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PRIME MINISTER'S DEPAR.TMENT. 

The following Government Notice is published for general 
information. 

E. F. C. LANE, 
Secretary to the Prime Minister. 

Prime 	Minister's Office, 

Cape Town, 10th .Tuly, 1922 


I
No. 1090.1 [10th .Tuly, 1922. 

T is notified that. His Royal Highness the Governor
General has been pleased to assent to the following 

Acts, which are hereby published for general information:

PAGE' 

No. 14 of 1922.-Preveniiol1 of Cruelty to Animals 
Act, 1914, Amendment Act ii 

No. 15 of 1922.---Deeds Registries Act, 1918, Amend_ 
ment Act II 

No. 16 of 1922.-;-AgrieuJt,ural Product,s Grading Act 111 

No. 17 of 1922.-Angora Goat ]ijxport Prohibition 
(Repealing) Ad VI 

No. 18 of 1922.--Railways and Harbours Unauthorized 
Expenditure (1920-21) Act ... vi 

No. 19 of 1922.-Unauthorized Expenditure (1920.21) 
Art vii 

No. 20 of 1922.-South-West Africa R.ailways and 

, 
, 

Harbours Act viii 
No. 21 of 1922.-Land Settlement ActR Furt.her Amend

ment Act xi 
No. 22 of 1922.-South Africa Defence Act Amendment 

Act xiv 
No. 23 of 1922.-Income Tax Act ... xxiii 

House of Assembly, 
11th July, 1922. 

The following Bills, having been introduced into the House 
of Assembly, are published in accordlJtlce with Standing Order 
No. 158. 

DANL. H. VISSER, 
Clerk of the House of Assembly. 

PAGE. 

A.B. 	53-'22. Iron and Steel Industry Encourage
ment Bill xxiv 

A.B. 	54-'22. Exchequer and Audit Act Further 
Ai+tendrp.ent Bill ." xxvi 

DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

De volgende Goevernementskennisgeving wordt ter 
algemene informatie gepubliceerd. 

E. F. C. LANE. 
Sekretaris van de Eerate Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, r 
Kaapstad, 10 ,Tulie 1922. 

H
No. 1090.] ---- [10 .Tulie 1922. 
IERMEDE wordt bekendgemaakt dat het Zijn Koninklike 

Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn 
goedkeuring te hechten aan de volgende Wetten, welke hier
mede ter algemene informatie gepubliceerd worden:

BLADZ. 
No. 14 van 1922.-Voorkomen van Mishandeling van 

Dieren Wet, 1914, Wijzigings Wet.... 11 

No. 15 van 1922.-Registrat.iekantoren van Akten Wet, 
1\318, Wijzigings Wet 11 

No. 16 van 1922.·~La,ndbouwprodukten Gradeer \Vet iii 
No. 17 van HI22.-.-.Angorabok Uitvoervel'bod (Henoe

pings) 'Vet VI 

No. 18 van 1922.--Spoorwegen en Ravens Ongeautori 
seer de Uitgaven (1920.21) Wet vi 

No, 19 van 1922.. 0ngeautoriseerde Uitgaven (1920-21) 
Wet vii 

No. 20 ..an ] 922.-Zuidwest Afrika Spoorwegen en 
Havens Wet .. . viii 

No. 21 van 1922.-Kroongrond Nederzettingswetten 
Verdere Wijzigings Wet xi 

No. 22 van HI22.-Zuid Afrika Verdedigings Wet 
Wijzigings Wet xiv 

No. 23 van 1922.-Inkomstebelasting Wet ... xxiii 

Volksraa,d, 
11 Julie 1922. 

De volgende Wetsontwerpen, ingediend in de Volkaraad, 
worden gepubHceerd ingevolge Art. 158 van het Reglement 
van Orde. 

DANL. R. VISSER, 
lUerk van de Volksra.a.d 

:BU:PZ. 
A.B. 	53-'22. IJzer en Staal Nijverheid Aanmoedi

gings Wetsontwerp XXIV 

A.B. 	54-'22. Financiewet dreere W ijzigings Wets
ontwerp... xxvi 
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II UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 12TH JULY, 1922. 

~o. 14, 1922.J No. 14, 1922.J 

ACT WET 
To a.mend section twelve of the Prevention of CrueltyI fot WIJZlgmg van artikel twaalf van de Voorkomen 

to Animals Act, 1914. van Mishandeling van Dieren Wet, 1914. 

BE IT ~jNACTEJ? by tlw King'.~ Most E:\J'plleIlL i':aje,.d:'" Z·1.T H,El', BEl'AALlJ door Zijn ;'raje.~tejL de Konillg, df' 
the Senate anll tlw House of of the l:lllon oj :-\pnaat fn d,· Volk5raad VitH de Unit' van Zuirl-Afrika. 

South Afriea, as followfl :--- 'lIs voIdt: ... 

Amendment 1. Section twelve of the Prevention of Cnleih' to Auilllab 1. ;\l'tik.·) Iwaa(/ \'an cit' Vdol'kuHH:J. VIHl MiRllundelillg van Wijzigu~g 
of section .'let, 1914. is herebv amendNl the addit.inH of'thE' followin,g Dierell .W ct, 1914. wordt hirrhij gewij7.igd dc,or Iwt volgt'IHle ;~:a.!;~~:1 • 
~~v:~: Act sub-section: - Sl1 b-artlkel daal'aall t Ilf\ tp Wh'gen : Wet No.8 

1914. 	 (3) De helft van ("en geld hoete vel'llaiild op pen van 1914. 
(3) One-half of any peeuniary penalty IPGovered from ieder die. veroordepld WOT<lt kraehtens artike] dr£(' 

any person convicted UlJder seet-ion tnrer: of t.bis van deze \Vet, wonlt ge~t(ltt in d" fondsen van 
Act, shall be paid into the fumb Ilf anv suell ".,Ike '. .1J' . 	 . c zooulHge waary,tl1 ue behoorlik gP
society, npon the complaint or prosecution of 	 b b k h 
whose duly authorized officer such cCllvietion may. 	 '('am j;p or aan -lac t of vervolging 

. 	 . zulk eEn vaoordeling verkrpgcn heef( have 	 been obtained. 
2. Deze 'Vet kan VOOT alln rlotleindplI W(Jl'dC'H aan!!ehaald Kork tit,. 

Short title. 2. This Act may be cited for aU purposes a~ the Prevention als de VocwkolTlPn vail Mifilmnoe]in,g van DiPJ'6n Wet: lH14, 
of Cruelty to Animals Act, 19]4" Amendment Act. 1922. WijzigingR Wet, 1922. '.' 

No. 15, 1922.J 

ACT 

To amend sections three and eight of Act No. 13 of 

1918. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, 
the Senate and the Home of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows:
. 	 ..,.Amendment 1. SectIOn three of the D~ed.s Reglstr~es Act, 1918 (henlln- 1918 (hierna genoemd de Hoofdwet), wordt bij deze gewijzigd va?- artikelof section 

after referred to as the prll1Clpal Act), IS hereby amended by door de schrapping van paragraaf (j) daarvan en die door de dl'le van Weithree of Act 
No. 13 of the d~letion of paragraph (j) and the sub.qtitution of thn volgende nieuwe paragraaf te vervangen :_ f9~'8~3 van 
1918. followll1g new paragraph:~ 

(j) register, when lawfully made, mynpachts grants of 

~ , rights to minerals, or preciouB stones and notarial 
cessions, notarialleaselil and notarial cessions of leases, 
of such rights. 

Amendment 2. Section eight of the principal Act is hereby amended a 
of section 

follows : e·~r;ht of Act 
No. 13 of A. By the addition at the end .of Bub-section (1) thereo 
1918. of the following words:- . 

" Provided further that where anyone owner is entitled 
under the agreement of partition to receive more 
than one defined portion, the Registrar may issue 
one certificate of partition title in accordance with 
one or more diagrams, and may permit the registra. 
tion for such defined portions, in accordance with one 
or more diagrams of one deed of partition transfN." 

B. 	By the insertion in sub-section (2) thereof, a.fter " defined 
portion OJ, of the words" or portions". 

No. 15, 1922.J 

WET 

Tot wijziging van artikels drie en acht van Wet 


No. 13 van 1918. 


ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
oJ Senaat en de Volksraad van de IInie vall Zuid-Afrika, 

als voIgt:~ 
1. Artikel arie van de Registratiekantoren van Akten Wet, Wijziging 

als voIgt :_ 	 van artlkel 

A. Door de toevoeging aan het rinde van sub-al'tikel (1) van ;~ ~:]3 
dat artikel van de volgende woorden:- van 1918. 
"'Met dien verstande voorts dat in geval cell eigenaar 

ingevolge de akte van verdeling gerechtigd is tot 
ontvangst van meer dan een bepaald deel, de registra
teur een eertifikaat van verdelingstitel kan uitreiken 
overeenkomstig een of meer kaarten en de registratie 
kan toestaan voor zulke bepaalde delen, overeen
komstig. een of meer kaarten van een akte van 
transport bi] verdeling." 

B. 	 Door de invoeging in sub-artikel (2) van dat artikel, na 

"bepaald stuk ", van de woorden "of stukken". 


3. Deze Wet kan voor aUe doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

U) hij moet mijnpachten, toekenningen van rechten op 

mineralen of edelgesteenten en notarHHe cessies, 

notariele verhuurkontrakten en notariele cessies van 

verhuurkontrakten van zulke rechten. indien wettig 

gemaakt, registreren. 	 . 

2. Artikel acht van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd Wijzigi~g 

Short title. 3. This Act may be cited for all purposes as the Deeds als de Registratiekantoren van Akten Wet, 1918, Wijzigingswet, 

Registries Act, 1918, Amendment Act, 1922. 1922. . 
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III UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 12TH ,JULY, 1922. 

No. 16, 1922.] 	 No. 16, 1922.] 

ACT 	 WET 

To make further provision for the inspection and Houdende yerdere voorziening voor de inspek~ie en 

• 

Grading of 
various agri. 
cultural 
products on 
application 
of manu
facturers or 
representa
tives of 
producers. 

Inspection 
and grading 
of hides 
and skiu8. 

Special fees 
for inspect. 
ing and 
~adillg. 

~ Crea~io~ and 
apphca~lOn 
of SpeClal.
accounts ill
connection 
with 

particular 
agricultural
products. 

grading of agricultural products and articles 
prepared, manufactured or derived from such 
products; for the chargin~ of special fees in 
respe,ct of such inspection and grading; for the 
creatIon of special accounts into which those 
spe~ial fees shall be paid and for the appli-I 
cabon of moneys paid into such accounts;! 
for the prohibition of the importation of products: 
not conforming to certain standards, and for: 
othe~ purposes incidental to such inspection and· 
gradmg; and to amend in certain respects the 
Fruit Export Act 1914, and the Agricultural! 
Produce Export Act, 1917, . • 

grad.ermg van. landbouwprodukten en artIkelen 
bereld, gefabrlceerd of verkregen !an zulk~ pr~. 
dukten; voor het h7ffen v~n speCiale !oolen m 
verband met zulke l!lspektIe e~ gradermg.; voC?r 
de ~anleg !an speCiale rekenmgen waarm dIe 
specu~le foolen betaal4 wo~den en .voor de aan
wendmg van gelden m. die rekenmg betaald; 
v~or het verbod v~n de mvoer van produkten 
met overeenkomst~g ze~ere standaarden, en 
yoor a~dere doele~nden m v7rbaud met . zulke 
m.p~ktle en gradermg; en om m zekere 0pzlchten 
de Ultvoer van Vruchten Wet, 1914 en de Land-
b~1;l~oortbrengselen Uitvoer' Wet, 1917 te 
wIJzIgen. 

li: IT ENACTED b h K' ' M' 11 ..' •ZlJ HET BEPAALD door Zijn j'vIajesteit de Koning, de 
. y t e mg s oat F~xce ent MaJest.Y'i Senaat en de Volk~raad van de Unie van Zuid-Afrika,B the 	Senate and the House of Assembly of the Union of iiI' volgt.- . '. 

South Africa as follows :--	 : , 

1. Whenever applie~tion is made to the Minister-
(n) 	by the. occupIer of any fact.ory (as defir:ed by t~el 

Factones Act, 1~I8) 11l whIch any partIcular agrl
cultural produc~ I~ pr.eparcd or manufactured; or, 

(b) by a co-operatIve socIety or company which has l 
. 	 b' h damong Its 0 lects t e most a vantageous production I 

a.nd sale b~ or on behalf of its members of any par- om zulk biezonder produkt door het Departement te doen ,:::r ;~:~~. 
bcular agncultural product, ~nspekteren en graderen kan de lYlinister, indien bij zich ver- brengers. 

that:such particular product shall be inspeeted and graded 7,c:kerd heeft d~t het totaal van. de fo~ien die betaalbaar 
by the department, the Minister, if satisfied that the aggregate ;:;iJllen worden m verband me~. de lllspektlc en. van 
of the fees which will become payable in respect of the inspection ,1at produkt voldocnde zal ZIJll, ~!l1 de kostCIl d,e dt:ardoor 
and uradincr of such product will be sufficient to defray tbe g"maakt zullen worden te best.rlJden, ambtenaren III het 
expe~ditur: which will be incurred thereby, may designate Dop~rtement ~a:nwjjzel! om dat biez:::ndere produkt van die 
officers in the department to inspect and grade such particular rabnek, v erelllgmg o~ maatschapPIJ tp I.nspektercn .en 
product of that factory, society or company in accordance with 1:'Taderen. o:rereenkomstlg ~e standaaI'den van sllmenstelhng 
standards of composition and quality to be prescribed by en kwahte~t door regulatIe. t.e worden voorgeschreven en 
regulation and 011 payment of such fees as may be likewis"c Legen betahng van zulke {oolen als eveneens kunnen worden 
pl'escribed. voorgeschreven. 

. .. 	 ·2. (1) De Minister kan ambtenaren van het Departement Inspektie en 
2: (1) The l\:bmster ma! deSIgnate <?ffice.l's of the department lanwijzen om huidcn en vellcn te inspektcren en graderen graderi::lg 

to Inspect and grade hldet; and skins 1n accordance witb '.lvereenkomstig de standaarden te \vorden voorgeschreven van hUlden 
standards to be prescribed by l'egulation and on payment bij regulatie en tegen betaling van zulke fooien als eveneen8 en vellen. 
of such fees as may be likewise prescribed. voorgesch:reven kunnen worden. 

(2) ~he Minister ~nay limit the operation of such regulations (2) De Minister kan de werking van zulke regulaties be
to partICular abattOIrs, slaughter places, shops or other premises fH·rken tot biezondere abbattoirs, slachtplekken, winkels of 
or places. undel'e percelen of plekken. 

3 Wh f bl d I' d d 3. Wanneer fooien betaalbaar zijn krachtent; regulatic;j Speciale 
the' Frui~nei~r o~:s 1~~ P~~~4 e u~ :~ereiu ::tlOl~s n\a; u~ er gomaakt ingevolge de Uitvoer van Vruchten Wet, I9lc!, of de !ooien yoor 

, .. p , . .' o. grICu ura. ro 1!-ce Landbouwvoortbrengsclen Uitvoer Wet, 1917, of deze Wet, in lllSpe~Ie en 
Export Aet, 1917, or undel thI8 Act, In respect of the InSpectIon ·b d t d' kt' f d' 1 db gradermg.· f . I 1 d . . nn' an me e Inspe Ie 0 gra enng van een an ouw
or gr~dmg. 0 any agncu tura pro ~ct, the .MmlSter may pi'odukt kan de lYlinister in verband met dezelfde dienst 
prescrIbe, In respect of the same serVIce, speCIal fees, to be . I 'f . h .. "d d
d 	 t d t th . f f th f t d t' f 1 spema e omen voorsc rIJven om geWI] te wor en aan de 

evo e 0 e promo ,IOn 0 e u ure pro uc Ion 0 suc 1 bevordering van de toekomstige voortbrenging van zulk 
product. produkt. 

4. (1) Whenever the Minister has prescribed any special 4. (1) Wanneel" de Minister :e11 speciale fooi l:<'aehtet~s Aanleg ~n 
fee under t?is Act i~ respect of the inspection and grading deze Wet, heeft voorge~chreven Ul verband met de lIlspektle ~:mwend:ng 
of any partICular acrrlCultural product a special account shall en graderIng van een blezonder landbouwprodukt, wordt een ,auk speCIale 
. ..0 .'.' 	 . I 1·' 1 d . d . 1 f . b . Ib re enmgen.waarlllbe created mto whICh shall be paId the speCIal fees payable in speCla e re {emng aar:ge eg e sp~Cla e omen ~taa aar in verband 
respect of the inspection and grading of that particular product. m verband met de lllspektIe en gradenng van dat blezondere met bie

, . . b d' , ptodukt betaald worden. zondere 
(2) 'Ihe l\:hmster, y or er under hIS hand, m.ay from tIme (2) D M' . t k t"d t t r'd b" b e1 h 'ft d landbouw 

to time direet that there be paid out of such special account ., h edt IlllS .er abn valn I] t ,0 't l]d' 1] e:r sc ri ~J1l er produkte~.
zl1n an ekemng eve en da Ul, Ie speelale rekelllngen 

moneys- g~lden betaaId zullen worden
(a) 	to any .co-op~rative society or company which has (a) aan een kooperatieve vereniging of maatschappij 


among Its obJects the. most adv~ntageous production. die a~ een van zijn dQeleinden de voordeligste voort
an~ sale of the p~rtICular agrIcultural product forJ brenglng en vE'rkoop van het biezondere landbouw-

WhICh the account IS created; produkt heeft waarvoor de rekening aangelegd is. 


"I W . 	 k" d If"• anneer aanvraag gemaa t wordt blJ e l\J.Imster--- Gradering 
(a) 	 door de houder van een fabriek (zoals gedefinieerd v~ ver· 

door de l1'abriekswet, 1918) waarin een biezonder schIllende 

landbouwpro~ukt ~ereid of g?f~briceerd. wordt; ~~ ~~~~:~:~ 
(b) 	 door een KooperatlCve Veremgmg of MaatschappI] op aanvraag 

die als een van zijn doeleinden de voordeligste voort- van fabri
brengincr en verkoop door of ten behoevl:' van ziJ'n kanten of 

0 	 vertegenleden van een biezonder landbouwprodukt heeft, d' . 
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iv UNION GAZETTE EXTR.AOR.DINARY, 12TH JULY, 1922. 

(b) 	 to any other body of persons who to the satisfaction 
of the Minister will wholly apply such moneyslto 
the promo~ioll of t~e further production andisale 
of the partICular agrICultural product for which the 
account is created; 

(c) 	 to be used in any other manner which the l\'1ini"t,er 
deems to be best calculated to develop the partieular 
branch of the agl'ieultural industry in eonneetion 
with which the special acconnt was created. 

Duty ?f'co- 5. Any co-operative society or company or 	any other 

(b) 	 aan een ander hchaam van personen dat naar genoegen 

van de l\Iinisier zulke gelden gehed zal [l,anwenden 

voor de bevordel'ing van de verdere voortbrenging en 

verkoop van het biczondere landbouwprodukt waar

voor de rekening aangelegd is ; 


(e) 	 om op eml andere manier gebruikt Le worden die de 

:\,ljllj~tel' acht het best bcrekond te Zijll om de bie

zondere tak van de landbouwnijvcrheid te ontwikkelen 

waarvoor de speciale rekening werd aangelegd. 


5. Een kooperatieve vereniging of maatschappij of ander Plicht van 
I, h d" I h t 'dd llik f kooperalC aam v~n personen 10 ll1gevo ge e onml e - voor~ - Heve vereni. 

~pe;atIve • body of persons which receives any money under the last gaande artlk~~ geld o~~tvangt wendt de gehele som op zulke wIJze g~ng, em" 
~~~t::;' etc" preceding section shall devote the whole of it in such manner aan als vantl)d tot tlJa aangewezen o~ goedgekeurd mag wor~en ~le geh:on 
receives as may from time to time be directed or approved by the door de JYbmster, yoor de bevordel'lng van de voortbrengmg ~?e,,(~~,"'t 
moneys Minister, to the proI!1otion of the production of the particulal ~'an het bie~o~ldcre artikel waarv~or h~t geld ontvangell is, Q~~:ang~. 
under this article in respect of which the money has been received. Such Zulkc v81'emgmg of maatsdlappl] of heha~~ van persol~~n 
Act. society or company or body of persons shall, whenever required Jegt, wannee~, daarom genaagd door de MlIn~tel', naar ZI]l1 

by the Minister, produce proof to his satisfaction that all moneys genoegcn beWl]S over dat alle geld~? doo~ h~lll lI!!Sevolge deze 
received by it under this Act have been so devoted, and if it \~et ontva~lgen aldus aan~ewe~d Zl],n en ~ndlCll hlJ de ~llIllstu 
is unable to satisfy the Minister, he may in his discretion dis. alet overtmgt, kan deze lll, zlJn diskretle ophouden nwt (Ie 
continue the payment to the society or company or other body t)~talmg van verder,e gelden lllg:,volge doze W.et a~~l de verefll
of any further money under this Act, and may, by action in gm~ o~ maatschappl] of ander hchaam, en kall bl] ,~an 
any competent court, recover from the society or company I '1ktle 1~ cen bevoegd hof van de veremgll1g, maatscha PPl] of 
or other body such moneys received by it under the last ~nder hchaam, zulke,gelden door hem, kra?htens het onunddel
preceding section as have not been devoted as aforesaid. hk voorafgaande artlkel ontvangen dle llIet aldus aangewend 

waren terugvorderen, 
Regulations. 6. The lVIinister may make regulations prerscribing 6. Dc Minister kan fE'gulaties maken voorschrij vende-- ltegulu.ties, 

(a) "tandaarden van sameni'tellillg en kwaliteit vall J<111d(a) 	 standards of composition and quality for .my 
bouwprodukten die geill::;l)ckteerd en gegradecnlagricultural product which is to be inspected an~ll l[lOeten worden ingevolge deze Wet;graded under this Act; 

(b) de plaats en wijze van inspe1..'tie, opslag, vt:rvocr of 
(b) the place and manner of inspection, storagc, con- behandeling van zulk produkt; 

veyance 	or treatment of such product; (c) de manier van verpakking, en de afmeting, heschrij 
ving, kwaliteit en matel'iaal van de vHpakkingl:l

(c) 	 the manner of packing and the size,Jdescription, Iniddelen te worden gebruikt voor een produkt 
quality and material of ...receptacles to~be used fori geiilspekteerd of gegradeerd illgevolge deze Wet; 
any product inspected or graded under this Act; I (el) het vabtstellen van klassen, de plaatsell en wijze vaIl 

(d) 	 the fixing of grades, the place and manner of gradingi gradering van zulk produkt en de wijzon wuarop 
of such product and the manner in which different! versehillende beschrijvingen of.J,.kJassen vall zulk 
designations or grades of such product shall be! produkt gebrandIIlel'kt worden, ..hetzij op de vcr
branded, whether on the receptacle or on a certificate; pakking of Of) cell certifikaat van de illspckteur of 
of the inspector, or otherwise; I anderszins ;c

I 	 (c) de manior waarop de vel'pakkingsmiddelen die zulke 
(6) 	 the manner in which receptacles containing such! pl'oduktcn inhowlen gemerkt of gebrandmerkt of van 

product shall be labelled, marked or branded;. cell aangehecht papier voo.rzien worden; 
(I) de omstandigheden waarondeI' zulk produkt na ondel'

(fl 	 the circumstances under which such product may be: 
I 

zoek en inspektie 0001' eell inspekteur inlagere klasse 
degraded, regraded or rebranded by an inspeetor . gegradeerd, opnieuw gegradeerd of opniellw gebrand
after examination and inspection; r 	 merkt kan worden; 

(g) 	 the forms of notices, certificates and other dOeLllllcuts i (g) de fOl'lllulicren van kcnnisgevingen, certifikat.en en 
to be used or issued for purposes of this Act and the andere aokurnenten te worden gebruikt of ui[;gereikt 
regulations; voor dc toepassing van dezc Wet en de l'egnlaties; 

(h) de {ooien of Bpeuiale fooien die betaalbaar zijn voor 
(k) 	the fees or special feet'. whiGh shall be paid for any eell im;pektie; onderzoek, analyse of graderiug in

inspeetion, examination, analysis or grading under gevolge deze Wet, de tijd vall betaling en de persoon 
this Aet, the time of payment and the persons to aan wie de betaling moet geschieden, 
whom payments shall be made, 

, '" ell ill het algemeen voor de betere verwezellliking van de doel
and generally ,for the better carr:rlllg out of the, obJects a~JlI eindell en oogmerkcn van deze Wet, Dc Regulaties kUllnen 
purposes of thIS ~\.ct. The regulatIOlls ~ay pl'esc~lbe penaIt,leS-;trafieu vODrsehrijven voor een overtreding van dezelve or 
for a contravention thereof or default m complymg therewIth verzuim in llakomill'1 vall dezelve een boete vau vijftig pond 
not exceeding a fiue of fifty poulldl:l, or in the case of a con-' niet tebovCll'raande e of ill ucval'van een voortdurende over
tinuing ?ontrav~ntioll, not exceedi~g five ~ollnds for, ~v?ry treding vant~n hoogste vijIlJOnd \'our iederc dag dat de over
day d~lrll1g WhICh the c';Jl1traventlOn c~:t;tmues. DIfferIng treding voortduurt, VeI'schillendc regulaties kunnell gemaakL 
regulatlOlls may be made m respect of dIfferent products. worden t,en opzichte van verschillende produktcn. 

'. . . . 7. Een ambtenaal: van hd Delll1rtement, of iedere pertloon Bevoegd. 
1:'ower of • _7. Any officer of the department, or any person generally die in het alO'cmeen of in het biezondel' sehriftelik door of in heid van 
inspection. or specially authorized ill, wri~ng bY"or OIl beha~f of t,he ]\E~iste~, naam van de eMinister gemachtigd is, kan op aUe redelike tijdcn inspektie 

may at all r~asonable tllnes.il,ente~~,an;Y premls~s III whICh IS enig perceel binnentreden waarin een landbouwprodukL 
kept an agrlCul~ural product w.hlCh IS to be lllspected ~nd gehouden wordt dat geinspektecrd en gegradeerd moet worden 
graded under thIS Act and examlI~e any part of such premlses ingevolge deze Wet, en kan elk deel van zulk perceel of elke 
or any receptacle or pack~ge t.herm,n, take, and remove s.ampJes verpakkingsmiddel of pakket daarin onderzoeken, monsters vall 
Qf the product for exammatIon, lDspectlOn or analYSIS, and het produkt nemen en vervoeren, om geinspekteerd, onderzocht 
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v UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 12TH .JULY, 1922. 

carry out any of the powers conferred by this Act or the regu- of geanalyseerd te worden, en aile beVlll'gd!wden door dezt\ Wet 
lations. of de regulaties toegekend uitoefenen. Elke persoon die zulke 

. ambtenaar of persoon in de uitoefening van zijn bevoegdheden 
Any person who obstructs or hmders any such officer krachten~ dit artikel belet of hindert maakt zich f;Chllldi'l 

or per.son in the exercise of h~s powers und~r ~his section shall aan een ~vertreding en wordt bij veroordeling gestraft met ee~ 
be gml.ty of an offence and hable on convlCtIOn to a fine not boete van ten hoogste vijf en twintig pond. 
exceedmg twenty-five pounds. .. . .

IW' 8. (1) HI] dIe een certlfikaat, of brandmerk o£ aangehecht Vervalsi~g 
•. . . . papier of een merk, handschri£t of handtekening an.ngehecht, van certIfi-

Forgery of 8. (1) Any person who fabrIcates or uses, knowmg It to gedrukt O'emaakt of gegeven ingevolge deze Wet of de regn- katen of 
~~rt~~:~~ess be .f~bricate~, any certffiificadte. or brand or ladbel or .any madrk, laties ;e:'valst of dezelve gebruikt wet en de dat het v-ervalst ::r~~~ en 
and false wr.ltmg or SIgnature, a . xe , Impresse d '. ma e or gIven un er is, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij valse waar. 
warranties. thIS Act or the regulatIOns shall be gmlty of an offence and veroordeling gestraft met de i'traffen wettelik gesteld op de borgen. 

lia:ble on conviction to the penalties prescribed by law for the misdaad van bedrog. 

crIme of fraud. (2) Hij die op een biezonder landbouwprodukt dat ge

(2) Any person who applies to any particular agricultural gradeerd is of moet word~n ingevolge doze W et, eeI~ certifikaat 
product which is to be or has been graded under this Act, a faktuur, aangehech~. papler of waarborg gegeven III verband 
certificate, invoice, label or warranty given in relation to any met een ander dergeh] k landbou wprod .ukt, aanb~engt weI weten
other such product and knowing it to be so given shall be guilty de d~t het aldus gef!~ven was, ~aakt l7.lch schllldIg aan een over
of an offence and liable on conviction to the penalty mentioned ~redmg en. wor~t bI] veroordehng gestraft met de straf vermeld 
. b t' (1) m sub-artlkel tl ).m su -sec IOn . . . . .

(3) HI] dIe op een landbouwprodukt, dat met gegradeerd 
(3) Any person who applies to any agricultural product is volgens deze W.et, een brandmerk, aangehecht papie.r of merk 

which has not been graded under this Act a brand, label or a~nbrengt ~andmdende dat het. aldus gegrad~~rd IS ma~kt 
mark indicating that it has been so graded shall be guilty of zlCh schuldIg aan een overtred.Illg en w~rdt bI] veroordehng 
an offence and liable on conviction to the penalty mentioned gestraft met de straf vel' meld In sub-artlkel (1). 
in sub-section (1). 9. Wanneer ten opzichte van een biezonder landbouw- Verbod van 

produkt een standaard van samenstelling of kwaliteit voorge- invoer va!! 

E'rohl'bl'tl'on 9 Whenever in respect of any particular agricultural product schreven is ingevolge deze Wet en zulk produkt wordt gegradeerd produkt met.
• . f 1 d d d' 1 d W d d overeen-If importa- a standard of composition or quality has been prescribed under ~. za gegra eel' wor en .Illg~vO ge ez~ . et, wor teen .. erge- komstig de 

~ion of this Act and such product is to be or is being graded under li]k landbouwprodukt met III de Ume mgevoerd tenZl] het voorge· 
Jrodfuct .not this Act the like agricultural product shall not be imported van dezelfde standaard van samenstelling en kwaliteit is en de schreven 
Jon ormmg , b r t'k 1 d . .. d W t h t B h standaardeD 
'0 prescribed into the Union unless it conforms to the same standards of epa mgen van ar 1 e r~~ en ~w~nt1.g van e .e op e ~ eer ' 
;tandards.:1t composition and quality and the provisions of section twenty- van de Doeane, 1913, ZI]n dlenovereenkomstIg toepassehk. 

three of the Customs Management Act, 1913 shall apply accord- 10. De voorbehoudsbepaling van artikel vier van de Uitvoer Wijziging 
ingly. van Vruchten Wet, 1914 (Wet No. 17 van 1914) wordt bij deze ~r ~et 

herroepen. Behalve de bevoegdheid aan de Goeverneur- 19
0
i4. van 

!\.mendment \ 10. The proviso to section four of the Fruit Export Act, generaal krachtens artikel zeven van de gezegde Wet toege
of Act NO.)" 1914 (Act No. 17 of 1914) is hereby repealed. In addition kena kan hij ook regulaties maken betreffende de klassen en 
17 of 1914. to the power conferred on the Governor-General by section soorten van vruchten die te eniger tijd verscheept worden en 

seven of the said Act, he may also make regulations in respect de orde volgens welke verscheping van de klassen en soorten 
of the grades and species of fruit that shall be shipped at any plaftts vindt. 
time and the order in which shipment of the grades and species 11. Artikel twaalf van de Landbouwvoortb~~ngselen Ui.~v?er Wijziging 
shall take place. Wet, 1917 (Wet No. 35 van 1917) wordt bI] deze geWI]ZIgd van definitie 

door de schrapping uit de definitie van "landbouwvoort- van land
'\.mendment 11. Section twelve of t.he Agricultural Produce Export Act, brengselen" of "voortbrengselen" van de woorden "of ~ouwvolort-. 
If defi?"ition 1917 (Act No. 35 of 1917) is hereby amended by the deletion yellen of huiden " en door de toevoeging aan het eind van de ~:~~~.e~~n 
~f l:gr\ from the definition of "agricultural produce" or" produce" definitie van de woorden: "en sluit in alle zodanige artikelen van 1917. 
i~c~~ A~t of the words" or skins or hides" and by the addition at the hetzij al dan niet zij een verandering van vorm ondergaan 
~o. 35 of end of the definition of the words "it shall also include any hebben tengevolge van een of ander proces op hen toegepast 
1917. such article whether or not it has undergone any change of door iemand wie ook sedert zij voortgebracht of verkregen 

form as a result of some process applied to it by any person werden." 

whomsoever since it was produced or derived". ,; ~ 12. Behalve de bevoegdheden vermeld in artikel vijf van Verdere be

!\dditional 12. In addition to the powers mentioned in'section five of de Landbouwvoortbrengselen Uitvoer Wet, 1917 (Wet N~. 35 voegdhedeI.1 
lowers the Agricultural Produce Export Act 1917 (Act No 35 of 1917) van 1917) kan de Goeverneur-generaal ook voorRchnften kra:chten~. 
Inder sec the Governor-General may also prescribe the' amount of maken betreffende de hoeveelheid voc~t in of de toestand van ::~k~e~l~o.;ion five of moisture in, or the condition of, any produce intended for aIle voortbrengselen besterud voor Ultvoer. 35 van 1917.'\.ct No. 35 
If 1917. export. 

[nterpreta 13. In this Act, unless inconsistent with the context
,ion of " co-operative society or company" means a society or'erms. company formed for the purpose of promoting or 

fostering agriculture or any agricultural industry and 
registered as such under a law; 

" department" means any department of State to which 
the Governor-General may, from time to time, assign 
the administration of this Act; 

" Minister" means the Minister for the department or 
any other Minister of State acting for him ill his 
absence; 

" agricultural product" includes fresh fruits of all kinds; 
any such article as is defined as agricultural produce 
in and for the purpose of Act No. :35 of 1917 ae 
amended by section eleven of this Act, and any 
article produced or derived from such fruits or pro
duce whether or not it has undergone a change of 
form as the result of some process applied to it ;] 

" regulation" means a regulation made and in force 
under this Act. 

ihort title. 14. This Act may be cited for all purposes as the Agricul
tural Prodl1cts Grl\.ding Act, 1922. 

13. Tenzij in strijd met de samenhang wordt in deze Wet Woord
verstaan onder- bepaling 

"kooperatieve vereniging of maatschappij " een vereni

ging of maatschappij opgericht met het doel om land

bouw of een landbouwnijverheid aan te moedigen 

of te bevorderen en als zodanig onder een wet ge

registreerd ; 


" Departement" een of ander departement van Staat 

waaraan de Goeverneur-generaal van tijd tot tijd de 

uitvoering van deze Wet opdraagt; 


" Minister" de Minister van het Departement, 0'£ de 

Minister van een ander departement die voor hem 

in zijn afwezigheid optreedt; 


" landbouwprodukten " tevens verse vruchten van allerlei 

soort; aIle artikelen, gedefinieerd als landbouw

voortbrengselen in en voor de toepassing van Wet 

No. 35 van 191 i zoa.ls gewijzigd door altlkel elf vftn 

deze Wet, en aIle artikelen voortgeblaeht of ver

kregen van zulke vruchten of voortbrengselen betzij 

al dan niet zij een verandering van vorm ondergaan 

hebben tengevolge van een of ander proces op hen 

toegepast; 


" regulatie " een regulatie gemaakt en van kracht ingevolge 

deze Wet. 


14. Deze Wet kan voor aIle doeleinden aangebaalcl worden Korte titEll, 
als de Landbouwprodukten Gradeer Wet, 1922'~ 
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No. 17, 1922.J 

AU'! 
To repeal the Acts in force in the several provinces 

of the Union prohibiting the export of Angora 
Goats. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent ~1~jesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Umon of 

South Africa, as follows:

Repeal of 1. The Acts specified in the Schedule to this Act are hereby 
"ertain laws. repealed. 

Short title. 2. This Act may be cited for all purposes as the Angora 
Goat Export Prohibition (Repealing) 

Schedule. 

Aet, 1922. 

__ ..P...ro_Vl.·.n.....c_e_.__.I__N_'T_um_b_e_r_o_f_A_c_t._.!__S_h_o_rt_ti_tl_e_of_A_c_t. 

Cape of Good Hope Act No. 34 of 191)8 

Natal .. i Act No. 29 of 1908 

Transvaal .. .. l Act No. 24 of 190'3 

Orange Free State. . I Act No. 6 of 1908 

I 

The Angora Goat Export 
Prohibition Act, 1908. 

The Angora Export Act, 
1908. 

The Angora Export Duty 
Amendment Act, 1908. 

The Angora Export Pro
hibition Act, 1908. 

No. 17, 1922.1 

WET 

Om de Wetten van kracht in de verschillende pro

vincies van de Unie die de uitvoer van Angora
bokken verbieden te herroepen. 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn Maje&teit de Konin!!, de 
Senaat en de Volksraad van de U nie van Zuid-Afrika, 

ala voIgt : 

1. De wetten In de Bijlage van deze Wet opgenomen, Herroeping 
worden hiermede herroepen. van zekere 

wetten. 
2. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald als Korte titel. 

de Angorabok Uitvoerverbod (Herroepings) Wet, 1922. 

Bijlage. 

P_r_o_vm_'_c_ie_.__I N ummel' van Wet. I Korte titel van ·Wet. 

Kaap de Goede Hoop Wet No. 34 van 1908 , De Angorabok Uitvoer-

Wet No. 29 van 1908Natal 

Wet No. 24 van 1908Transvaal .. 

. .. 
Wet No.6 van 1908OranJe Vl'lJstaat 

verbod Wet 1908. 

De Angora Uitvoer Wet 
1908. 

De Angora Uitvoerbe
lasting Wijziging Wet 
1908. 

De Angora Uitvoerver· 
bod Wet 1908. 

No. 18, 1922.JNo. 18, 1922.J 

ACT 

To apply a further sum of money for the purpose of Tot aanwending van een verdere som gelds tot dek

meeting certain unauthorized expenditure incur- king van zekere niet geautoriseerde uitgaven in 
red during the financial year which ended the het financiele jaar dat geeindigd is op de een en 
thirty-first day of March, 1921. dertigste dag van Maart 1921. 

E IT ENACTED by thf' Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn IVlajesteit de Koning, deB the Senate and the House Assembly of the Union of Senaat, en de Volksraad van de Unie van Zllid-Afrika, 
South Africa, as follows :- als volgt: 

. . . 1. Ret spoorweg en havenfonds wordt mits deze he]ast Spoorweg en 
Railway and 1. The ffl.Ilway and haTbo~r fund IS hereby charged With met de som van een honderd zeven en duizend ('en havenfonds 
Harbour the imill of ')ne hundred and SI?'ty-seven thousand one hundred honderd en achttien pond twee shillings en hvee pennies tot belast met 
Fund and eighLeen J)ounds two shlllmgs and two pence to .meet deH:ing van zekere uitgaven boven de bedragen heschikbaar ~~.672~:8tot 
~~~~~If8 ceTtain exp~ndltur~ over a~d above t1:~e a~10unts appr?pnated gesteld voor de dienst van het financiele jaar, dat geeindigd d?kking van 
2s. 2d. in for the service of the finanCIal year w~!Ch e~ded the t}nr~y-first is op de (,en en dertigste dag van l\bart 1921. Die uitgaven mtgaven. 
respect of day of JYlarch, 1921. Such expendIture IS set forth III the zil'n oIlgenomen in de Bil'lage tot deze W'et en worden Oill- over het Jaar 

d't d 1 h' A t d . t' lad" specified on page 1920-21.expen 1 ure Sche u e to 1; IS . c' an IS more par ICU . J ' . . standiger omschreven op bladzijde 74 van het aan het Parle
~~2b~:~. 69 of the Report (which h~s been suhmitted to ~arhament) ment voorgelegde Rapport van de Kontr6leur en Auditeur

of the Controller and Au(htor-General on the aCC01ll1ts for generaal ill zake de rekeningen over dat jaar. 
that year 2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte tite\. 

2. Thill Act may be cited fOT dl pnrpOS()N as the Railways als de SpoOl'Wegell, en Havens Ongeautoriseerde Uitgaven 
Short title. and Harbours Unauthorized ExpeDd:ture (1920-21) Act, 1922. (1920-21) Wet, 1922. 

Bijlage.Schedule. 
- .._.- ... , ---------------------- 

_______S_er_v_ic_c._____________._A_ln_olffi_t_.____ ....____---D-l.·-e-n-st-·----------,I___B_e_d_r_a_g_.___ 
---  £ s. d. £ s. d. 

Railways-Reveno;) Services 
Railways-Nett Revenue .. 
Harbours-'--Revenue Services 
Steamships-Revenue Services 

I 
' 125,697 8 

3,466 18 
16,682 5 
21,271 10 

0 Spoorwegen-Inkomsten Diensten 
8 Spoorwcgen-Netto In~omstc . . 
4 Havens-Inkomsten Dlensten ., 
2 Stoomschepen-Inkomsten Diensten 

. . 

.. 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

125,697 8 
3,466 18 

16,682 5 
21,271 10 

0 
8 
4 
2 

£167,118 2 2 £167,118 2 2 
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No. 19, 1922.J 
No. 19 .. 1922.] 

To apply a further su~2:ey towards the .erviceITot";"-Dwendmg van ::~;re s~~ I\"lds voor de 
of the 6nancial year ended on the thirty-6rst dayi dlenst ~an het 6nanclele Jaar geemdlgd op ~~ t;en 
of March, 1921, for the purpose of meeting and, en derb.gste dag van Maart 1921.' ter bes.trlJdmg 
covering certain unauthorized expenditure.' en dekkmg van zekere ongeautorlseerde uItgaven. 

===~=========,,====~===== ,=,·==·,=,,=c~~··====== 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty ZI.J RET BEPAALD door Zijn :Nlajest~jt de K?ning,. de 
. the Senate and the House of Assemblv ofthe Union of Senaat en de Volksraad van de Unle van ZUld-Afrlka, 
South Africa, as follows :_ " als volgt:-.. . . 

1. De Schatklstrekenmg van de Ullle wordt mlts dcze SchatkiBt-
Exchequer 1. The Exchequer Account of the Union is hereby charged belast met de som van acht en veertig duizend, acht honderd rekening 
Ahccoundt '. h with the sum of forty-eight thousand eight hundred and twenty- negen en twintig pond cen shilling en elf pennies tot dekking belast met 
C aI"ye WIt • h'll' d 1 . - -. 	 db' b £48 82D£48.829 	 mne pounds one s 1 lllg an e even pence, to meet certalll ex- van zekere Ultgaven boven en behalve de be ragen eschlk aar 1 lId. 
is. iId. 	 penditure over and above the amounts appropriated for the gesteld voor de dienst van het financiele jaar dat geeindigd is s. 

service of the financial year, which ended on the thirty-first day op de een en dertigste dag va n l\'faart J921. Deze uitgaven 
of March, 1921. Such expenditure is set forth in the Schedule worden aangegeven in de Bijlage van deze Wet en worden 
to this Act and is more particularly specified on pages 285 mder omschreven op bladzijden 301 en 370 van het (aan het 
and 351 of the Report (which has been submitted to Parliament) Parlement voorgelegd) Rapport van de Kont.roleur en Auditeur
of the Controller and Auditor-General on the accounts of the genel'aal over de Rekeningen voor het, gemelde financiele jaar 
said financial year and in the Second Report of the Select Com- en in het Tweede Rapport van het Gekozen Komitee op 
mit.tee on Public Accounts, 1922. Openbare Rekeningen, 1922. 

Short title. 2. This Act may be cited for all purposes as t.he Una.uthorized 2. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte titeI. 
Expenditure (1920-21) Act, 1922. als de Ongeautoriseerde Uitgaven (1920-21) Wet, 1922. 

Bijlage.Schedule. 

No. vr,n No. of Service. Dienst. Bedrag.Begro-Amount.Vote. I tingspost. 
- ...--.~...--..~--..- ... ..-.- - ......-~-~~ .- -----~~---..---~-~~---,-----~~--,..----  -- ..--~--

s. d.(On Revenue Accoum). (01' InkomlJie'l'eke'lving.) £ s. d. 

85 6 11His Royal Highness the Governor-General...1 Z.K.H. de Goeverneur-Generaal ... ...1 85 II 11
1,370 3 1Prime Minister ... ... ... ...4 Eerste Minister ... ... ... .., 1,370 3 14 .7A33 14 10 7 Pensions ... ... ... ... ... Pensioenen ... ... ... ... 7,433 14 107
2;516 12 7Miscellaneous Services ... ... ...9 Diverse Diensten ... ... ... ... 2,516 12 79
1,024 17 7High Oommissioner in London ... ...10 Hoge Kommissaris in London ... 1,024- 17 710
3.931 16 1Magistrates ... .. , ... ... ...16 Magistraten ... .., ... ... '" 

, .. 3,931 16 116
3,769 15 1117 Prisons and Reformatories ... ... ... Gevangenissen en Verbeterhuizen ... ... :1,769 15 11 1711,624 8 4Mental Hospitals and Leper Institutions...21 Geesteskranken Hospitalen en Melaatsen21~4,285 1 ,24 Native Affairs ... ... ... ... ... Gestichten ... ... ... ... 11,621 8 4 

502 4 6Higher Education and Child Welfare ...26 Naturellezaken ... .. , ... .. . ,4,285 1 724
1,461 6 0Agriculture ... ... ... ... ...27 Hoger Onderwijs en Kinderzorg ... ... 502 4 626
U10 16 2Forestry ... ... ... ... ... ...29 1,461 6 027 Landbouw .. ... ... ... ...
5,824 14 431 Public Works ... ... ... ... ... 1.410 16 229 Boswezen ... ... ... ... .. . 

Publieke Werken ... ...,: . ... ...31 5;824 14 4
45,240 17 11 

45,240 17 11 
(On Loan Account). 

--~.~.----(Op Leningsre7tening.) 

3,588 4 0B. Public Works ... ... , ..'" 3,588 4 0B Publieke Werken ... ... ... .. . _ .... 

O£i8,82D 1 11Total ... £48,829 1 11Totaal ... ... ... ...I 
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No, 20, 1922,] 

To 	provide for the acquisition and working of the 
railways and harbours in the mandated territory 
of South-West Africa, and for the settlement of 
sundry matters incidental thereto. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent 
the Senate and the House of Assembly of the 

No. 20, 1922.] 

Om voorziening te maken voor de verwerving en 
eksploitatie van de spoorwegen en havens in het 
mandaat gebied van Zuidwest Afrika, en voor de 
regeling van sommige zaken in verband daarmee. 

ZIJ HET BEPAAI..D door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows:-	 . als volgt: 

, 	 Th '1· d h b 'I ' f S '1. (1) De spoorwegen en havens in het o'ebied van Zuidwest SpoorwegenHallwaysand 1. (1) e ral ways an ar ours m t Ie terrItory 0 Ollth- Afr'k (h' d " h t b' d") 0 I 'L t d h
h b t Af ' (h 'ft f d t th" t 't") I a lerna genoem e ge Ie zoa s ze lJes on en op en avens'tXT ar ours III n es nca erema er re CITe 0 as e ern ory as d t" d d J '1920 d f d' d t in Z~idwest 
So~th.West thev existed on the tenth day of January, 1920, shall as from e len e ag van anuane, ',wor en vana Ie a um Afrika 
!frG~il.v::~ that date be transferred to and vested in the Governor-General overg;dr~g~n aan e~ gtve~tIgdd l~ ~e ~oevern~~-gtl!-:raa~ gevestigd in 
General. . of the Union and shall be controlled, managed and worked van e nIe en wor ~n, es ~lUr, e eer , en, gee 8p 01 eer Goeverneur

'I d ' 't t' f th U' (h' ft door de spOOl'weg admlmstratie van de Ume (hlerna genoemd generaaI.bv 	 the ral way a nums ra Ion 0 e mon erelna er" d d" '" 
•f d t th" d ' 't t''') t f th t f e a illlmstratie ) als gedeclte van het stelsel van de spoor-

re erre. 0 as e a mlms ra IOn as par 0 e sys em 0 megen en havens "an de Unl'e 
'I d h b f h U' 	 '" '" t he ral ways an ar ours 0 t e mon, 	 Db'"'' I 't 't' 't "1"'e enammg spoorwegen' S Ul me In prlva e Zljl]nen 

The term" railways" does not include private sidings or of de lijnen niteengezet in de Eerste Bijlage tot deze Wet. 
any lines specified in thc First Schedule to this Act, De aldus over te dragen spoorwegen omvatten, behalve als 

, , ,hierin uitgezonderd, spoorweglijnen, gronden, rechten op 
The ra,llways to ,be so transferr~d mclude, save as herem ex- water, waterwerken, stations, gebouwen, bedrijfsuitrusting, 

cepted, hnes of raIlways, lands, rIghts to water, waterworks, machinerie rollend materieel en aIle andere roerende en on
stations, bnildi~g>l, plant, machinery, rolling sto?k and all oth~r roerende g~ederen en servituten gebruikt in ve.rband daarmee, 
movabl~ and Im~ovable property a~ld servItudes used l,n Voor zover onroerende goederen overgedragen worden geschiedt 
connectIOll .t~erewlth, In, so far as, I;nmovable propert:r IS die overdracht met vol recht van eigendom en met betrekking 
trans~erred It IS tran~fe~red In full dom~n,~um and as regards hn~s tot spoorweglijnen omvat het overgedragen recht van eigendom 
of raIlway the dom~n~:"m transferr~d mcludes so much as IS zoveel als nodig is voor de eksploitatie van de spoorweg. De 
necessary for t~e workmg of the raIlway, The harbours to be aldus over te dragen havens omvatten de grond, kaaien, 
so transferred ~nclude the lands, wharves, docks, breakwat~rs dokken, breekwaters en zodanige machineric, bedrijfsuitrusting, 
~nd such machmery, ~lant, tools and other property ap~e~tam- gereedschappen en andere goederen daarbij behorende die op 
mg thereto as were bemg used or controlled by the adilllmstra- genoemde datum door de administratie gebruikt of bestuurd 
tion on the said date, worden. 

(2) The transfer of the said railways and harbours shall be (2) De overdracht van de genoemde spoorwegen en havens 
recorded in th4l railways and harbours capital account at such wordt opgebracht in de kapitaalrekening van de spoOl'wegen en 
value as is deemed to be fair and reasonable by the administra- havens tegen zulke waarde aIs door de administratie billik en 
tion and certified by the controller and auditor-general and a redelik geacht wordt, en gecertificeerd wordt door de Kon
like amount shall be added to the capital receipts of the ad- troleur en Auditeur-generaal en een gelijk bedrag wordt 
ministration under the head of non-interest bearing capital as toegevoegd aan de kapitaalontvangsten van de administratie 
at the thirty-first day of March, 1922, onder het hoofd van niet-rentedragend kapitaal als op de een 

.. 	 . en dertigste dag van l\Iaart 1922. 
(3) Any portion of a hne of raIlway the constructIOn where-, .. 

of was authorized by Proclamations No. 30 of 1921 and No. 47 (3) E~lg gedeelte van een spoo:wegh]n waarvan de aanleg 
of 1921 of the territory shall also be vested in the Governor- gemachtIgd werd door Pr~klamatles No. 3~ van 1921 en No. 
General of the Union as from the date on which the con- 47 van 1921 van he~ gebled, , wordt ook In de Goeverneur
struction of such portion was or is completed and shall generaal van de Ume gevestIgd als v~n de d~tum waarop 
also be controlled, managed and worked by the administra- de aanleg van zulk gedeel~e we~d of 11'1 voltoOld ~n, wor~t 
tion in the manner aforesaid, Any such portion in respect ook bestuurd, beh,~erd en geeksplOlteerd door de, adilllmstratIe 
of which the cost of constI'uction has been or will be defrayed op voornoemde Wl]Ze, Elk zulk. g~?eelte ten opzlChte wall:rvan 
out of the revenues of the territory shall be recorded?e kosten van aanleg ~estreden ;Zljn of z?lJen wor?en mt de 
in the capital account of the administration at the cost of mko;n~ten ;an het gebIed wordt In de kapltaalr~~emng van de 
its construction as certified by the controller and auditor- admm.lstratle opgebracht volg~ens de kosten,van ZI]n aanleg zoals 
general, and a like amount s'hall be added to the capital ge~~rtlficeerd door de Kontroleur, en Auditeur-generaal en een 
receipts of the administration under the head of non-interest ge,lil,k be?rag wordt aan de kapltaalontvangs~en van de ad
bearing capital as at the thirty-first day of March, 1922. Any illln~stratie toegevoegd ,ond~r he: hC!,ofd ,van met-rentedr~gend 
portion in respect of which the cost of construction has not been kapltaal als op d,e een en dertIg8te~dagvan Maart 1922, E,mg ge
and will not be1 defrayed from the revenues of the territory deelte, te~ 0pzlChte waarvan de ~osten -yan aanleg met be
shall be deemed to be a line the ~construction whereof has stre,den zlJn of zullen ,,:?rden ~,It de mkomsten van het 
been authorized"by Parliament: Provided that this shall not gebled wordt geacht e~n h~n te Zl]n,. waarvan de aanle~ d~or 
apply to any extension beyond Ondekaremba (approximately het Parleme~t gemac~~lgd IS: Met dien yerstande dat dlt met 
twentv-seven miles from Windhoek), to which the provisions van toepassmg zal ZlJn op een ,:erl,engm~, verder d~n Onde
of "sections one hundred ana "twenty-five and one hundred and karemba (ongev~er zeVen en .twllltig mljl ,:~n WID;dh,oek) 
thirt1/ of the South Africa Act, 1909, shall apply, waarop de ~epahngen va,n art~kels honderd mjj en tw~nt~g, en 

, . , 	 honderd derhg vall de Zmd-Afrika Wet, 1909, van toepasslng 
zijn, 
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Control and 2. (1) The loss ansmg frQm the control, management and 2. (1) Het verlies voortvloeiende uit het hebtuut, beheer en Bestuur en 
manage. working of the railways and harbours from the first day of de eksploitatie van de sjJoorwegen en havens van de eerste llag l::eheer. 
ment. 

August, 1915, to the thirty-first day of March, 1922, inclusive, van Augustus 1915 tot en met de een en dertigste dag van 
shall be charged to the railway and harbour capital account Maart 1922, wordt opgebracht tegen de spoorweg en haven 
and met from the sum of £1,500,000 appropriated as Loan Vote kapitaalrekening en ,:pdekt uit de som van £1,500,000 beschik-
AI, under Act No. 39 of 1921, to railways and harbours, which baar gesteld r!.t. JJenings Begrotingspost AI, krachtens W~t 
sum was a temporary loan from the exchequer account of the No. 39 van 1921, voor spoorwegen en havens, welke 80m een 
Union. tijdelike lening was nit de schatkistrekening van de Unie. 

(2) De bepalingen van 8ub-artikel (1) worden geacht een 
(2) The prOVISIOns of sub-section (1) shall be deemed beschikbaarstelling te zijn van spoorweg en havenfonds geld en 

to be an appropriation of railway and harbour fund moneys in de omvang van het verlies geleden gedurende het tijdperk 
to the extent of the loss incurred during the period from the. vanaf de eerste dag van Augustus 1915 tot en met de een en 
first day of August, 1915, to the thirty-first day of March, dertigste dag van Maart 1922. 
1922, inclusive. (3) Niettegenstaande het bepaalde in artikels honderd 

zeventien, en honderd twintig, of enige andere bepaling 
(3) Anything to the contrary notwithstanding in sections van de Zuid-Afrika Wet, 1909, worden aIle inkomsten 

(fne hundred and seventeen and one hundred and twent!l or in any van de administratie voortvloeiende uit de genoemde spoor
other provision of the South Africa Act, 1909, all the revenues of wegen en havens, alsmede aIle andere ontvangsten in verband 
the administration arising from the said railways and harbours, daarmee en voortvloeiende uit welke bron ook, in het Spoor
as also all other receipts appertaining thereto from whatever weg- en Havenfonds van de Unie gestort, waarnit de middelen 
source arising, shall be paid into the railway and harbour fund door het Parlement toegestaan worden om de uitgaven in 
of the Union from which appropriations shall be made by verband daarmee te bestrijden, 
Parliament to defray the expenses incidental thereto. (4) De Wetten van de Unie, die vermeld worden in de Tweede 

.. .. Bijlage van deze Wet, behalve zoverre in die Bijlage voor
(4) The Acts of th.e Umon whlCh are ~peClfied m the behouden, zijn van toepassing op de genoemde spoorwegen en 

Second Schedule, to thIS Act shall, ~ave .as III that Schedule havens in het gebied in dezelfdc omvang als zij van toepas· 
~xcepted, ~pply In respect of the saId raIlways an~ harbours sing zijn op de spoorwegen en havens in de Unie, en de Goever
m t~e terrItory to the ~ame ext~nt as they apply III respect neur-generaal kan val! tijd tot tijd aan die Bijlage toevoegen 
of raIlways ~nd harb.ours m the Umon and the Governor-General het geheel of enig gedeelte van de bepalingen van een andere 
may from tIme to tIme add to that Schedule the whole or any wet van kracht in enig gedeelte van de Unie betreffende 
part of th~ provisi.ons of ar;ty other Ia w in force in any part spoorwegen of havens. 
of the Umon relatmg to radways or harbours. 3. (1) De waarde van aHe voorraden en material en in het Waarcle von 

.. . gebied, welke ingevolge artikel een overgedragen werden of voorraden 
Value of ~. (1) The value of, all stores an,d matenals III the temtory vroeger door de adminiRtratie overgenomen werden, wordt en . 
st.ores and w:hwh were transferreu.ll;nder . sectIOn one or taken over pre- geacht toegevallen te zijn aan de kapitaalrekening van de matortalen 
materials. vIOusly by the ~dmInlstratIOn, shall ~e. deer;ted to have administratie en is beschikbaar om de uitgaven voor weder

accrued to the capItal account of the admInIstratlOn and shall opbouw en verbetering van de spoorwecren en havens in het 
~e available to meet e:cpenditure on the re.constructio.n and gebied te bekoBtigen. " 
Improvement of the raIlways and harbours m the territory. (2) Niettegenstaallde de bepalingen van de Zuid-Afrika 

(2) Anything to the contrary notwithstanding in the pro- "': ct, 1909, bedoe!d in sub-art.ikel (3) van artikel tu;ee. va~ dez~ 
visions of the South Africa Act, 1909, referred to in sub- '" et, wordt het SpooL"weg- en H~venfond" va.~ de Ume hIer!ul 
section (3) of section two of this Act, the railway and harbour belast met zulke bedl'agen als ~Odlg mochten z~~n om te voorZlen 
fund of the Union is hereby charged with such sums of voor zulke ,wederop b?u w en. me lJ we werke~. bI] de spoorwegen 
money as may be required to provide for such reconstructions en havens,~n het gebled als In de Derde Bl]lage van deze 'Yet 
and new works on the railways and harbours ill the v~rmeld zIl;n· De bedra~en aldus ~angewend w?rde~ bekostI~d 
territory as are set out in the Third Schedule to this Act. mt de kredi~ten 1;'edoeld III sub-artIkel (1) van dlt .artIkel en. mt 
The sums so appropriated shall be met from the credits andere kredieten m de spoorwegen en hayens kapI~aD:lreke.nIng, 
referred to in sub-section (1) of this section and from other onder voorbehoud dat zulk ander kredlet tot twmtlg dUlzend 
credits in the railways and harbours. capital account: Provided pond beperkt wordt. 
that such other credits shall be limited to twenty thousand 4. De overdracht krachten" artikel een is onderworpen aan Aansprake· 
pounds, alIe rechten toevallend aan of verplichtingen aangegaan door likheid voor 

. . de adminifltratie ten aanzien van de genoemde spoorwegen of schuiden. 
Liabilitv . 4. The tr~nsfer under .sect.lOn ~ne shall be suhJect ~~ any haveml voor de Hende dag van Januarie 1920, zuHende de 
for debts. r~ght~ accrumg to or ob~lgatI?nS mcurred by the a~mInIstra- administratie aIle gelden kunnen opvorderen verschllJdigd aan 

tIon m respect of the saId ratlways or harbo~r~ pn~r to the of opvorderbaar door elk vroeger gezag ten aanzien van de 

tenth day of January, 1920; and the admmistratIOn ~llay spoorwegen of havens, 

recover any moneys due to or recoverable by any prevIOUS .,., V t t II" 

anthority in respect of the railways or harbours. 5. De admIlllstratIe stelt de kaaigeiden, vrachtlonen, ver- as s e mg 

. voerprijzen, licenties en andere betalingen en onkosten op de :~~ieven 
Fixing of 5. The administratIOn shall fix a~d alter from time to spoorwegen of in de havens in het gehied vast, en wijzigt ze . 
tariffs. time the wharf dues, r~tes, fares, lIcences and other dues van tijd tot tijd, Naar goeddunken van de administratie 

and charges on the raIlways or at the harbours in the kunnen zulke prijzen vastgesteld worden op een hogere schaal 
territory. In the discretion ,of the administ~ation,. such dan in de Unie toegepast wordt, niettegenstaande de toepassing 
c~ar~es may 1;'e fixed ?n a hI~her scale t~H..n, IS ~pplIcable ten opzichte van de gezeg~e spoorwegen en havens van een wet 
Within th~ Ulll~:m, notWlthstandmg the apphcatIOn m .respe?t vermeld in de Tweede BIJlage van deze Wet. 
of the saId railways and h,arbours of any Act speCIfied ln 6. Geen vereffening zoals bedoeld wordt bij artikel zeven Artikel zeven 
the Second Schedule to thIS Act. van de Financiele 1tegelings Wet, 1917, wordt gemaakt ten op- van Wet No, 

, . ., zichte van een bate overgenomen door de administratie vool42 van 1917 
Section seven 6. No adjustment such as 1S contemplated In sectIOn seven of b 'k b' d U ' d t ddt' t slaat niet eQfActNo.42 the Financial Adjustments Act, 1917, shall be made in re;;Jpect a rUI Mnne: 19~2 me op een a um na e een en er 19'1 e op bat.en en 
of 1917, not of any asset taken over by the administration for use within ag van aar , belangen 
to affect as- ' d b h h' fi d f overgesets and in- the Umon on a ate su sequent tQ t e t 1rty- rst ay 0 dragen 
terests tranll- March, 1922. krachtens 
ferred under deze Wet. 
this Act. 
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New works. 7. In the application or section one hundred and thirty of 7. Bij dc ioep::,,;,~ing van artikel Iwnderd d£'l'tig van de Zuid- Nieuwe 
the South Africa Ad, 1909, to any works or line hereafter con· Afrika Wet, 1909; op' euige werken of lijn hierna in het gebied werken. 
structed in the territory the revenue fund of the tE'rritory shall gebollwd wordt het hlkomstefonds van het gebied in de plaats 
be substituted for the Consolidated Revenue Fund. 

. .. 
Effect of Act 8. The pr0:Vlsl~ns of this. Act shall be regarded as ~h( 
on previous ot~er determll1~tlOn of ParlIament contemplated by sectloll 
laws. th~rteen of Act No. 38 of 1921. 

Short title. 9. This Act may be cited for all purposes as the South-
West Africa Railways and Harbours Act, 1922. 

First Schedule. 
PRIVATE LINES OF RAILWAY IN THE TERRITORY. 

Miles. Chains. 
Kolmanskop-Bogenfels 74 00 
Otavi Mining Company's line 9 54 
Karibib--Marble Company's line 7 46 
Kalkfeld Iron Mine line 6 71 
Arandis-Khan Mine line .. 6 60 

Second Schedule. 
ACTS OF THE UNION WHICH ARE TO APPLY IN RESPECT OF THE RAIL

WAYS AND HARBOURS IN THE TERRITORY OF SOUTH.WEST AFRICa. 

Act No. 28 of 1912 : The Railways and Harbours Service Act, 1912. 
Act No. 7 of 1914: The Railways and Harbours Strike and Service 

Amendmcnt Act, 19.14. 
Act No. 17 of 1916: The Railway Board Act, 1916. 
Act No. 22 of 1916: The Railways and Harbours Regulation C<mtrol 

and Management Act, 1916-with the ex· 
ception of section fifty-nine thereof. 

Act No. 33 of 1917: The Railways and Harbours Service Act Amend· 
ment and Further Provision Act, 1917. 

Act No. 25 of 1919 : The Public Servants (Military Service) Act, 1919, 
so far as it relates to railway and harbour 
servants. 

Al't No. 32 of HJ20: The Railways and HarbourR Regulation Control 
and Management Aet Amendment Act, 1920. 

Third Schedule. 

ge"teld van het Gek<bnsolideerde Inkomstefonds. 
8. De voorzieningl'lll van deze Wet worden beschouwd Invloed van 

als de andere bepaling door het Parlement bedoeld in artikel Wet op 
dertien van Wet No. 38 van 1921. vroegere 

wetten. 

9. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte t,itel. 
als de Zuidwest Afrika Spoorwegen en Havens Wet, 1922. 

Eerste Bijlaae. 
PRIVATE SPOORWEGLIJNEN IN RET GEBIED. 

Mijlen. Kettingen. 
Kolmanskop-Bogenfels 74 00 
Otavi Mijn Maatschappij Lijn 9 54 
Karibib-Marmer Maatschappij lijn 7 46 
KaIkfeld IJzermijn lijn 6 7J 
Arandis-Kahn :Mijn lijn 6 60 

Tweede Bijlage. 
WE=EN VaN DE UNIE DIE TOEPASSELIX ZIJN TEN OPZICHTE VAN DE 

SPOORWEGEN EN HAVENS IN HE'£ GEllIED VAN ZUIDWEST AFRIKA. 

Wet No. 28 van 1912: De Spoorweg- en Havendienst Wet. 1912. 
Wet No. 7 van 1914: De Spoorwegen en Havens Werkstaking en 

Dienst Wijzigingg Wet, 1914. 
Wet No. 17 van 1916: De Spoorwegraad Wet, 1916. 
Wet No. 22 van 1916: De Spoorwegen en Havens Reglement Bestuur 

en Beheer Wet, 1916 behalve artikE'1 negen 
en vijftig daarvan. 

Wet No. 33 van 1917: De Spoorweg- en Havendienst Wet Wijzigings. 
en Verdere Voor;:ienings Wet, 1917. 

vVet No. 25 van 1919: De Staatsdienaren (Militaire Dienst) Wet, 1919, 
in zoverre het spoorweg en haven ambte
naren betreft. 

Wet No. 32 van 1920: De Spoorwegen en Havens Reglement Bestuur 
en Beheer 'Vet 'Vijzigings Wet, 1920. 

Derde Bijlage. 
1 

RECONSTRUCTIONS AND NEW WORKS CHARGED ON RAILWAY AND 1i\'EDEROP1l0UW EN NIEUWE WERKEN TEN LASTE VAN HET SPOORWEG 
HARBOUR FuND. EN HAVENFONDS. 

'Veder- Nieuwe 
structions. 

Recon- New 
opbouw. Werken'Vorks. 

-----,------------
£ 

629~29 iGrond en Opme':,ing 
£ £ 

38,973 431 
Land and Surveys 

Bruggen en Duiker3 .. .. .. ..4:nBridges and CuI"erts .. · . · . ·. 38,973 
28,517 2,060Permanente Wet\' .. .. .. .. 

41 
2,060Permanent Way .. .. · . · . .. 28,517 

Overwegen en Seinen .. .. .. .. --Crossings and Signs .. ·. · . .. 41 
13Signalen en Afsluiting .. .. .. .. --Signals and Interlocking .. ., · . 13 

Telegraphs and Telephones .. .. · . 

Buildings, Fixtures and Grounds .. .. 

Water Supplies . , .. . , .. · . 

Coaling Plant . . •. . . . .. .. 

Workshops, Buildings and 1\:Iaebinery .. 

Locomotives .. .. . , .. .. 

Coaches .. .. .. .. · . .. 

Wagons .. .. .. · . .. .. 

Cartage Equipment .. .. .. .. 


2,879 
31,343 
19,689 
-

4,145 
-

125,600 
\ 

280 
66,602 

4,459 
509 

6,896 
37,716 

493 
273 
152 

J 120,500 
I 

y 

£246,100 

Telegrafen en Telefonen .. .. .. 
Gebouvven, Opstallen en Gronden .. . . 
Watervoorzieningen • .. .. .. .. 
Koleinrichtingen .• .. . . . . . .. 
Werkplaatsen, Gebouwen en Ma.chinerie .. 
Lokomotieven .. . . .. .. .. 
Rijtuigen ., .. .. .. . . .. 
Wagens ., .• .. .. .. .. 
Besteldienst Uitrusting .. .. . . .. 

2,879 280 
31,343 66,602 
19,689 4,459 

509 
6,896-

4,145 37,716 
493-
273-
152-

125,600 120,500, 
.,.--~ 

£246,100 
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No. 21, 1922.J No. 21, 1922.J 

WE~rACT 
To amend in certain respects the Land Settlement Tot WIJZlgmg in zekere opzichten van de Kroon-

Act, 1912 (Act No. 12 of 1912), as amended by grond Nederzettings Wet, 1912 (Wet No. 
the Land Settlement Act Amendment Act, 1917 12 van 1912), zoals gewijzigd door de 
(Act No 23 of 1917) and by the Land Settlement Nederzettingswet Wijzigingswet, 1917 (Wet No. 
Acts Further Amendment Act, 1920 (Act No. 28 23 van 1917), en door de Kroongrond Neder
of 1920). zettingswetten Verdere Wijzigingswet, 1920 

(Wet No. 	28 van 1920). 

E IT ENAOTED by the King's Most Excellent Majest,y, ZIJ HET BEPAALD door Zijn n-Iajesteit de Koning, deB the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
South Africa, as follows :- als volgt: 

1. In this Act the expression" the principal Act" means 1. Voor de toepassing van deze Wet betekent "de Hoofd- Woordbepa·
In~erpreta-	 " d K d N d ' tion of 	 the Land Settlement Aet, 1912, (Act No. 12 (,f 1912), as amend- wet, e roongron e erzettmgs Wet 1912 (Wet No. 12 ling. 
terms. 	 ed by the IJand Settlement Act Amendment Act, 1917, (Act v~n 1912), zoals gew!jzigd door de Nederzettings;vet Wijzi-

No. 23 of 1917) and by the Land Settlement Acts Furthm gmgswet ~917 (Wet ~~. 23 van 19,I?),en door de Iuoongrond 
Amendment Act, 1920 (Act No. 28 of 1920). Any exprcssion Nederzettmgswetten ~erdere. WIJzlgmgswet 1920 (Wet No. 
to which in the Land Settlement Act, 1912 (Act No. 12 of 1912) 28 van 1920). AIle 11ltdr1!kkmg~n of woorden waaraan door 
a meaning has be!:ln assigned in and for the purposes thcrcol de Kroongrond Nederzettlll~s Wet 19~2 (Wet No. 12 ,:,an 
bears, when used in this Act, the same meaning. 1912) een bepaalde betekems gegeven IS voor de toepassmg 

van die Wet hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze 
Non-inclu- 2. Notwithstanding anything contained in the principal Act, Wct voorkomen. 
sion in allot- whenever boring operations for water undertaken by the 2 N' tt t d d b l' d H fd t k 
ment price 	 Government on an holding before allotment have in the • : ~e egens aan e e epa mgen van e . 00 we, an Wannecr 
of cost of " f th bIb f I I tl ' de l\-bmster wanneer de waterboorwerken door het Goeverne- boorkosten 
boring opmIOn o. ".e oar, een UllSUCCess u or on. y par y success ment op een hoeve voor de toewijzing daarvan ondernomen, niet " 
operations ful, the Mmlster may, on the recommendatIon of the board, h t dId d' t f I ht d It l'k berekend blJ 

dvan , . order that the cost of such operations shall not be included, naair de' ,?or ee be ral~ me °d· s ec d sbge lee edl t toewijzings. 
. t' f h t h II b' I d d' ges aag Zl]n, op e aan eve mg van e raa eve en a prijs

or t h t a onIV' a ce rtam propor IOn 0 suc cos· s a e mc u e ,Ul d k t lk k 't f I ht ed It l'k .
the allotm~nt price of the holding. 	 e os en van zu e. wer en n~~ . 0 s ~~8 g ee e 1 

sloten zullen worden m de toewlJZmgsprlJs van de hoeve, 
Sale, etc., of 3. (1) Notwithstanding anything contained in the princi- 3.,<1) Niettegenstaande de bepalingen ,:,an de Hoo,fdwet, kan Verkoop, 
~ettlement pal Act, the l\IIinister may, with the previous approval of both de l\iHllster met vooraf verkregen goedkeurmg van belde HUlzen em:., van 
la~d and Houses of Parliament, sell or lease, by public auction or tender, van het Parle me nt, gronden of gedeelten daarvan, welke ~ederzet-d 
fixI1mg of any land or portion thereof which may have been acquired by door de Minister verkregen zijn voor nederzettingsdoeleinden elnngsfa~~tel_ 
a otment . . . 	 . . I 'k I' f if d H fd t b" b\' k price. 	 the Mlmster for settlement purposes in accordance with Sec- mgevo ge artl e twn 0 e, van e 00 we, 1) pU 1e e len van toe· 

tion ten or section eleven of the principal Act. verkopi~g pf bij inschrijving, verkopen . ?~ verhure,n. wijzingsprijs, 

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) (~) Nl~~~~genstaande het bepaalde bl] sub-.~r~lkel (~) van 
of section fifteen of the principal Act, the allotment pricc of any artlkel mjjt~e!~ van de Hoofdwet, k~~ de toewlJzmgs'pr1Js van 
holding (being land acquired by the Minister in accordance een. hoe,:,e, (zl]nde grond door de :Mullster verkrege~ mgevolge 
with section ten or section eleven of the principal Act) may artlkel t%en ,of eif.v~n de Hoofdwet), op aanbevelmg van de 
be fixed by the :Minister, on the recommendation of the board, mad door de :MlI~ls~er lager gesteld word~n dan waarvoor. de 
at less than the price at which the said land was acquired by grond ,door ~e Mmlster verkregen was, mlts de goed~eurmg 
the Minister: Provided that the approval of both Houses oj van bClde ~u:zen ".~n het Parlement eerst verkregen IS voor 

· h 	 fi b b' d h II . zulke toewIJzmgspl'lJs. Par1lamtmt as rst een 0 tame to liUC a otmcnt prIce. 4 N' tt t d h t b ld b" 'k I' d . Ie egens aan e e epaa e 1] artl e zestwn van e Toewijzing 
Allotment of 4. Notwithfltanding anything contained in section sixteen Hoofdwet, kan de Minister na ontvangst van een certifikaat van hoeven 
holdings to ?f the principal Act, the Minist~r may, on receipt. of a certificate van. de raa~ dat ~en stuk gro.nd, ".erkregen voor neder- h~~r~~:re 
otherlflE,sees. from the boa,rd that any portIOn uf land acqmred for settle- zettmgsdoelemden, mgevolge artlkel t~en van de Hoofdwet, 

ment purposes in accordance with section ten of the principal ongeschikt is voor tocwijzing ala een afzonderlike hoeve, 

Act is not suitable for allotment as a separate holding, allot zulk gedeelte aan de huurder van een andere hoeve toewijzen : 

such portion to .the lessee of any other holdin!)': Provided Met dien verstande dat zulke toewijzing slechts kan geschieden 

that the allotment shall only be made on the reco~mendation op de aanbeveling van de raad. 

of the board. 5. Elk komitee van beheer aangesteld voor een groep van Belasting ter 


. . hoeven ingevolge artikel zes en veertig van de Hoofdwet, kan bestrijding 
nate to moot 5. Every commIttee of management appOInted for a group vannuurders en eigenaars van hoeven in zulk een groep een van kost?n 
expendit?re of holdings in accordance with section forty-six of the principal belasting heffcn en innen voor het doel om de uitgaven van van komi tee 
of commit· 	 A tId 11 t f I d f hId' , van beheer.tees of man- ? ~ay evy on an co cc rom essees an owners 0 0 l~gs het komitee te bestrijden, gemaakt in de uitvoering van de 
agement, 	 WIthin suc~ group a rate or. tax .for the . purpose of defra:png bediening en plichten bij regulatie aan het Komitee opge

the expe.ndltnre of the comml~tee m carryIng out ~uch functIOns dragen krachtens het gezegde artikel: Met dien verstandc dat 
an~ dutIes as ,may. be prescnb.ed for suc~ comIDlttee by regu- gel3ll zulke belasting mag geheven worden zonder vooraf
latlOn as prOVIded In that sectIOn: ProVlded that no such rate O'aande goedkeuring van de Minister 
or tax shall be levied without the prior approval of the Minister. ". ..'

6. (1) Wanneer, op schnftehk verzoek van een huurder en op Substitutie 
Substitution 6. (1) Whenever, on the application in writing of a lessee, and aanbeveling van de raad, de cessie van het huurkontrakt van ~an ll:amen .. 
of names on the recommendation of the board, the cession of the lease een hoeve door de IYlinister is goedgekeurd en wanneer naar In re~te~:IJ 
in registers, of any holding has been approved by the Minister and the genoegen van de Minister aangetoond is, dat de vergoeding over ac . 
etc., on Minister is satisfied that the consideration payable to the lessee verschuldigd aan de huurder, in verband met de cessie, betaaldcession of 
leases. 	 in respect of such cession has been paid, but that owing to the is, maar dat ten gevolge van het verzuim van de huurder om 

lessee having failed to complete the necessary documents and de nodige dokumenten te voltooien, en de onbekendheid van 
to his whereabouts being unknown, registration of such cession zijn adres, de registratie va.n zulk een cessie niet kan uitgevoerd 
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in the lisuai form cannot be effected in a deeds registry, the worden op de gewone wijze in een registratiekantoor van 
]l;linister may in writing authorize the registrar of deeds con- akten, kan de l\ii~ister in geschrifte de daarbij betrokken 
cerned to substitute in his registers and by endorsement on the Registrateur van Akten machtigen om de naam van de ces
copy of the lease or cession thereof filed in his offiee and on the sionaris in plaats van die van de huurder te stellen in zijn 
lessee's counterpart thereof (if available) the name Qf the registers en door aantekening op de kopie van het huurkon
cessionary in lieu of that of the lessee. trakt of cessie daarvan in zijn kantoor berustende en op het 

duplikaat daarvan .. van...de huurder (indien beschikbaar). 
(2) Before the l\IinistE'T gives such written authority then:; (2) Voor, ~e Minister z~l~e geschreve,n machtiging ve.rleen~, 

shall be produced to him a solemn declaration by the cessionary :"ordt er bl] hem een ?eedlgde ~erklanng door de ceSSlOnans 
setting out the circumstances, and the proposal for the cession mgeleverd d~ omstan~bgheden Ult~enzettende en het voorstel 
shall have been advertised at least a fortnight in the Gazette VOOl' d~, ce.ssle za~ mmstens veer~len dag.en geadve~eerd ge" 
and in a newspaper circulating in the district in which the :-veest ZIJ,n l~ de Staatskoerant en In een .meuwsblad m omloop 
holding is situate. In het dlstnkt waar de hoeve gelegen IS. 

(3) De cessie zal van kracht worden op een datum in de 
(3) The cession shall take effect from a date to be specified voornoemde geschl'ev:en machtiging van de ~~niste:: te worden 

in the Minister's written authority aforesaid and as from that vermeld en vanaf dIe datum wordt de ceSSlOnans voor alie 
date the cessionary shall be regarded for ~ll p~rposes as the doeleinden als de huurder beschouwd, 
lesse~. 	 (4) Wanneer het duplikaat voornoemd niet beschikbaar 

reikt de Registrateur van Akten, 11a schriftelik aanzoek van 
(4) Whenever the counterpart aforesaid is not available the de cessionaris, aan hem, ~osteloos ~en gecertificeerde kopie uit 

registrar of deeds shaU, on written application by the cessionary, van. het huu;rkont~akt o,f de ce.ssle, van voornoemde a:ante
issue to him, free of charge, a certified copy of the lease or cession kemll.!? VO?rZlen. Zodamge kopIe wordt voor aIle doelemden 
endorsed as aforesaid. Such copy shall for all purposes be als Zl]n tItel tot het huurkontrakt beschouwd. 
r€garded as his title to the lease. 7. (1) Niettegenstaande het bepaalde in de Hoofdwet, kan Toewijzing 

de Minister op aanbeveling van de raad, een hoeve ter toe- vanhoeve op 
Allo!ment of 7. (1) Notwit~s~anding anything contained in 	~he princi- wijzing aanbieden op voor:yaarde,.d~t de goedgekeurde appli- ;:r:ed:;~1:e_ 
holdl.n~s on pal Act, the MmIster may, on the recommendatlOn of the kant voor zulke hoeve, bIJ toe~vlJzlIlg en als een voorwaarde like betaling 
c~n~:~~~: board, offer for allotment any holding subject to the condition daarvan, ,een bedr~~ door de MlIlister te worder:, vastgesteld, v~ koop
~Jtpurcha.se that the successful app~i~ant for such holding shall pay on echter met een Vl]fde gedeelt~ van de koopp!lJs van zulke pnJs. 
price thereof. allotment and as a condItIOn thereof an amount to be deter- hoeve, zoals bekend gemaakt m de Staatslcoerant teboven

mined by the ]l;Iinister, not exceeding one-fifth of the pur- gaande, betaalt. 
chase price of such holding as notified in the Gazette. (2) De huurder van een hoeve. toegewezen op de voor

waarde van het voorafgaande sub-artikel wordt geacht zijn 
(2) The lessee of any holding allotted in accordance with recht van koop van de hoeve, in~evolge artikel zeven en twintig 

sub-seetion (1) shall be deemed to have exercised as from the van de Hoofdwet, te hebben mtgeoefend als van de datum 
date of allotment the right to purchase the land as provided van toewij~ing, zullende het .?edrag door de huurder ~etaald I 
in section twenty-seven of the principal Act: Provided that op afrekemng van de kooppn]s geacbt worden een paalement 
the amount paid by the lessee towards the purchase price as te zijn op rekening van de koopprijs en de halfjaarlikse paaie
aforesaid shall be deemed to have been a payment by him on menten van kapitaal en rente betaalbaar ingevolge para
account of the purchase price and any such half-yearly in- graaf (a) van sub-artikel (3) van artikel zeven en twintig van de 
stalments of principal and interest payable as provided ill Hoofdwet berekend worden op het overblijvende bedrag. 
paragraph (a) of sub-section (3) of section twenty-seven of the Indien de huur van een hoeve, toegewezen ingevolge dit artikel, 
principal Act shall be calculated on such reduced amount. vernietigd wOl'dt ter zake van kontraktbreuk of niet ver
If the lease of a holding allotted as in this section provided is vulling van de voorwaarden daarvan, of indien de huur terug
cancelled for any breach of, or non-compliance with, the pro- gegeven wordt, en zulke teruggave aangenomen is door de 
visions thereof, or if the lease is surrendered and such surrender Minister, of indien de hum vervalt ingevolge artikels '1..'ijf 
is accepted bv the Minister, or if the lease is determined as en dertig en zes en derti[J van de Hoofdwet, kan de Minister 
provided in se~tions thirty-five and thirty-six of the principal Act, naar goedvinden het gehele bedrag of een gedeelte van dat 
the Minister may, in his discretion, declare that the whole or any bedrag betaald door de applikant op afrekening van de koop
portion of the amount paid by the applicant towards the prijs zoals omschreven in sub-artikel (1) van dit artikel vel'
purchase price as provided in sub-section 11) of this .section beurd verklaren ten faveure van de Kroon. 
shall be forfeited to the Crown. 8. Niettegenstaande het bepaalde in de Hoofdwet, kan de Uitreikin 

Minister op aanbeveling van de raad, indien te eniger tijd van Kro~n 
(ssue of 8. Notwithstanding anything in the principal Act contained, gedurende de loop van de huur, maar niet voordat een tijdperk grondbrief 
Crown when at any time during the currency of the lease, but not van vijf jaren verlopen is I'edert de datum van aanvang van het :an huurders 
grants to bfling less than five years from the date of the commencement of huurkontrakt, de waarde van de hoeve met de verbeteringen b~: o;er.
IORsees on 

the lease, the valuation of any holdil!g with improvements of van een duurzame en aanzienlike aard daarop aangebracht hoeve.hypotheca
tion of a permanent and substantial nature effected thereon by the door de huurder, naar het oordeel van de raad, de 
holding for lessee exceeds in the opinion of the board by one-fourth gehele schuld van de huurder aan het Gocvernement in vel'
purchase (but not in any case by an amount less than four hundred band met de koopprijs van de hoeve en met voorschottenprice. 

pounds) the total indebtedness of the lessee to the Govern- gegeven aan de huurder (indien zulks geschied is) krachtens 
ment in respect of the purchase price of the holding and de Hoofdwet, te bovengaat met een vierde (maar in geen geval 
of advances (if any) made to the lessee in accordal1ce met een bedrag mindel' dan vier honderd pond), aan de huur
with the principal Act, the Minister may, on the recom- del' op diens verzoek een Kroongrondbrief van de hoeve uit 
mendation of the board, cause to be issued to the le:.see on reiken onderhevig aan de voorwaal'den van sub-artikel (2) van 
application by him, a Crown grant of the holding, subject to artikel drie en veertig van de Hoofdwet, 'mits dat tegelijkertijd 
the provisions of sub-section (2) of section forty-three of the met de registratie van zulk een grondbrief door de huurder een 
principal Act: Provided that, simultaneously with the regis- 'verband ten faveure van het Goevernement gepasseerd wordt en 
tration of such grant there shall be passed by such lessee and in het registratiekantoor van akten geregistreerd wordt, waarbij 
registered in the deeds registry in favour of the Government ten faveure van het. Goevernement de toegewezen hoeve speciaal 
a mortgage bond, specially hypothecating to the Government verbonden wordt voor een bedrag gelijkstaande met dc totale 
the land gfanted, for an amount equal to the said total in- schuld in verband met de koopprijs en voorschotten (zo die 
debtedness in respect of purchase price and of advances (ifjgedaan zijn) en voorts dat geen Kroongrondbrief wordt uit 
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any): Provided further that no such grant shall be issuedgereikt tenzij de huurder in aIle opzichten de voorwaarden van 
unless the lessee has complied in all respects with the terms andlhet huurkontrakt venuld heeft en aHe betalingen van huur en 
conditions of the lease and unless all payments of rent and rente en van paaiementen op de koopprijs en voorschotten 
interest and of instalments of purchase price and advances; Iwelke in termen van het huurkontrakt of in termen van het 
which have accrued and have become due under the lease,lvoorschotkontrakt betaalbaar zijn, voldaan zijn tot de dag van 
or under any agreement relating to advances, to the datejl'egistratie van het verband. 
on which the mortgage bond commences, have been made. I Het verband bevat in ieder geval boven en behalvc zulke 

Sueh mortgage bond shall in all eases contain, in additiolll biezonderc voorwaarden, als de Minister in elk geval nodig 
to sueh sp~cial condition;, as the Minister may in any particulariacht, de navolgende voorwaarden : 
case deem necessary, the following conditions and stipula-' (a) De verbandgever zal de hoofdsom verzekerd door het 
tions verband met de rente daarop terugbetalen in het

(a) 	 The mortgagor shall redeem the capital sum secured zelfde aantal gelijke paaiementen, als van de dag 
by the bond with interest thereon in such number of! yan registratie van het verband betaald zouden 
equal instalments as would, from the date of the moeten worden in verband met de koopprijs krachtens 
commencement of the mortgage bond, have heen de koopvoorwaarden van het huurkontrakt: Met 
payable in respect of the purchaFe price in aceord- dicn verstande dat het in ieder geval aan de verband
ance with the purchase conditions of the lease: gever vrij zal staan om te eniger tijd het gehele bedrag 
Provided that nothing herein contained flhall pre- of een gedeelte (maar niet minder dan vijftig pond 
vent the mortgagor paying off at any time the whole of een veelvoud daarvan) van de hoofdsom met 
or any part (not being less t,han fifty pound:,; sterling or de rente op de hoofdsom tot de dag van betaling te 
a multiple thereof) of the said capital sum, to,.!:ethE'i betalen. 
with interest due on the "aid capital ~um to the d:.\te oj (b) de verbandgever betaalt rente
payment; (i) op dat gedeelte van de hoofdsom verzekerd door 

(b) the mortgagor shall pay interest-	 het verband, dat de koopprijs van de hoeve 
(i) 	on t,hat portion of the capital sum secured by thel voorstelt, tegen de voet vermeld in het huur

bond as represents purchase price of the holdin!!. kontrakt van de hoeve als betaalbaar op de 
at such rate as has been prescribed in the lease of paaiementen van de koopprijs in geval en wan-
the holding as being payable on the instalment8 neer het recht van koop vermeld in het gezegde 
of purchase price in the event of the option of huurkontrakt uitgeoefend wordt, en 
purchase contained in the said lease being (ii) op dat gedeelte van de hoofdsom verzekerd door 
exercised; and het verhand, dat de voorschotten voorstelt. 

(ii) 	on that portion of the capital sum secured by the tegeri de voet vermeld in de overeenkomst ten 
bond as represents advances at such rate as gevolge waarvan de voorschotten waren gegeven ; 
lw,s been preseribed as payable in the agreement.. (0) in geval van verzuim van betaling van een paaie
in accordance with which the said advances were ment van de hoofdsom met de rente daarop op de 
oTanted : vervaldag of in geval dat de verbandgever in 

(0) 	 in th~ event ~f the non-payment of any instalment 01 gebreke blijft een voorwaarde van het verband 
the capital sum with interest thereon on the due te vervullen, kan de Minister verklaren, dat de 
date or ill the event of the failure of the mortgagor to hoofdsom verzekerd door het verband en nog ver
comply with any condition contained in the mort- schuldigd, tezamen met de rente en aIle andere 
gage bond, the Minister may declare that the capital krachtens hetzelve verschuldigde bedragen onmiddel
sum seeured by the said mortgage bond, and remaining i lik betaalbaar en opeisbaar is. . 
unpaid, together with interest and all other SUIllS due i 9. In geval van transport van een hoeve, die met verband TransporL 
thereunder, shall be immediately payable and recover- bczwaard is ten faveure van het Goevernement zoals in het van hoeve 
able. v(Jorgaand artikel beschreven kan de Minister zijn toestemming verb~den 

Transfer of 9. On transfer of any holding hypothecated to the Govern- geven tot de indeplaatsstelling van de transportnemer ala ~..:J~e~:ht 
holding mel1t as in the last preceding section provided, the lI'Iinister lllay verbandschuldenaar in plaats van de verbandgever, mits 
hypothe- consent to the substitution, on such conditions 'and in such aHe betalingen volgens de voorwaarden van het verband 
ca~;1 un~el~ manner as he may direct, of the transferee as tbe debtor under geschied zijn tot, op de dag van de registratie van het trans
se Ion 8lg • bhe mortgage bond in lieu of the transferor: Provided that- all port. 

payments due in accordance with the bond to the date of 10. In geval van een voorgenomen verdeling tussen twee of Verdeling 
transfcr have beeu paid. meer verbandgevers van grond, die overeenkomstig deze Wet van verbon· 

Partition of 10. In the event of a proposed partition, between two or more ,10or hen verbonden is ten faveure van het Goevernement, den hoeve 
holding hy. mortgagors, of land which has in accordance with this Act been kan de Minister het aan hem in geschrifte gerichte aanzoek 
pothecated. hypotheeated by them to the Government, the 'Minister may, daartoe inwilligen op voorwaarde dat het bestaande verband 

upon application in writing to him by the partitioners, com;ent geroyeerd wordt en tegelijkertijd met zulke royering elka 
to such partition on the condition that the mortgage bond is verbandgever een nienw vcrbantl passeert ten bveure van 
eancelled and in substitution therefor and simultaneously het Goevernement waarbij het gedeelte aan hem getranspor
"ith the eancellation t-hereof, eaeh mortgagor executes a new teerd krachtens de verdelingsakte speeiaal verbonden wordt 
hond specially hypothecating in favour of the Government ten faveure van het Goevernement als zekerheid voor zulk 
the portion which may, under deed of partition, be transferred gedeelte van het bedrag van het geroyeerde verband of van 
to him as security for such proportionate part of the amounl het onbetaalde gcdeelte daarvan, als de Minister bepaalt. 
secured by the cancelled bond, or of any balanee thereof, re- Zodanig nieuw verband wordt gepasseerd voor het overblij
maining unpaid, as the Minister may determine. Every such vende tijdperk van het geroyeerde verband en is onderhevig 
Ilew bond shall be for the unexpired period of Hie cancelled aan de bepalingen van artikels acht en negen van deze Wet, 
bond and shall be subject to the provisions of sections eight ami en de biezondere voorwaarden van het geroyeerde verband. 
nine of this Act, and to any special conditions contained in the II. Op schri[telik aanzoek aan de Minister gericht door de Bevrijden 
eancelled bond" . , . . . . . verbandgever kan de Minister, op zulke voorwaarden als van verbon-

Release of II. Upon apphca.tl~)ll m wIltmg m~de to the Mmlster, ~y 3 hij goedvindt en na betalincr door de verbandcrever van zulk den gron~
hypothe mortgagor, . the Mmlster may, subject to such condItIOns gedeelte als de Minister bep~alt, van de hoofd~om, verschul- ;:~ werking
cated as h~ may Impos.e .and on payment. by the mortg~gor of such digd aan hot Goevernoment krachtens een verband ingevolge verband.holding 
from bond. 	 portIOn as the MInIster may determme of the capItal sum due1dl;\ze Wet o'epasseerd, machtigino- verlenen om een aedeelte van 

to the Governm~nt under any mortgage bo~d passed under Ide verbonden grond van de ~erking van zulk'" verband te 
this Act, authoIlze the release of any portl~m of the land Ibevrijden. 
hypothecated by such bond from the operatIOn thereof. . , . 

All expenses incurred by the llinister in carrvin" out: 12. Allc onkosten door de MUllster gemaakt III verband met Betaling vanf t 	 12])eraymen • 	 ." :d't " db li· 'kl t' l/('of expendi. anv of the provisions of sections ten and eleven (including all. e Ul ,voenng van e epa n?e~ van art! e s ~en en e LUge· onkosten. 
tureincurred co~ts incurred in obtaining a valuation of the land, the subject [sloten aile kosten van waal'Uerlllg van de grond waaromtrent gemaakt In 

und~r f the application) shall be borne by the mortcragor by whom the het aanzoek gedauu IS), worden door de verbandgeyer ge- hverbd,eanlid met 
sectIOns ten 	 0 <> IJ d' 1 t k d h f d l\,~" k . an ngen
and elooen. 	 application has been made: Provided that the Jlflinister may C!I'agcn Ie Ie aanzo,c ge aan .~e t, cn. e IV.lllllster , an van kra;chtens. 

r (Iuire an applicant to deposit in advance an amount sufficient de verbandgever elsen dat hlJ voorUlt cen 80m m bet.aalt artlkels tlen 
t~ cover the payment of such expenses. Ivoldoende om zulke onkosten te dekken. en elf· 

Short title. 13. This Act may be cited for all purposes as the Land I· 13. Deze Wet kan voor aIle doeleinden aangehaald wor- Korte titeI. 
Settlement Acts Further Amendment Act, 1922. den als de Kroongrond Nederzettingswetten Verdere Wijzigings

lwet, 1922. 
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No 	 22, 1922.JNo. 22> 1922.J 

'VEl' 
To make further prOVISion for a permanent Om verdere voorziening te maken voor een staande 

force for the Union; to make special provision 
for the reorganization of the Permanent Force; 
to make further provision for the training of 
cadets; and to amend the South Africa Defence 
Act. 1912, in these and other respects. 

E IT ENACTED by the King's Most Excellent .Majesty, B the Senate and the House of Assembly of the Union of 
South Africa, as follows ;-- . 

Constitution 1. (1) The PerlUane~lt Force constituted under section 

macht voor de Unie; om speciale voorziening 
te maken voor de reorganisatie van de Staande 
Macht; om verdere voorziening te maken voor de 
oefening van kadetten; en om de Zuid-Afrika 
Verdedigings Wet, 1912, in deze en andere op
zichten te wijzigen. 

ZIJ HETl BEPAALD door Zijn lVlaj estei("dej Koning, de 
..:..i Senaat en de Volksraad yan de Unie van Zuid-Afrika, 

als voIgt 

1. (1) De Staande Macht, lngesteld bij artikel elf van de Sarnengtel. 
of South el~~'en of the South Afnca Defence Act, 1912, shall be recon-,Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, wordt opnieuw ingesteld ling van de 
African stltuted. ~s from a date ~o b.e fixed by the Go,:,ernor-General, I vanaf een datum door de Goeverneur-generaal te worden bepaald Zuidafri·Permar:,ent 
Force. 	 and notIfied by proclamatlOn 111 the Gazette, (heremafter referred ien bij proklamatie in de Staatskoerant bekend gemaakt (hierna kaanse 

to as the fixed day) and shall be designated the South Africanlde bepaalde dag genoemd), onder de naam van de Zuid- ~::::t~e 
Permanent Force. lafrikaanse Staande Macht. 

(2) 'fhe South African Perma:lellt Force or allY ~or~ol1 i (2) Dil Zuidafrikaame Staande l\'Iaeht of een deel ervan 
thereof shall for all purposes be bable to be e~ploye(~ Ill, lIke. kart voor alle doeleinden worden gebruikt op gelijke wijze en be
m~n.ner as, an~ have "t~e same powers, ~utIes, obhgatlOns,zit dezelfde bevoegdheden, plichten, verplichtingen, voorrechten, 
pnvIleges and Illdemmtles as were I~rescnbed for the Per-en vrijwaring als voor de Staande Macht voorgel?chreven werden 
maneut Force under ~he South r1!rwa Defence Act, 19~2 .• bij de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912. Voor de doeleinden 
]'or the purpose of sectlOn seventy-s1,X of that Act the Umoni van artikel zes en zeventig van die Wet omvat de Unie het 
shall include the mandatory territory of South-West Africa. IMandaatgebied van Zuidwest-Afrika. 

(3) The South African Permanent Force may include- j (3) De Zuidafrikaanse Staande Macht kan bestaan uit 
(i) 	 <1 Headquarters Staff of the Union Defence Forces and· 

instructional and administrative staffs including thf> 
staffs of the military sections of Defence Headquarters 
Staff and of military districts or sub-districts men
tioned in section thirty of the South Africa . Defence I· 

i\ct" 1912 ; 
(ji) 	 I))le or more batteries of South African. Field Artillery; 
(iii) 	 Olle or more regiments of mounted or dismounted 

riflemen whereof the first regiment shall be designated 
the 1st Regiment, South African Mounted Riflemen, 
and shall be regarded as the regiment of that name 
referred to in sub-section (2) section twelve of the 
South Africa Defence Act, 1912; 

(iv) 	 Pernllmellt Force Sections for Garrison Artillery, 
Fortress Engineers and Infantry of the Coast Garrison 
Force constituted under section tkirteen of the South 
Africa Defence Act, 1912 ; 

(v) 	 'rhe South African Air Force; 

(vi) The South African Engineer Corps; 
(vii) The South African Signalling and Communications 

Corps; 
and tIle following departmental services;

(viii) The South African Medical Corps; 
(ix) The South Afriean Veterinary Corps; 
(x) The South African Ordnance Corps; 

(xi) The South African Supply and Transport Corps; 
(xii) The South African Military Pay and Clerical 

Corps; 
and such other units as the Governor-General may from time 
to time, and is hereby authorized, by proclamation in the 
Gazette to establish and designate. 

(4) The Governor-General may, save m the case of the 

(i) 	Een Hoofdkwartierstaf van de Verdedigingsmacht 
van de Unie en staven van instruktie en van admini
stratie, waaronder begrepen de staven van de militaire 
afdelingen van Verdedigingshoofdkwartierstaf en van 
militaire distrikten of sub-distrikten genoemd in 
artikel dertig van de Zuid-Afrika Verdedigings "Vet, 
1912 ; 

(ii) 	 ~Jen of meer batterijen van Zuidafrikaanse Veld
artillerie ; 

(iii) Een of 	 meer regimenten van bereden of onbereden 
schutters, waarvan het eerste regiment genoemd wor
den zal het late Regiment, Zuidafrikaanae Bereden 
Schutters, en geacht worden zal het regiment van die 
naam te zijn welk genoemd wordt in sub-artikel 
(2) van artikel twaalf van de Zuid-Afrika Verdedi
gings Wet, 1912; 

(iv) 	Staande IVlaeht Afdelingen voor Vestingartillerie, 
Vestinggenie en Infanterie van de Kustgamizoens
macht ingesteld onder artikel dertien van de Zuid
Afrika Verdedigingswet, 1912; 

(v) De Zuidafrikaanse Luchtmacht; 
(vi) 	De Zuidafrikaanse Geniedienst; 
(vii) De Zuidafrikaanse Sein-	 en Kommunikatiedieust ; 

en de volgende dienstvakken:
(viii) De Zuidafrikaanse Mediese Dienst; 
(ix) De Zuidafrikaanse Veeartsenijdienst; 
(x) De Zuidafrikaanse Magazijndienst; 
(xi) De 	 Zuidafrikaanse Mondvoorraad ell Tl'!lll>lport

dienst; 
(xii) De Zuidafrikaanse Militaire Betaal- en Klerkelikc 

dienst; 
en zodanige andere eenheden als de Goeverneur-generaal van 
tijd tot tijd bij proklamatie in de Staatskoej'ant oprichten en 
benamen mocht, waartoe hij hierbij gemachtigd wordt. 

(4) De Goeverneur-generaal kan, behalve in het geval vall 
1st Regjment, South African :!\I(ounted Riflemen, by like procla- het late Regiment, Zuidafrikaansc Bereden Schutters, bij 
mation, alter the style and designation of any unit as given in gelijke proklamatie de titel en benaming van een eenheid, 
this section. zoals in dit artikel gegeven, veranderen. 
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Condit~on.s 2. (~) Subject to the provisions of se~tion. three <?f this Act, the 2. (1) Behoudens de bepalingen vat: artikel. drie van. deze eier;."d~":~· 
~f servICe condltlOns of engagement and serVICe mcluding pay and 'Vet, zullen de voorwaarden voor dlenstnemlllg en dlCnst, d aaz Ii 1. 
l~f t?e South allowances in cash or kind, rank, seniority, married conditions, met inbegrip van Boldij ell toelagen in kontant of in goed, a~rik~a~se 
P,,~~~~~ent, ~eave, lleriod of service in the South African Permanent Force rang, senioriteit, voorwaarden voor gehuwden, verlof, dienst- Staande 
Force. and any portion thereof shall be as prescribed. tijd bij de Zuidafrikaanse Staande Macht en een deel ervan Macht. 

zijn als voorgeschreven. 	 i4! 
(2) The provisions of the Public Service and Pensions Act, (2) De bepalingen van de Staatsdienst en Pensioenwet, 

1912, and any amendment thereof shall apply to members of 1912, en elke wijziging ervan zijn van toepassing op led en 
the South African Permanent Force in like manner as if the van de Zuidafrikaanse Staande :Macht op gelijke wijze alsof 
South African Permanf'nt Force were the Permanent DefencE' de Zuidafrikaanse Staande Macht is de in die Wet genoemde 
Force ment,ioned in that Act, and to the same extent as those Permanente Verdedigingsmacht en in dezelfde om vang als 
provisions are applied to that Permanent Defence Force: die bepalingen op die Permanente Verdedigingsmacht van 
Provided that,. notwithstanding anything in this or in any toepassing zijn: Met dien vcrstande dat, niettegenstaandc

) other law contamed, it shall be lawful for the Governor-General de bepalingen in deze of in een andere wet vervat, de Goe
to make special regulations granting pensions and gratuities verneur-generaal het recht heeft om speciale regulaties uit te 
to members of the South African Permanent Force in respect vaardigen, waarbij pensioenen en gratifikaties aan leden 
of their service in and with the South African Air Force unlesfI van de Zuidafrikaanse Staande lVIacht worden toegekend ten 
and until Parliament shall otherwise make special provision aanzien van hun dienst in en bij de Zuidafrikaanse Luchtmacht, 
for pensions and gratuities to such members. tenzij en totdat het Parlement op andere wijze speciale voor

. . . .. . ziening maakt voor pensioenen en gratifikaties voor die leden, 
(3) ~otWlthstanding anythlllg contB:llled III any o~her law III (3) Niettegenstaande de bepalingen van andere wetten 

for.ce pnor to the commence~ent of thIS Act, a ~omlllal value, welke van kracht waren v66r de inwerkingtreding van deze 
umform throughout the Umo~, for the folIowmg all.owances Wet wordt er voor de volgende toelagen cen nominale waarde, 
shall be added to the substantIve pa! of the substantlVe ra~k eenvormig over de gehele Unie, gevoegd bij de substantieve 
held b?, a member o~ the South Afncan Permanent Force m soldij van de substantieve rang gehouden dopr een lid van de 
reckomng the penslOnable emoluments of such ~em~er, Zuidafrikaanse Staande Macht wanneer de pensioendragende 
wh~ther the allowanc~s be gr~nted wholly or partly m kind'remolumenten van zulk een lid berekend worden, hetzij die 
or m ca,sh, and notWlthstandmg that suc~ allowances :when: toelagen toegekcnd worden geheel of gedeeltelik in> goed of in 
granted lU cash m?,y be grea~er thll;n the nomlllal value assigned,kontant, en niettegenstaande dat die toelagen wanneer zij 
to them under thIS sub-sectIOn, ViZ. : !toegekend worden in kontant groter mochten zijn dan de 

(~) uniform allowance; 	 :nominale waarde welke hun ingevolge dit sub-artikel toege
(b) ration allowance; 	 'wezen wordt, namelik: 
(0) lodging allowance j 	 (a) toelage voor uniform; 
(d) fuel and light allowance; 	 (b) toelage voor rantsoen; 
(e) medical 	attendance privileges, (0) toelage voor logies ; 

(d) toelage voor brandstof en licht; 
The nominal value of these allowances shall, for the purpose (e) voorrechten betreffende geneeskundige behandeling, 
of reckoning pensionable emoluments, be as specified in the De nominale waarde van deze toelagen zal, voor het doe! 
First Schedule to this Act. A lower value than is given in that van het berekenen van pensioendragende emolumenten, 
Schedule shall in no circumstances be placed upon any of the zodanig zijn als uiteengezet is in de Rerste Bijlage tot deze 
allowances specified, but the Governor-General may increase Wet. Ren lagere waarde dan in die Bijlage bepaald, moet 
the nominal value of any or all such allowances. onder geen omstandigheden aan de uiteengezette toelagen 

k' h . bI 1 £ b gehecht worden, maar de Goeverneur-generaal kan de nomina Ie(4) I 
n rec on.mg t e pensIOna e emo uments Ol. a mem er waarde van enige of aIle zodanige toelagen vermeerderen. 


of the South Afncan Permanent Force, there shall be lllcluded- (4) Bij het berekenen van de pensioendragende emolu
(a) any extra allowance at its nominal value paid to him menten . van een lid van de Zuidafrikaanse Staande Macht, 

as a married man in respect of rations, lodgin~ and wordt l~begrepen-	 ... 
fuel and light on account of his wife only, but any (a) ledere ekstra toelage tegen Zl]D nomlllale wa:arde 
further allowances in respect of one or more of his aan hem betaald .als cen gehuwde 11?an ten opZlc~te 
children shall not be reckoned as pensionable emolu- van rantsoen, logles, brandstof en licht ten aanZlen 
ments' 	 van zijn vrouw alleen, maar alle veldere toelagen 

"d t h' fi' . t' ten aanzien van een of meer van zijn kinderen worden (b) any SulllS pal 0 1m as pro mency payor as ar lsans . b k d I . d d I110 met ere en a s penSlOen ragen e emo umenten ; 
a wance. (b) ieder bedrag aan hem betaald als bekwaamheids 

(5) Any member of the force may be required to serve in soldij of als handwerksmans toelage. 
any portion of the force as may be considered necessary by the (5) Van een lid van de macht kan worden verlangd om in 
competent military authority subject to such restrictions and enig gedeelte van de macht, als de bevoegde militaire autori 
stipulations as' are prescribed: Provided that when a corps teit nodig achten mocht, te dienen, onderworpen aan de 
or special allowance is prescribed for a: particular unit or duty, voorgeschreven beperkingen en voorwaarden: Met dien ver
no member shall have any claim to continue to receive that stande dat, wanneer een korps- of speciale toelage voor een 
allowance after transfer to another unit or upon ceasing to bepaalde eenheid of dienst voorgeschreven wordt, geen lid 
perform that duty. aanspraak maken kan om die toelage te blijven ontvangen na 

. overplaatsing naar een andere eenheid of wanneer hij ophoudt
Members of 3. (1) All ~embers of the Permanent F~rce con~tltu~ed un~er die dienst te verrichten. 

Permanent. the South Afnca Defence Act, 1912 (heremafter m this sectIOn 3 (1) AIle leden van de Staande Macht opgericht ingevolge Leden van 

Force const!- f d t " th ld fore ") wh 0 th fi d d· '.. . . ' , . . . de Sta de
tuted under re erre 0 as e 0 e 0 were n e xe a} de ZUld-Afnka Verdedlgmgs W~t, 1912 (hlerna m dit artikel :.Ylacbta:;pge. 
A,ct No. 13 upon the strength of that force shall, ~s from that day, be de "oude macht" genoemd) dIe op de bepaalde dag op de riebt inge: 
?t 1912 to be deemed to be membe~s of t~e South AfrICan. ~ermanent .Force sterkte waren van die macht, worden vanaf ,die datum geacht volge Wet 
~ncorporated and shall serve therem subject to the prOVISIOns of thIS Act lede te zi]'n van de Zuidafrikaanse Staande Macht en zuBen No. 13 van 
lflnewSouth d f r I ti n n 	 1912 te
African 	 an 0 any egu a 0 s. .. daarin dienen, onderworpen aan de bepalingen van deze Wet worden in-
Permanent (2) All members of the old force who immediately prior to the en van de regulaties. 	 . gedeeJd bij 
Force. on were 	 '(2)All I d e van d oud macht d', e voor"de.meuwert fixE'd day drawing their pay at the consolidated rates e en e e Ie onnu'dd ll'k1 . 

:nilltions. 	 then pre6~ribed (hereinafter referred to as "the old rates ") de bepaalde dag hun soldij trokk~n volgens de dan voorge- Zrta 
shall, save as is otherwise provided in this section in respect schrev~~ s~::n0ngestelde schaal (Inerna ge~?e11?d de. "oude ~t~and~se 
of members serving under engagement, continue to draw pay scha~l ) bhJven, b~houden~ het bepall;lde bI] ~It artlk.~l ten Macht op 
ll,t the old rates together with anf concomitant allowances, aanZlen van leden dlenende mgevolge dlenstnemmg, soldI] trek- zekere voor

ken tege!.t de oude schaal benevens daarmee in verband gaande waarden. 
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until a day which the Governor-General may appoint for the toelagell tot zodanige datum als door de Goeverneur-generaal 
introduction of daily rates of pay for all members of the South vastgesteld moeht worden voor de invoering van een dagelikse 
African Permanent Force. Such daily rates shall be as pre- schaal van soldij voor aUe leden van de Zuidafrikaanse Staande 
scribed, but in no case shall any rate in respect of rations, JYIacht. Zodanige dagelikse schaal zal zijn als voorgeschreven, 
lodgings and fuel exceed the rates specified in respect thereof doch in geen geval mag enige schaal ten aanzien van rantsoen, 
in the First Schedule to this Act. logies en brandstof hog,cr zijn dan de schaal ten aanzien daarvan 

in de Eerste Rijlage tpt deze Wet lliteengezet. 
. (3) Leden van de oude macht die op de bepaalde dag hetzij

(3)1l\~embers 0.£ the old force who a~ the fixed day are servI~g hun eerste of tweede diensttijd in die macht dienen blijven 
under eIther theIr first or second perIOd of engagement therem d d h 1 1 hId d' tt"d d t t kk . dr h ld 1 h t e ou e sc aa zo ang un open e lens 1] uur re en.
sha11 contmue to aw teo rates as ong as t e curren I d' .. b" t "k d' d' tt" d . d' t 
period of their engagement subsists. If on the expiry of that n len ~IJ dlJ ~e:~ r?~ng van Ie dlen:I 11t °xmeuw ~~nJtStperiod of engagement they re-engage in the South African n~men .Ill. e uI.a rI aanse aan e ac , an gdesc l~ke 

d 'l t dIe henndlenstnemmg tegen de dan voorgeschreven age 1 seP ermanent F orce, the re-engagemen t sha11 be a t the al y ra es h 1 
h 'b d 	 sc aa. 

t en prescn e . (4) Vanaf de datum vastgesteld als hierboven bepaald voor 
ide invoering van de dagelikse schaal van soldij, zijn de vol

(4) As from the date appointed as hereinbefore provided forgende voorwaarden van toepassing op leden van de oude 
the introduction of daily rates of pay, the following provisions 
shall apply to members of the old force who, immediately prior 
to that date, were being paid at the old rates : 

(a) 	 any such member of the old force who was serving 
under an engagement for any period shall be paid 
until that period expires, at a rate not less than thc 
rate of pensionable emoluments which he was draw
ing as a member of the old force, and when that 
period expires he may, subject to the approval of 
the military authority designated by the Minister, 
be re-engaged as a member of the South African 
Permanent Force but at daily rates of pay and 
allowances prescribed therefor according to his rank 
and unit: Provided that· 

(i) 	 after the puiod of the re-engagement and of any 
subsequent re-engagement without break of 
service, his pensionable emoluments shall, for 
purposes of calculating his pension, be reckoned 
as if those emoluments were as before he was 
re-engaged at daily rates of pay and allowances; 

(ii) 	 if he is unwilling or not permitted so to re-engage 
at prescribed daily rates of pay and allowanees, 
he shall receive, as from the date on which his 
engagement at the old rates ceased, any benefits 
to which he would have been entitled under the 
pension law applicable to him if he had retired 
from the old force on the grounds of re-organiza
tion or abolition of office. 

(b) 	 any such member of the old force who was not serving 
under an engagement for any period shall continue 
to serve in the South African Permanent Force but at 
rates of pay and on conditions of service therein 
prescribed therefor according to his rank, duties 
and service: Provided that such a member's emolu
ments, for the purpose of calculating his pension on 
retirement, shall in no case be regarded as less than 
were his emoluments immediately before the date 
appointed as aforesaid for the introduct:on of daily 
rates of pay. 

Establish 4. (I) The Governor-General may establish for the South 
ment and African Permanent Force a reserve to be designated the South 
constitution African Permanent Force Reserve, and consisting of-
of a South 
African 
Permanent (a) members of the South African Permanent Force, who, 
Force having completed their period of engagement in that 
Reserve. force, are required to complete a further period of 

service in the South African Permanent Force Reserve 
as may be prescribed: Provided that no member 
of the South African Permanent Force shall, upon the 
expiry of his engagement in that force, be required 
to serve more than five years in the South African 

macht die onmiddellik v66r die datum betaald werden tegen 
de oude schaal: 

(a) 	leder zodanig lid van de oude macht dat ingevolge 

dienstneming gedurende enige tijd diende wordt 

betaald totdat die diensttijd verstrijkt tegen een 

schaal niet minder dan de schaal van pensioen

drag en de emolumenten die hij trok als een lid van de 

oude macht, en wanneer die diensttijd verstrijkt 

kan hij, behoudens de goedkeuring van de militaire 

autoriteit aangewezen door de Minister, opnieuw 

in dienst genomen worden als lid van de Zuidafrikaanse 

Staande Macht, doch tegen de dagelijkse schaal van 

soldij en toelagen voorgeschreven daarvoor overeen

komstig zijn rang en eenheid: Met dien verstande 

dat
(i) 	 na verstrijking van de bjd van herindienstneming 

en van enige latere herindienstneming zonder 
dienstonderbreking, zijn pensioendragende emolu
menten, voor de vaststelling van zijn pensioen, 
berekend zullcn worden alsof die emolumenten 
dezelfde waren als voordat hij opnieuw in dienst 
genomen werd tegen de dagelikse schaal van 
soldij en toelage. 

(u) 	in geval hij niet bereid is of niet toegelaten 
wordt om tegen de voorgeschreven dagelikse 
schaal van soldij en toelagen weder dienst te 
nemen, hij vanaf de datum waarop zijn dienst
verbintenis tegen de oude schaal ophield, aile 
voordelen ontvangen zal waarop hij gerechtigd 
zou zijn geweest onder de op hem toepasselike 
pensioenwet zo hij uit de oude macht afgedankt 
was wegens reorganisatie ot afschaffing van 
zijn post. 

(b) 	 leder zodanig lid van de oude macht dat niet inge

volge dienstneming gedurende enige tijd diende 

blijft in de Zuidafrikaanse Staande Macht dienen 

doch tegen een schaal van soldij en op voorwaarden 

van dienst in die maeht welke daarvoor zijn voor

geschreven overeenkomstig zijn rang, plichten en 

dienst: Met dien verstande dat de emolumenten van 

zulk een lid voor de berekening van zijn pensioen 

bij afdankingin geen geval beschouwd zuIlen worden 

als minder dan zijn emolumenten waren onmiddellik 

voor de datum vastgesteld als voormeld voor de 

invoering van de dagelikse schaal van soldij. 


4. (1) De Goeverneur-generaal kan voor de Zuidafrikaanse Instelling en 
Staande :Macht een reserve instellen onder de naam van de sa.men-
Zuidafrikaanse Staande Macht Reserve, bestaande uit- stelling

van de 
(a) 	 leden van de Zuidafrikaanse Staande Macht die, na Zuidafri. 

de voltooiing van hun diensttijd bij die Macht, een ksaa.nse 
verdere vo.')rgeschreven IensttIJ IJ e Ul - Macht

dd"'d b" d Z'd taan e 
afrikaanse Staande Macht Reserve mooten door- Reserve. 
makcn: Met dien verstande dat van geen lid van 
de Zuidafrikaanse Staande Macht, na het verstrijken 
van zijn diensttijd bij die .l\'lacnt, kan worden 
verlangd om langer dan vijf jaren bij de Zuidafrikaanse 
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Permanent Force Reserve, or to serve m that Staande Macht Reserve te dienen of om na zijn vijf 
reserve after his thirty-fifth year; en dertigste jaar te dienen bij die Reserve; 

tb) all other citizens, except members of the Coast (b) aIle andere burgers, behalve leden van de Kust-
Garrison Force, Active Citizen Force, or Royal Naval garnizoensmacht, Aktieve Burgermacht of Koninklike 
Volunteer Reserve who fulfil the prescribed conditions Marine Vrijwilliger Reserve, die voldoen aan de 

h I d vereisten betreffende ouderdom, fisieke geschiktheidas to age, p. ysica fitness an military experience,
and who are deemed suitable and engage themselves en militaire ondervinding en die geschikt geacht 
for service therein. worden en zich verbinden voor dienst daarbij. 

, (2) Van leden van de Zuidafrikaanse Staande Macht Reserve 
(2) Membe.rs of the South Afrlcan Permanent ~o:ce Rese~ve kan worden verlangd om korte kursussen van oefening en 

may be reqmred to undergo short courses of trammg and m instruktie te volgen en zich op de voorgeschrever:. tijden en 
.J struction, and to ,report themselves at such times and places plaatsen aan te melden . 

as may be prescrlbed. 'd d 'd f 'k S d M h R , (3) Een Ii van e Zm a rl aanse taan e ac t eserve 
(3) Any member of ~he Sou~h Afrlcan Per~~nent Fo:ce ~e- kan kra,chtens de bevelen van de Minister (of in tijd van oorlog 

) serve may, under th~ ms~ructIOns of the Mmlster (or, m tlm€ bij proklamatie in de Staatskoerant) te eniger tijd worden 
o~ war by proclama~IOn m t~e Gazette)! be called out at any opgeroepen voor dienst bij de Zuidafrikaanse Staande Macht 
tIme for any duty, wIth ~he South AfrIcan Perma~ent Force en tewerkgesteld worden bij of met die macht of een ge
and be employed m ?r, wIth t~at force or any portIOn thereof deelte daarvan onder dezelfde voorwaarden alsof hij een 
under the same condItIOns as If he were a servmg member of dienstdoend lid van die macht was, 
that force. (4) De soldij en dienstvoorwaarden bij de Zuidafrikaanse 

(4) The remuneration and conditions of service in the South Staande Macht Reserve zijn zoals voorgeschreven. Leden 
African Permanent Force Reserve shall be as prescribed. v.an die Reserve zijn bij het doen, of ten aanzien, van dienst, 
Members of that Reserve while undertaking or in respect of oefening of werkzaamheid in die Reserve, onderworpen aan de 
any service, training or duty in that Reserve, shall be subject bepalingen van het Unie Militaire Reglement van Discipline 
to the provisions of the Union Military Discipline Code to the in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden alsof zij 
same extent and under the same conditions as if they were leden waren van de Zuidafrikaanse Staande Macht, 
members of the South African Permanent Force. (5) Indien een lid van de Zuidafrikaanse Staande Macht 

, Reserve in aktieve dienst of bij 't vervullen van zijn plichten 
(5) If ,8. ~ember of ,the So~th Afrlcan Per~anent Fo.rce bij de Verdedigingsmachten van de Unie gedood wordt of ten 

Reserve 18 kIlled on a,ctlve ~ervlCe, or on du~y, WIth th~ Uillon gevolge van verwonding, bekomen letsel of in of ten gevolge 
~efence Forces, or dIes owmg to wounds, mJury receIved ,or van zulke dienst of plichtsvervulling gekregen of verergerde 
dlSease aggrava,t~d or contracted on or by reason of. such ~ervlCe ziekte overlijdt, wordt uit het Gekonsolideerde Inkomstefonds 
or duty, prOVIsIOn shall ?e made out of ,the Consohd~t,ed van de Unie voorziening gemaakt voor zodanig pensioen en zoda
Revenue Fund, of t~e Uillon ~or s,uch penSIOn and gratUltles nige gratifikaties en andere voorrechten aan zijn weduwe en van 
a~d other consldera~IOn ~o ~lS ~dow and dependents or to hem afhankelike personen of voor hemzelf als onder gelijke 
hIm as may b~ prOVIded m hke Cl!cumstances for member~ of omstandigheden voor leden van de Zuidafrikaanse Staande 
the ,South .~frlcan Permanen~ Force by any Act of the Uillon Macht bepaald mocht worden bij een op dat ogenblik van 
Parhament III force at the tIme. kracht zijnde Wet van het Parlement van de U nie, 

RegiRtration 
of citizens. 

S. (1) Iedere persoon- Registratie
S. (1) Every person (a) die, burger zijnde, zijn zeventiende jaar bereikt heeft van burger~ 

(a) who, being a citizen, attained or attains his seventeenth of bereikt gedurende de kalenderjaren 1921, 1922, 
year during any of the calendar years 1921, 1922, 1923 of 1924, of 
1923 or 1924 or (b) die burger werd of wordt en zijn zeventiende jaar 

(b) h b ' b 't' d tt' d t bereikt heeft of bereikt in een van de genoemde jaren,w 0 ecame or ecomes a Cl lzen an a allle or a - " , ," , , 
t ' h' t th ' f th f 'd moet, waartoe hI] hlerblJ verphcht wordt, zlCh laten reglstrerenams lS seven een year many 0 e years a oresal d d d d J ' 1924 d .. 

IIhall, and is hereby required to, register himself during the ge uhren e ,e maaln d aZn~adrlAef':kan V d d?~ e WWl]tze19v1020r
th f J 1924' th 'b d d th gesc reven mgevo ge e m - rl a er e 19m9s e, . 

mSon
th 

AOf ' anuDar
f 
y, .. Itn 191e2manner prescrl e un er .e (2) Indien een burger, die ingevolge het voorafgaande sub

ou rlca e ence .'..c , ' 'k I Ii ht dt' h d d d d J ' , , " ,artl e verp c wor ZlC, ge uren e e maan anuarle 
(2) If any c~tlzen ~ho IS .reqmred, under the precedmg su~- van 1924 te laten registreren, zich gedurende die gehele maand 

sectl,on, to regl~ter hl~self m the month of January, 1924, IS buiten de Unie bevindt of om een andere reden niet gedurende 
outSIde the U,nIOn dUrl~g the who~e of that month, or for an! die maand geregistreerd wordt, dan zal hem wanneer hij 
other rea,son ~s not reglst~~ed durmg, that mont~, he, shall, If voldoet aan de bepalingen voorgeschreven voor registratie 
he comphes WIth the,condltIOns ,prescrlbed for regIstratIOn after na die maand, toegestaan worden om zich te doen registreren 
that month, be perillltted to reglster; ~nd the a~)Sence or other en de afwezigheid of andere redenen zullen een verdediging 
re,ason shall be ,a ,defence tO,any proce~dlllgs for faIlure to comply opleveren bij iedere rechtsvervolging wegens verzuim om 
WIth the prOVISIOns of thIS sub-sectIOn, aan de bepalingen van dit sub-artikel te voldoen. 

(3) Any citizen who fails' to register himself in accordance (3) Een burger die in gebreke blijft om zich te laten registreren 
with the requirements of this section shall be guilty of an volgens de vereisten van dit artikel maakt zich schuldig aan 
offence. een overtreding, 

(4) This section shall be read as one with the provisions of ~4) Dit ,~r~ikel maakt de,el uit ,van de bep~li,ngen van artikel 
section fifty-three of the South Africa Defence Act, 1912, and dne en mjft~g v~n de Zmd-Afrlka Verdedl~mgs Wet, 1912, 
any other provisions thereof ancillary or incidental to that en andere bepahngen ervan welke dat artlkel aanvullen of 
section. verband ermede houden. 

6. (1) De oefeningskursus in vredestijd in de Aktieve Duur van 
Duration 
of peaee 
training. 

6. (1) The course of peace training in the Active Citizen Burgermacht strekt zich uit over een tijdperk van vier jaar oefenin~, in 
Force shall extend over a period of four years reckoned from gerekend van de eerste dag van Julie in het jaar van inschrij- vredestlJd. 
the first day of July in the year of entry, but subject to such ving, maar onderworpen aan de voorgeschreven voorwaarden. 
conditions as are prescribed. Normally the course of peace Onder gewone omstandigheden wordt de oefeningskursus in 
training shall be completed within four consecutive years Lut, vredestijd voltooid binnen vier achtereenvolgende jaren, 
on the grounds oi educational or vocational training or ill health maar op grond van opvoedkundige of vakopleiding of slechte 
there may be prescribed conditions under which permission may gezondheid kunnen voorwaarden worden voorgeschreven waar
be granted to complete the full prescribed course of peace onder verlof kan worden verleend om de volle voorgeschreven 

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



xviii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 12TH JULY, 1922. 

training not later than the last day 01 June in the sixth year oefeningskufsu8 in vredestijd te voltooien niet later dan 
from the date of entry, de laatste dag van Junie in het zesde jaar na de datum van 

(2) Th f "h 11' I d h ' d inschrijving., e course ,0, peace trl7Inmg s a mc u e tree peno s (2) De oefeDingskursus in vredestijd omvat drie tijdperken 
of contInUOUS tramIng of whICh ~ne shall last not more than van onafgebroken oefeDing waarvan een Diet langer duren 
fifty d~rs, and .the other two perI?ds taken ,t~gether not more mag dan vijftig da.gen en de beide andere tijdperken, 
than t ,Irty day~. The longest perIOd of tra:mng shall, u?less te zamen genomen, niet langer dan dertig dagen. Het langste 
ot~e~Wlse p~e,s?nbed on ,the grounds of edncatIOnal o~ vocatIOnal oefeningstijdperk wordt, tenzij anders voorgeschreven op 
trammg faCllitles or of III health, be ,undergone dunng the first grond van faciliteiten voor opvoedkundige 01 vakopleiding of 
twelve months, of the four-year pe,rl,od, and shall be reduced op grond van slechte gezondheid, ondergaan gedurende de r ten days ,u~ the case of a Citizen w~o has completed eerste twaalf maanden van het tijdperk van vier jaren en wordt 
his cadet tramIng, under the ,South Afnca Defen?e AC,t, verminderd met tien dagen in het geval van een burger die zijn 
19,12, and has attaIned a preSCrIbed stl7I?-dard of ~ffich,ncy In oefening als kadet ingevolge de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 
drIll ~nd musketry an,d such other r~lllitary subJects ~~ are 1912, voltooid heeft en de voorgeschreven standaard van 
prescrl?ed or wh? satlsfi~s th~ prescrIbed c~mpeten~ mIlitary bekwaamheid in dril en geweerkunde en de andere voor
~uthorlty that he IS pr,ofiClent In hors~~lanshlp al!d rIfle shoot- geschreven militaire onderwerpen bereikt he eft, of die ten 
~ng and/or oth,er reqUIrements f~r mIlItary effiCIency acco:d- genoegen van de voorgcschreven bevoegde militaire autori 

( 

mg t,o a presc:lbed standard and IS granted ~y such authOrIty teit toont dat hij bekwaam is in rijden en schieten 
~,;ntten :~rtlficate to,that effect?n a prescr,l~ed form. In ad- en/of andere vereisten voor militaire bekwaamheid volgens 

1 IOn t? e, t.hree perIOds of contmu~us trammg, members of een voorgeschreven standaard en van die autoriteit een 
the Actlv~ CItIzen Forc? may be ~e<J.Ulred t~ undergo, as may schriftelik certifikaat ontvangt te dien effekte op een 
be 'pres~rlbed, non-contmuous traInmg, durmg the four-ye~r voorgeschreven formulier, Boven en be halve de drie tijd
perIod a oresald for not more than a total number of twenty-sIx perken van onafgebroken oefening kan van leden van de Aktieve 
days. ' Burgermacht worden verlangd om, zoals voorgeschreven, 

(3) Tra.ining of citizens who have voluntarily entered for afgebr?keI?- oefening te ondergaan gedurende het, tijdperk 
peace training and been allotted to a unit selected by them in van VIer Jaren voornoemd, g~durende een gezamenhk aantal 
terms of sub-section (1) of section sixty of the South Africa van ten ho~gste zes en tWlll~lg d!l;ge,n" .. 
Defence Act 1912 will be carried out in that unit or otherwise (3) Oe1emng van burgers dIe VTl]Wllhg ZIJtl toegetreden voor 
regimentally ill su~h manner and at such times and places as oefening in v:edestijd en die i~gedeeld zijn in ,een een~eid door 
the preseribed milita.ry authority after consultation with the hel! geko,zen Illgevo~g~ sub-artlkel (1) van a:t1kel, zes~~g van ?c 
Commanding Officer of the unit may direct ZUld-AfrIka Verdedlglllgs Wet, 1912, geschiedt III dIe eenheld 

. of anders regimentsgewijze op zodanige wijze en op zulke tijden 

" 7 (l) U 'f I th' f d t ffi ddt en plaatsen als de voorgeschreven militaire autoriteit na overleg


rJru.orm and •. nlorm co' mg or ca e 0 cers an ca e s may t d bId ffi' d h 'd kIt ' , b 'b d d' d hId d" me e eve voeren e 0 Cler van e een el an ge as en.
contingent e prescrl e an Issue on suc sca es an con ItlOllS as are pre- 7 (1) U 'f kl d' k d t ffi . k d tt 
allowance scribed and the expense thereof shall be defra ed out of mone • III orm- e mg voor 17 eo, Cleren en 8. e en Uniform-
for cadets. t d b P r t y ys kan worden voorgeschreven en Ultgerelkt volgens de voor- toelagecn 

vo e y ar lamen , geschreven schalen en onder de voorgeschreven voorwaarden toeln,ge voor 

Sf (2) Sub]' 'let to financial provision being made by Parliament en de kosten daarvan worden bestreden uit gelden door het b~lt'komende 
'P I d b h'kb ld Ul gaventhere may be granted in respect of each cadet an annual allow- ar ement aarvoor esc 1 aar geste . voor 

ance of an amount to be prescribed, and under conditions (2) Mits geldelik daarin voorzien wordt door het Parlcment, kadettcll. 
to be prescribed, in order to defray miscellaneous charges and kan ten aanzien van elke kadet een jaarlikse toelage van 
expenses of cadet detachments een voor te schrijven bedrag onder voor te schrijven voor

waarden worden toegestaan, teneinde diverse onkosten en 
Bxtension of 8. Notwithstanding anything in section six of the uitgaven van kadetafdelingen te bestrijden. 
the period of South Africa Defence Act, 1912, contained, boys who are bein" 8. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in artikel Verlenging 
c~etser. educated at a Rchool at which a cadet detachment has been ef:\ta~ zes van de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, kunnen van de 
VIce, blished may continue while remaining scholars of such a school jongens, die hun opvoeding genieten aan een school waar diensttijd 

to receive training as cadets until and including their twentieth een kadetafdeling ingesteld is, voortgaan om, terwijl zij~::d tt 
year. Any period of such training from the first day of July scholieren van die school blijven, hun oefening als kadett.en tot r e en. 
in their seventeenth year may be reckoned in addition to the en met hun twintigste jaar te ontvangen, Elk tijdperk van 
provision made in section six of this Act, as equivalent to zulk een oefening vanaf de eerste dag van Julie in hun zeven
peace training in the Active Citizen Force to such extent and tiende jaar kan worden gerekend te gelden boven en behalve 
under such conditions as are prescribed. de voorziening gemaakt in artikel zes van deze Wet, als gelijk 

staande met oefening in vredestijd bij de Aktieve Burger-
Amendment 9. The South Africa Defence Act, 1912, is hereby amended macht in zodanige mate en onder zulke voorwaarden als 
of South as follows :- worden voorgeschreven. 
Africa 9. De Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, wordt hiermede Wijziging
Defence Act, L By the deletion gewijzigd als volgt:- van de Zuid·1912, . Afrika Ver-I . Door schrappmg- d d' ,(i) of section nineteen; 

(') rt'k It' e 19m9sI van a I e negen~en; Wet 191?
(ii) in section thirty, sub-section (1) of all words from (ii) in artikel dertig, sub-artikel (I) van alle woorden ' w. 

and including the words " and appoint thereto" vanaf en met inbegrip van de woorden "en 
to the end of the sub-section and of the whole daartoe volgens zijn oordeel" tot aan het einde
of sub-section (2) ; van het sub-artikel, en van het gehele sub· 

(iii) of section sixty-one; artikel (2) ; 
(iii) van artikel een en zestig ; (iv) of sub-sections (1) and (2) of section sixty-Jour; 
(iv) van sub-artikels (1) en (2) van artikel v~er en

(v) in section seventy-one of the last sentence of sub zestig ; 
section (3); and (v) in artikel een en zeve'ntig, van de laatste zin van 

(vi) of section set,enty-four. sub-artikel (3) ; en 
(vi) van artikel V'Wf' en zeventig. 

II. As from the fixed day by such amendments and de II. Vanaf de bepaalde dag, door zulke wijzigingen en 
letions as are indicated in the Second Schedule to schrappingen ala aangetoond zijn in de Tweede 
this Act, Bijlage tot deze Wet. 
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III. Door in artikel negen en zeventig te schrappen de 
" Coast Garrison Force, the Active Citizen Force and 

III. 	In section seventy-nine by the deletion of the words 
woorden "Kustgarnizoensmacht, de Aktieve Burger

the Citizen Force Reserve " and the substitution of macht en de Burgermacht-Reserve" en te vervangen 
the words" Union Defence Forces ". door " Verdedigingsmachten van de U nie ". 

IV. Door in artikel honderd en drie het bestaande artikel 
te maken tot een sub-artikel (1) en daaraan de 

existing section a sub-section (1) and adding thereto 
IV. 	In seotion one hundred and three by making the 

volgende nieuwe paragrafen toe te voegen:
the following new paragraphs (d) 	op enigerlei wijze sterke drank verschaft voor 

andere dan geneeskundige doeleinden aan een(d) 	in any manner supplies intoxicating liquor for 
kadet in uniform of aan een burger in uniformother than medicinal purposes to any cadet in. 
die de in artikel vier en zestig bedoelde oefeningsuniform or to any citizen in uniform who is under- i 
kursus in vredestijd ondergaat;going the course of peace training referred to in I 

(e) 	 in het bezit gevonden wordt van sterke dranksection sixty-four; 	 ! 
binnen een kamp, barakken of kantonnementen 

(e) 	 is found in possession of intoxicating liquor within\; gebruikt voor de oefening of eksersitie van 
) 	 a camp, barracks or cantonments used for the kadetten of van burgers die de in artikel vier 

training or exercise of cadets or of citizens under-I en 	zestig bedoelde oefeningskursus in vredestijd
going the course of peace training referred to in ondergaan, tenzij zulke drank bestemd is om 
section sixty1our, unless such liquor is intended to. uitsluitend voor geneeskundige doeleinden ge
be used solely for medicinal purposes; 	 bruikt te worden;I· 

(f) 	when an order purporting to be issued by a com (f) wanneer een order, welke heet uitgevaardigd te 
petent military authority restricting or forbidding I zijn door een bevoegde militaire autoriteit onge
unauthorized persons entering or remaining I oorloofde person en beperkende of verbiedende 
within a military camp, barracks or cantonments om te gaan of te blijven binnen een militair 
for the training and exercise of members of the kamp, barakken of kantonnementen voor de 
Union Defence Forces or of the cadets has been oefening en eksersitie van leden van de Unie 
posted at the offices of the Magistrate or at the Verdedigingsmacht of van de kadetten, aange
police station or in some other public place plakt is aan de kantoren van de magistraat of 
enters or attempts to enter or remains within such aan het politiekantoorof op een andere openbare 
camp, barracks or cantonments except under the plek, zodanig kamp, barakken of kantonnementen 
authority of a competent military authority, or binnen gaat of tracht binnen te gaan of erin 
knowingly aids or abets any person to remain blijft behalve op gezag van een bevoegde militaire 
within the said camp, barracks or cantonments autoriteit; of desbewust enige persoon behulpzaam 
contrary to such order; I is of opstookt om binnen gemeld kamp, barakken 

and 	by adding the following new sub-sections : 

(2) The provisions of paragraph (f) of sub-section (1)t shall have effect notwithstanding that a person 
may have in his possession a railway ticket or 
pass issued under any law or regulation entitling 
him to travel to or from a railway station or 
siding within such camp, barracks or cantonments. 

(3) 	 In aJ;.Y prosecution for a contravention of para
grapI. if) of sub-section (1) of this section the 
onus shall lie upon the aCC'llsed of proving"'that 
the a"cused had authority to enter or remain 
withi~. a milit.arY camp, barracks or canton
ments. 

V. 	By the amendment of section one hundred and nine 
as foliows

~i) 	 by the insertion after the words "ninety-four" 
in paragraph (i) of sub-section (1) of the following 
words'" or paragraph (d) or (6) of sub-section (1) 
of section one hundred and three" ; 

(ii) 	 by the addition of the folIowing sub-section : 
(4) 	If an accused who is licensed to sell intoxi

cating liquor is convicted of a contravention 
of paragraph (d) or (e) of sub-section (1) of 
section one hundred and three the court may, 
in addition to any other penalty whicl:. it may 
impose, grant an order cancelling the licence 
of the accused. 

VI. 	By the amendment of section one hlmdred and fourteen 
as follows

(i) 	by inserting after the words " it shall not be 
lawful for any member of the Defence Forces to 
assign" the words" without the approval of the 
Minister or any person thereto authorized by the 
;Mi:qister." , 

of kantonnementen te blijven in strijd met 
zulke order; 

en door de volgende nieuwe sub-artikels toe te voegen : 
(2) 	De bepalingen van paragraaf (j) van sub-artikel 

(1) zullen van kracht zijn niettegenstaande dat 
een persoon in bezit moge zijn van een spoor
kaartje of verlofpas uitgereikt onder enige wet of 
regulatie hem het recht gevend om te reizen naar 
of van een spoorwegstation of spoorweghalte 
binnen zodanig kamp, barakken of kantonne
menten. 

(3) 	 In enige rechtsvervolging wegens een overtreding 
van paragraaf (f) van sub-artikel (1) van dit 
artikel, rust de bewijslast op de beschuldigde dat. 
hij machtiging had om binnen een militair kamp, 
barakken of kantonnementen te gaan of te 
blijven. 

V. 	 Door wijziging van artikel honderd en negen ala voIgt : 
(i) 	 door invoeging achter de woorden "vier en 

negentig" in paragraaf (i) van sub-artikel (1), 
van de volgende woorden "of paragraaf (d) 
of (e) van sub-artikel (1) van artikel honderd 
en drie". .. ~ 

(il) 	door toevoeging van het volgend sub-artikel:- '; 
"(4) 	Indien een beschuldigde, die een licentie 

houdt voor de verkoop van sterke drank, 
veroordeeld wordt wegens· een overtreding 
van paragraaf (d) of (e) van sub-artikel (1) 
van artikel honderd en drie, kan het hof, 
ben evens enige andere straf welke het moge 
opleggen, een order verlenen tot intrekking 
van de licentie van de beschuldigde". 

VI 	 D 
wijziging van artikel honderd en veertien ala• 	 oor 

voIgt : 
(i) 	door invoeging na de woorden "Geen lid van de 

Verdedigingsmacht za1 gerechtigd zijn" Tan de 
woorden "om zonder de goedkeuring van de 
Minister of een door de Minister daartQe gemacq. 
tigde :persooIl"; 
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1 
(ii) 	 by the addition at the end of the section of the l (ii) door toevoeging aan het einde van het artikel 

following sentence: van de volgende volzin 
Niettegenstaande andere wettelike bepalingenNotwithstanding anything in any other Act con

behoeft geen zegelbelasting betaald te wor·tained, no stamp duty shall be payable in 
den ten aanzien van de ontvangst vanrespect of the receipt of payor allowances 
soldij of toelagen door leden van de Verdeby 	any members of the Union Defence 
digingsmachten van de Unie in tijd vanForces in time of war, or in time of peace, 
oorlog, of in vredestijd ten aanzien van dein respect of the receipt of such payor 
ontvangst van zodanige soldij of toelagen allowances by any members of those forces 
door leden van die machten niet zijnde de other than the South African Permanent 
Zuidafrikaanse Staande Macht.Force. 

VII. Door wijzigiug van artikel honderd vier en ttvintig
VII, By the amendment of section one hundred and door de woordbepaliug van "bnrger" te schrappen

twenty10ur by the deletion of the definition of en te vervangen door de volgende woordbepaling : 
"citizen" and the substitution therefor of the follow .. " Bnrger " betekenen ieder mannelik Brits onderdaan
ing 	definition: in de Uuie niet zijude een Brits onderdaan (

" citizen" shall mean any male British subject dienende in Zijn Majesteits Koninklike Marine, 
in the Union other than a British subject geregelde troepen of Koninklike Lnchtmacht of 
serving in His Majesty's Royal Navy, Regu. in dienst bij de persoonlike staf van de Goever
lar Military Forces or Royal Air Force or neur-generaal van de Unie. Het sluit in een 
employed on the personal staff of the ieder in de Unie gedomicilieerd en behorende 
Governor-General of the Union. It shall tot de reserve van die troepen of tot Zijn 
include any person domiciled in the Union Majesteits hulptroepen, doch wanneer de 
and belonging to the Reserve of those diensten van zo iemand gevorderd worden door 
forces, or to His Majesty's Auxiliary Zijn Majesteits Regering voor dienst buiten de 
Forces, but if the services of any such Unie in een van deze reserve- of hulptroepen, 
person are required by His Majesty's Gov· dan kan de Minister die persoon van dienst 
ernment for duty outside the Union in any onder deze Wet vrijstellen voor zolang hij aldus 
of these Reserve or Auxiliary Forces, the nodig is. 
Minister may exempt that person from 
service under this Act for as long as he is 10. (I) De Minister is bevoegd van tijd tot tijd onder zijn Verbod van 
so required. hand orders uit te vaardigen, de toegang verbiedende of be- toegang tot 

. . . , . " perkende van aHe personen, tot enig militair kamp, barakken militaire en 
PWhlbltJon 10. (1) It shall be lawful for the MIlllster from tIme to tIme f d t' 'l't' d l' d b 'k' f t t marineof access to t . d h' h d d hOb' . ,,;0 an er ,errem voor ml 1 alre De em en ge I'm t, 0 0 een te . rmilitary and 0 Issue funll er IS ant or ers 'li~tro 1 Itmg 0b restnctlllg th,he' marinewerf, barakken of ander terrein voor marine doeleinden rremen, 
naval acoes~ 0 a erson~, 0 any m! ary camp, arracks or ot er gebruikt, 
drernises, premIses for mIhta~y purposes or to any naval dockyard, (2) leder die zodanig terrein betreedt of daarbinnen blijft 

barracks or other premIses used for n~val Jlur~oses. ,tegen het verhod of de beperking vervat in een order uit 
(2) .Any person w~<? ~nters or re.m~ms wlthl~ su~h premIses kracht van dit artikel uitgevaardigd maakt zich schuldig aan 

contrary to th~ proh!,bltlOn or restrl?tlOn contallled III an order een overtreding, ' 

made under thIS sectIOn shall be gmlty of an offence, 11 (1) Geen licentiegelden belasting recht of betaling (be- ,
• 	 " , J\o!arme en 

Naval and 11. (1) No licence moneys,tax, duty or fee (other than ~alve invoer- of aksij.nsrech~ waar dat volgens wet hefbaar,is) mili~aire in
m~fit,ary in· customs or excise duty where leviable by law) shall be payable IS betaal~)Rar door Wle ook ,I~gevolge ?en W?t of ,:erordenIllg ~te~n~en te 
shtutes to be by any person under any law or bye-law in respect of any ten aanzlen van een gecertIflCeerde wmkel III of III verband ~. e 
exempt from. " " 	 ,t k f t t' , dId V d d" vrlJgesteid
li~ences, etc. certified canteen III or III connectlOn WIth any camp or statlOn me 'leten ampdO US ~ 'lOnfv~or emg dee van e e~ e IgIll,gS- van licenties, 

for any part of the Union Defence Forces or in connection ~acl en ,:an e me, o. m verban me.t een ma~Ille statlOn enz, 
with any naval station in the Union or in respect of any m, de Ume of ~en aanzlen van artlkel dat III zulk een 
article on sale at such a canteen. 	 wmkel te koop IS. 

(2) The production of an official document bearing the (2) . Het tonen va~ <:en ambtelik dokument on~er de ~and
Minister's signature and indicating that he has certified the tekemng va? de Ml,mster en aange~~nde dat I11J de. wmk~l 
canteen shall be sufficient evidence that it is a canteen falling heeft gecert!ficeerd, IS voldoende bewIJ!! dat het een WInkel IS 
within this section. .> vallend onder dit artikel. 

(3) For the purposes of this section" canteen" includes any (3) Voor de doele~nden van dit arti~el sluit "w~nkel " ,in 
mess or garrison or regimental institute or any premises een ~erneenschappehke tafe~, of ,garmz??ns of regIments ~n
temporary or permanent used for providing recreation, re· stellIng of een perceel dat tlJdehk of blJ, voortduur ~ebrulkt 
freshment or articles of necessity solely for members of the wordt ,voor het. verschaffen van ontspannmg, verversIllgen ~f 
Union Defence Forces or of His Majesty's Naval Forces or b?nodIgde artikelenalle~n voor lede,r: van. de, Verde~I
for the families of such members. gmgsmachten van de Ume of van ZlJn MaJestClts marme 

. 	 " troepen of voor de gezinnen van zulke leden. 
I.nterpreta- 12. ThiS Act shall be read as ?ne wlth ,the. South Afnca 12. Deze Wet maakt decI uit van de Zuid-Afrika Verdedi- Woordbepa
tlOnofterms. Defence Act, 1912, and any. expreSSlOn to whICh m and for ~he gings "Wet, 1912, en elke uitdrukking waaraan in en voor ling. 

purposes of, the South Afnca Defe~ce :tct, 1912, a meamng de doeleinden van de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912, 
has b?en aSSIgned, shall, when used III thls Act, bear the same een betekenis gegeven is, heeft, wanneer in deze Wet gebezigd, 
meamng. dezelfde betekenis, 

Short title. 13. This Act mav be cited for all purposes as the South 13. De~e We~ kan voor ,a~le doeleinder:, :v<?rden aangehaald Korte titei. 
Africa Defence A~t Amendment. Act, 1922-. als de Zmd-Afrlka Verdedlglllgs Wet WI]ZlglllgS Wet, 1922. 
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First Schedule. 
N )MINAL VALUE PER ANNUM OF PENSIONABLE ALLOWANCES FOR THE REOKONING OF PENSIONABLE EMOLUMENTS 

UNDER SUB-SECTION (3) OF SEOTION two_ 

ALLOWANCES. 
RANK_ 

Lodging_ I Fuel and I Rations. I Uniform. I Medical 

£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. 
Trumpeters 
Apprentices _. · Single 18 5 0 9 2 6 36 10 0 13 13 9 
Privates 45 12 6 18 5 0 54 15 0 13 13 9:: Married 
Lance Corporals ·1Corporal .. Single 21 5 10 9 2 6 36 10 0 13 13 9 
Lance Sergeant .. Married 50 3 9 18 5 0 54 15 0 13 13 9 
Sergeant .. Single 25 17 1 9 2 6 36 10 0 13 13 9 

... Married 59 6 3 18 5 0 54 15 0 13 13 9 
Staff Sergeant ·. Single 27 7 6 9 2 6 36 10 0 13 13 9 

Married 63 17 6 18 5 0 54 15 0 13 13 9 
2nd Class Warrant Offieer •• } Single 31 18 9 9 2 6 3f! 10 0 13 13 9 
1st Class Warrant Officer .. Married 68 8 9 18 5 0 54 15 0 13 13 9 
Lieutenant . . Single 36 10 0 9 2 6 36 10 0 

Married 82 2 6 18 5 0 36 10 0 
Captain Single 54 15 0 9 2 6 36 10 0· . 

Married 100 7 6 18 5 0 36 10 0 
Major Single 63 17 6 9 2 6 36 10 0 

Married 118 12 6 18 5 0 36 10 0 
U.·Colonol (R",imont.l) .. } i 
Lt.-Colonel (Staff) . . Single 73 0 0 9 2 6 36 10 
Colonel . Married 136 17 6 18 5 0 il6 10 31 
Brigadier-General .. . _ 

· . 

Eerste Bijlage. 

£ 8. d.£ s. d. 

83 12 II6 1 8 
12 3 4 144 9 7 

6 1 8 86 13 9 
12 3 4 149 o 10 

91 5 06 1 8 
12 3 4 158 3 4 

6 1 8 92 15 5 
162 14 712 3 4 

6 1 8 97 6 8 
12 3 4 167 5 10 

6 1 8 88 4 2 
12 3 4 149 010 
6 1 8 106 9 2 

12 3 4 167 5 10 
6 1 8 115 II 8 

12 3 4 IS5 10 10 

Il 1 8 1:.14 14 2 
12 3 4 ~U3 15 10 

NOMINALE WAARDE PER JAAR VAN PENSIOENDRAGENDE TOELAGEN VOOR RET BEREKENEN VAN PENSIOEN
DRAGENDE EMOLUMENTEN ONDER SUB-ARTIK~;L (3) VAN ARTlKEI, twee_ 8"<,,lIl1.O'SbL'lIiI 

TOELAGEN. 

Genees
kundige. 

£ s. d. 

618 
12 3 4 

618 
12 3 4 
618 

12 3 4 
618 

12 3 4 
6 1 8 

12 3 4 
618 

12 3 4 
618 

12 3 4 
618 

12 3 4 

618 
12 3 4 

'rotaal. 

£ s. d. 

83 12 11 
144 9 7 

86 13 9 
149 0 10 

91 5 0 
158 3 4 

92 15 I) 
162 14 7 

97 6 8 
167 5 10 

88 4 2 
149 0 10 
106 9 2 
HI7 5 10 
115 11 8 
185 10 10 

124 14 2 
203 15 10 

c::1 
Z 
H 
o 
Z 

Q

p;.
N 
t>:l 
r-3 
r-3 
t>:l 

t>:l 
~ 
r-3 
i:d 
p;.
O 
i:d 
t; 
H 
Z 
p;.
i:d 
~ 

..... 
Ni...., 
II: 
!...; 

L1 
l' 
~ 
I--' 

CO 


~ 

RANG. 

Trompetters 
Leerlingen 
Manschappen "1 
Lanskorporaals 
Korporaal 
I,anssergeant } 
Sergeant 

Stafsergeant 

2de Klas Adj. Onderofficier} 
Iste Klas Adj. Onderofficier 
Luitenant 

Kapitein 

Majoor 

Luit.-Kolonel (Regiments) } 
Luit.-Kolonel (Staf) .. 
Kolonel .• .• .. 
Brigadier-Generaal • . . . 

Logies. 

£ s. d. 

Ongehuwd 
Gehuwd 

18 5 
45 12 

0 
6 

Ongehuwd 
Gehuwd 
Ongehuwd 
Gehuwd 
Ongehuwd 
Gehuwd 
Ongehuwd 
Gehuwd 
Oruzehuwd 

21 5]0 
50 3 9 
25 17 1 
59 6 3 
27 7 6 
63 17 6 
31 18 9 
68 8 9 
36 10 0 
82 2 6 
54 15 0 

100 7 6 
Ongehuwd 
Gehuwd 

63 17 
118 12 

6 
6 

Ongohuwd 
Gehuwd 

73 0 
136 17 

0 
6 

Uniform. 

£ s. d. 

13 13 9 
13 13 9 

13 13 9 
13 13 9 
13 13 9 
13 13 9 
13 13 9 
13 13 9 
13 13 9 
13 13 9 

Brandstof 
en Licht. 

£ s. d. 

9 
18 

2 
5 

6 
0 

IJ 
18 

9 
18 

9 
18 

9 
18 
9 

18 
9 

18 
9 

18 

2 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
5 
2 
5 

6 
0 
6 
0 
6 
0 
6 
0 
6 
0 
6 
0 
6 
0 

9 
18 

2 
5 

6 
0 

Rantsoen. 

£ s. d. 

36 10 0 
54 15 0 

36 10 0 
54 Hi 0 
36 10 0 
54 15 0 
36 10 0 
54 15 0 
36 10 0 
54 15 0 
36 10 0 
36 10 0 
36 10 0 
36 10 0 
36 10 0 
36 10 0 

36 10 0 
36 10 0 

~ 
M,..... 
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xxii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 12TH JULY, 1922. 
,j 

Second Schedule. Tweede Bijlage. 
SECTIONS OF Tl!:E SOUTl!: AFRICA DEFENCE ACT, 1912, WHICH IN A-OOOltDA-NOE 

WtTl!: SECTION nine (II.) ARE DELETED OR AMENDED AS FROM Tl!:E FIXED ART1XELS VAN DE ZUm-AFlltll:A VERDEDIGINGS 'VET, 1912. WELKE VOLGENS 
DAY. 


a.",... 


No. of 

Section. 
 Marginal Note. 

Constitution of Perma
nent Force. 

Twel1Je ., .. The South African 
Mounted Riflemen. 

Twenty .. .. 'rhe Citizen Force Re
serve. 

Eleven .. .. 

Field and Police Re.Twenty-live 

AHTIKl':L negen II. GESCHRAPT OF GEW!JZIGD WORDEN MET INGANG 
VAN on: BI':PAALDF. DAG. 

I----------,--------------r~~-------------
E"t.ent of deletion or 

amendment, 
No. van 
artikeL Kanttekening. 

Omvang van schrapping of 
wijziging. 

The deletion of the whole. ":1/ .. Samenstelling van 
Staande Macht. 

de Schrapping van het gehee!. 

The delet.ion of the whole. rl))(1,tllj . . De Zuidafrikaanse Be· Schrapping van het gcheel. 
reden Schutters. 

The deletion of the words rwintig •• I De Burgerlnacht Re· Schrapping van de woorden 

serves, South African I 
Mounted Riflemen. 

Veteran Reserve The deletion of the words Zllfiffl en twintig 
"Police Reserve" and the 
substitution therefor of the 
words "South African Per
manent Force Reserve." 

Twenty.eight General powers of Go The deletion of paragraph (I),lcht en twintig •• 
vernor-General. 

Thirty.nine ~ngagement and ser The deletion of the words Negen en dertig 
vice in the Permanent 

Twenty-8even 

"Field Reserve to the South 
Force. African Mounted Riflemen es· 

tablished under this Act" and 
the substitution therefor of 
the words "South African 
P",rmanent Force Reserve." 

Employment in Public The deletion of ,the following Veertiq •• 
Service of retired, words "Field Rcserve of the 
members of the Force. South African Mounted Rifle

men" and" Field Reserve to 
the South African Mounted 
Riflemen" and in both cascs 
the substitution therefor of the 
words "South African Perma· 
nent Force Reserve." 

Regulations The deletion in paragraph (11) Flonderd ztstien 
fixteen. 

One hundred and 
of the words "regiments of 
the South African Mounted 
Riflemen and of the Police 
Reserve" and the substitution 
therefor of the word., "the 
South African Permanent 
Force and the South African 
Permanent Force Reserve," 

., Field Reserve to the South 

African Mounted Riflemen as 

hereinafter provided" occurr
ing in the third sentence 

after the words .. unless en· 

gaged for the" and the sub

stitution therefor of the words 

a South African Permanent 

Force Reserve." 


The deletion after the words 
"unless engaged" occurring 
in the last sentence of sub· 
section (1) of the words "as 
hereinafter provided for the 
Police Reserve to the South 
African Mounted Riflemen" • 

and the substitution th~reior 

of the words "for the South 

African Permanent Force Re· 

serve. u 


The deletion of the whole. r:W en twineig •• 

serve. "Veldreserve van de Zuid 
afrikaanse Bereden Schlltters 

Veld en PoIitiereserven 
van Zuidafrikaau'!e 
Bereden Schuttem. 

Oudgedienden reserve~ 

Algemene macht van 
Goeverneur.generaal. 

Benoeming en dienst 
bij de Staande~Macht. 

In Staatsdienst neming 
van afgetreden leden 
van de macht. 

Regulaties •• 

zoals hierna bepaald," voor 
komende in de derde zin 
na de woorden .. temdj ver 
bonden voor de" en ver 
vanging ervan door de woorden t 
" Zuidafrikaanse Staande 
Macht Reserve." 

Schrapping na de woorden 

"tenzij verbonden" voorko 

mende in de laatste iZin van 

sub·artikel (1) van de woorden 

"7.oals hiema bepaald voor 

de Politiereserve van de Zuid 

afrikaan'5e Bereden SchutterR • 

en vervanging ervan door de 


I woorden "voor de Zuidafri 

1 kaanse Staande Macht Re 

· serve."
I, S('hrapping van het geheel. 


I Schrapping van de woorden 
"Politie Reserve!' en ver 

I vanging ervan door de woordel' 
i "Zuidafrikaanse Staande 

Macht Reserve." 

I,! ::::::::: v::n p::gr::~r~:~ 
, .. Veld·Reserve van de Zuid 
, afrikaanse Bereden Schutters 
I krachtens deze Wet opgericht' 
, en vervanging ervan door de 
II woorden .. Zuidafrikaanse 

Staande Macht Reserve," 
I Sehrapping van de volgende 

woorden. "Veld-Reserve van 
de Zuidafrikaanse Bereden 

I Schutters" en .. Veld Reserve
j bij de Zuidafrikaanse Bereden 

Schuttars " en vervanging 
ervan in beide gevallen door 

I[ de woorden "Zuidafrikaam,e 
. Staande Macht Reserve." 

Schrapping in paragraaf (g) van 
de woorden "regimenten van 
de Zuidafrikaanse Bereden 
Schutters en van de Politie 

reserve," en vervanging ervan 

door de woorden "de Zuid 

afrikaanse Staande Macht en 

de Zuidafrikaanse 'i I" Staande 

Macht Reserve." Inl 


I 
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xxiii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 12TH JULY, 1922. 

• 
Rate of 
nonnal 

.. income tax. 

Rate of 
super.tax. 

' 
Short title.I 

No. '23, 1922.] 

ACT 

To fix the rates of normal income tax and 8uper~tax 

in respect of the twelve montha ended the thirtieth 
day of June, 1922. 

BEjI1'ifNNAC'I'ED by the King's Most Excellent M~jesty, 
the S~nate and the House of Assembly of the Dmon of 

South AfrIca, as follows:

1. In ~ccordance :vith. sub-section (3) of section five of the 
Income Tax (ConsohdatlOn) Act, 1917 (Act No. 41 of 1917), 
there shall bc levied iI} respect of every taxable income (as 
in that Act dcfined) which has accrued to or in favour of any 
persOn during the twelve months ended thc thirtieth day of 
June, 1922, an income tax (referred to in that Act as normal 
tax) at the rates specified in sub-section (1) of section one 
of the Income '['ax (Consolidation) Act ]j'urther Amendment 
Act, 1921 (Act No. 29 of 1921). 

2. In accordance with sub-section (4) of section twenty-five 

1(0. 23, 1922.J 

WET 
Tot vaststelling van het bedrag van normale inkomste

belasting en superbelasting voor de twaalf maari
den lopende tot de dertigste dag van Junie 1922. 

ZU HET HKPAALD door Zijll Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad \'an de Unie van Zuid-Afrika, 

ais voIgt :_ 

1. Overe('nk~mstig. sub-a~tik:;l (3) _van. artikd vij! vim de ~:!:1f:van 
bkomslebelastlllg (KonsolJdatle) Wet, 1917 (W l't No. 41 inkomste. 
van 1917) wordt er ten opzichtc van de belastbare illkom~ten balasting. 
(zoals in die Wet omschreven) opgekomen aan of ten gUnt;te 
van cnig penmon gedurende de twaalf maanden lopende tot 
de dertigste dag van Jnnie 1922, cen inkomstebelasting (ill 
die Wet genoemd de I10rmalc bclar4ing) geheven van de he" 
dragen omschl'even in sub-artikel (1) van artikel een van de 
InkomstebelastiIlg (Konsolidatie) Wet Verdere Wijzigings 
Wet, 1921 (Wet No. 29 van 1921). 

2. Overeenkomstig suh-artikel (,1) van artikell"ij{ en tu)int'ig Bedrag van 
of the Income Tax (Consolidation) Act, 1917 (Act No. ,11 of van de Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 1917 (Wet No. ~ufer .. 
1917). there shall be levied in respect of every income subject ,11 van 1917) wordt er ::I;eneven ten opziehte van de aan super- e astmg. 
to super-tax (as defined in section twenty-s'ix of t,hat Act, as belashng onderbevige illkom8ten (alB oUlsebreven in artikcl 
amended by the Income Tax (Consolidation) Aet Amend- zes en twillti.g van die Wet zoals gewijzigd door de Inkomslic
ment Act, 1919 (Act No. 39 of 1919), which shall have aecrned belasting (Konso1idatie) Wet Wijzigings Wet, 1919 (Wet No. 
to or in favour of any individual during the twelve montllH 39 van 1919) opgekomcll aan of ten gun~te van individuele 
ended the thirtieth day of June, 1922, a super-tax at the rates personen gedurende de twaalf maanden lopende tot de dertigste 
specified in sub-section (2) of section one of the Income Tax dag van Jurne 1922, een 8uperbelasting van de bedragen om
(Consolidation) Act Further Amendment Act, 1921 (Act No. schreven in sub-artikel (2) van art-ikel een van de Inkomste
29 of 1921). belasting (Konsolidatie) Wet Verdere Wijzigings Wet, 1921 

(Wet No. 29 van 1921). 
3. This Act mav be cited for all purposes as the Income 3. Deze Wet kan voor aUe doelcinden worden aangehaald Korte titel. 

'rax Act, 1922. - als de Inkomstebelallting Wet, 1922. 
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XXIV UNION GAZETTE EXTUAORDINARY, 12TH JULY, 19~. 

BILL . 1_ ~~ E'rS()Kl'\VEllI) 
'fo provide for the payment of bounties on Iron andl'Om voorzlemng tc maken voor de betal ng van 

steel produced in the Union from ores mined premies VO{)r ijzer en staal gefabriceerd in de 
therein. , Unie van ertscn uit de mijnen aldaar gewonnen. 

(Introduced by the ML\iIS'l',I£H Ol-' MINES AND INIJUWrHllcS,) 

ZIJ 111<;'(' H1<:PAA L Ird(>or: ;t,i.jll Maj!;"L\~it de Koning, de 
. the Senate and the Houi:!e of Asscmblv of tile Union of 
131<: IT ENACT1,;D by the KilJg's Most j';xcellpnt J\1 <J j\~sty, 

j SelHtat ell dc Volksraad \'UU de Unie yun ;t,uid-Afl'ika, 
South Afrielt, a8 follow;; • al~ voIgt> ' 

1. Met inael1hlCTUing van de lwpalingen van dezeWet l\Iadd l;;ring , 
Authoritv 1. Subjcct, to the l)rovision~ of this Aet ami the regula tiollS, en de regulaties kan \dll GoevurIwu),-generaal de Letahllg 0:n I:l'~mde~ 
t,o pay • the Governor-Gencral 1ll11,y autllOri7:c' payHWltt, out o[ the lIl11chtJgen wt, I.e', (.fe,kous?lldeerde Inkom"Le' ollds v~n 1c beLalon, 
uountios, Consolidated HeY(>llUe j1'uJld, or lJountipH for any financial year ptcllllCH your emg inlllnel("·.! ]";1.f 011 lip de seliaal aallg"dllld 

and at the rate iudieatcd ill l.lte Hehedllle tu thi; Aut, in It':-;-peet ill de Bijlage van dHZt) Wet tcn qpziehte ViI.Ill'l,l,w ijzel' 011 

of pig iron and stcd produced in lIte UltiUll ]'rom oreK milled st.aal gdabnlwprd ltl de lJmc van erl;:;en Ult de IlllJllen 111 de 
in the Union: UIlLe geW()llnCll : 

Met diell verl:itande dat zuLke prcmles dan sleehtH betaaJd 
, Pr~vi.ded that such bOlll,ltics shall only be paidi£ the ,~Lnister wordell wanneer de l\Iinister zieh verge wist heelt uit de gegevens 
is satIsfied, on data suyplJed to hUH D)' the pl'odueer! that the aan hem door de fabrikant voorgelegd dat de bedrijfbjIJ!'H;hliIl~ 
plant for the pl'oductwn of such pIg HOll or steel IS ealJable voor de fabrikagc van zulk IUW ijzer of Cltaal ill staat is OIIl t,en 
of produclIlg at least fifty thousand tons per annum of such minste vijftig duizend ton rn w ijzer of staal, naal: lwt geval 
pig iron or steel, as the case may be : [Jloe1lt ziju, per jaar te vel'wcrkcn: 

I" 'd d f 'I th t 'h ) f tJ d t' Met dien ver;:;f,ande voo]'ts ([at wanneer eell l)]an voor deroVl' e ,un Ler a were any HC wHie 01' 'Ie pro ue Ion f 1 'I ' " f' I d 'J" I i 
[ . " t I' b' tt ti t tl ~1" t I tl M" t a )1'[ ,age van rn W IJzel' 0 "ttl"t aall I..' 't..U1l8ter: voorge egc 

~) pltg Jfi~Oldl tOh!' st~te .lsIsn , 11111 J' l't ,() 'lIe, 'dill!;; ,el',,:ttlll tl' Ie, lllIIK. ,er wordl, en de:\>Iinister zieh vCl'llcwiHt heeIt dat het wCllscJik 
lK tia IS e a I IS ( estrlt ) e 0 rna (~' H VlJ,f),;('1:! 0 ,1(' prO( IH'N ' , , ~ 

, t th t f" d t'" J ' l., ,J. d tl tt; Ofll nail de labrdmul; voonwhot[,en t;e verlStrekJ,eD voordatpriOr 0 c sage 0' I't'O Ul: 1011 JU,VIIl" uef',u reaew , ,H! ' ,. " i

U G I d I '" '1 1 ilwt ~tHdillili vall hdll'lkage bermkt lIS, lie ('(H,v!'fllelll'-gnneraal
ov~r~lOr- ()Hera lI~ay ,it vallee Silel imlll as Ie IHay (m:Jll:zollalli 'e "UIll lmn vooI'HehieteIl als hi' notli(f aeltt llHlar 

l'eqUl~lte, n,ot exeemhng III allY 0111..' year the afllUull,t oJ bountle;;i , g, I I ' ,.1 1 t' 1, J, 't> ',' 1" 1
'I "h h d"··, bl' f 'I t, " , , f II .'. f JII g,)en ell (C Ja.:u' llleerl ;tn Ie Oel rag altn prenne;; ( lit ( e 

\\ HC t e pro ueer l~ cap" c 0 00 alIilng 1Il OlW U year 0 l£ 1 'k t' 1 ' f L 'k k '1"
)l'oduction . 	 ! a nl, an m cen vu Jaar van' a 1'1 age an ver ,TIJgell : 

.I ' 	 : Met (lien verstande ruede dat in alle gevallcn waal' zulk 
Provided also that in all eases in whieh:such an advanee iS IvoorseilOt verstrekt is de Miilister binnen veel'tien dagen na 

made, the .:vlinister shall within fourteen days of the making ofl de vertltrekking, van zulk v()or~ehot, uen staat in beide 
the advanee, if Parliament is then in tlesllioll, 01', if l'ariiUIlH'llt JIuizoH van het ParieJ[lent ter 'rard legt IV.luncc!' hetParie
is Hot then in sestlion, within fOllrteen days after the eOllllllenec- mellt dan ziH,ing IlOudt of indiPIl hot l'arlemcllt ah dan lliet 
tnent of its llext ensuing session, lay a I:!tatemcnt UpOll the Tablml zitting houdt billlwtl YCCl'tieH dagcu Ult de aall yang van zijll 
of bot,It .. HOWlHel of Parliament elhowjug the it mOlln t of t.iw eel:;;t volgel1de zitting, <cIUH III ill I'll Ii<- het bedrag van zldk 
advanee and tlw reaSOlHl for slwh ad vanee, together WIth a voofi:Jehot Cil de l'edetlell voor zulk vool'selJol; t;e' zamcn 
report bv the hoard 01l each ad vanee made. met een vertllag vall de Haal! ten opziehLe van elk verstrekt 

., 	 voor:;chot, 

p,t', I" 2. Bvery prodneer who desires to oDtaill a DUlIlll,y uuder t,hil:! 2. mke r"brika-Ill, die premies wenst t,o verkrijgell kraehLenslnhehtmgen
toalb~cu IUS Act shall, before eOllLluelluing the pl'odudion (If pig 	.iron or ,le"e Wei, gl'ei't, vOho~f,llleltk' dekfab~ikagc v~n ~ilu,w, ijzel' of sl,~~1 ~:l,~~::.~~:~n 
furnished by steel, give notiee in writing to the )iliniHl;el' of his inteIlLion aall k VHUgcli, ;,Ie IT te 1 ? '~nms aan (lle' 1, llllsl;er van Z1,111 door 
prodLLUer. to commellce suell [Jl'oductioH and :,;hall also rurni..,h pal'ticltian; V()OnJ('il1ell Olll met, zutke fabnlmge aall k yangon cn verstl'ckt ftlbrilmn!.en. 

01- ook tin volgelllie Iuliehtillgen--
(a) de mlilitHl van de persOJlI:'IJ, venlllJoLsehap of lllaat(a) the name of every person who, or of the parLnel'bhip I:'ieltappl.i die de [abrikanten zi.in ; 

or company which, will be tlte produeel'; (6) ,it: piek waal' zllike Iahrikage plaats zal vinden;
(6) 	 the place at whieh sueh production is to DC eunicd on ; (e) het geochatte vel'wel'kingsverrnogen van de hedriJfH' 

ill1'ichting ; (c) the estimated produetive capacity of the plant; 
(d) het bedmg uitgegeven aan tie oprichl,ing V,tll de(d) the umOlwt expended iu the erection of the plant, ; bedrij[>linri(:hlillg; 

(e) 	 the amount and natu.re o£ the capital of the under (e) het bedrag en de aard van het kapitaltl van de onder
taking j ueming ; 

(f) the date when producing operations will eOH1mefH;C ; e() de datum waarop aal! yang gemaakL zai worden met 
de fabrikage;(g) in the ease of a registered company, the law under 

(y) in heL geval van een gel'egistrcel'de maaLo:elmllpij dewhich it was regi8tered, the place where its head oUice 
wetkrachtenll welke hij gel'cgistl'eerd is, de piek waltris situated, and the names of its principal officers; 
zi,in 	huofdkuntoor gevestigd ilS eu de lHHnCIl van zijli

(It) such other partieulal'1:5 as the lYIinister may require. voornl1amste a 1lI btenal'(' n ; 
(II) zulkc andere inliehtingen als de Minister vel'Iangen mag. VerLe~{)!,l' 

tJovei'liHlflilt 3. The Governor-General shall have the right to nomirmte 3, De Goeverneur-generaal heeft hot reeht om een vertegen- wool1'~lIglJl7 
representa- a representative on the board of direetors of any company woordiger to benoemen op de raad van direkteuren vau cen ~~I\,;~gol'mg 
t,ion on to whieh it is proposed to payor to whieh are being paid maatschappij waaTaan voorc>:esteld wordt om premies te betalen bestuur van 
~a~ago~ent bounties; and such person shall be a director of the company of waaraan prcmies betaald worden en zulke persoon zal een Oem ma~t- . 
~eoei~:l until such time as bounties have ceased to be paid to sueh direkteur van de maatschaJ?pij zijn, tot ~ijd en wijlc opge- ~~~~~~j die 
company. company. houden wordt met de betalmg van pre1111CS aan zulke maat- ontvangt. 

schappij.
[A.B. 53-'22.] [A.B. 53-'22.] 
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Examination 4 •. The books and acco~ntsof any producer who desire!! to 4. Dp boeken en rekeningen van een fabrikant die premies Onderzoe 
~~c~~~~.~.and obtam a ~o.unty ~nder thlR Act shall, so far as they relate to wens~ te verkrijgen krachteuR deze ~et, zijn zo verre ~e be- ~~n hoeken] 

the. quan~iltIeA of lr~n and steel pr~duced or used or the ores trekklIlg hebl)f\ll op de hoeveelheden IJzer en staal gefabnceerd rekeningen. 
or mgre~len~s used m .such productlOn, be ~t all times subject. of gebruikt of de ertsen of ingredienten gebezigd bij de fabri
to. e~ammatlOn or aud~t b~ an officer authonzed thereto by the kage, te allen tijde onderhevig aan onderzoek of auditie door 
Mllllster. Every appheatlOn for payment of the bounty shall een ambtenaar daartoe door de Minister gemachtigd. Elk 
be Impport:N1 by a 1'1Olpmn declaration in the form prescribed aanzoek om betaling van een premie wordt ondersteund door 
by regulatlOn. een plechtige verklaring in de vorm bij regulatie voorgeschreven. 

5. 7,0 spoedig mogelik na de een en dertigste dag van Maart Opgaven 
Returfi~ 1.0 5•. A return shall. be prepared by the ~rea811ry aF! Roon. a~ in elk jaal' wordt door de TheRfulrie een opgave' opgemaakt ~~;re~~~t. , Le laid fOKs~ble after the thlIty-first day of March III each year, settmg waarin vermeld Rtaat--	 toe worrlenbefore 
Parliampnt. ort -	 (a) de namen en adressen van elke fabrikant aau1 wie gelegcl. 

(a) 	 the name and address of every producer to whom premies betaald weraen gedurende het afgelopen 
bounties were paid during the preceding finaneial year; financilHe jaar; 

(b) the amount of such bounties; 	 (b) het bedrag van zulke premies ; 
(c) 	 the products in respect of whieh sueh bounties werel (c) de fabrikaten ten opzichte waarvan zulke premies 

gra.nted. betaald werden. 

Such return shall be laid npon the Tables of both HOlmeR of T ~olda~ig~ ~pgave ;or~t ~n bcide Hfizen va: he~Parlemr:n~~er 
nParliament within thirty days after its preparation if Parlia- h' a epgeleg Ill~ell .er~lg haged na ~ ed~pmha Illl~ laarvan Illi dH\ll 

ment is then in session or if Parll'am t' t th' " et -ar ement ([an Zlttmg on tof III len et ar ement a s an,- en lS no . en in session. .. h d b' .J' d d d
within thirty days after the commencement of its next ensuing grcn J:tttlllg o~ ~ mncn ([ertlg agen na -e aanvang van e 
session eemtvolgende zlttmg. . 

, . 6. De Goeverneur-generaal kan regulaties maken niet in Hegula1.1eR. 
Regulations. 6. The Governor-General may make regulations not incon- strijd met deze Wet voorschrijvende

sistent with this Act, prescribing- ((l) de formulieren te worden ingevuld en de voorwaarden 
(a) 	 the forms to. be completed and the conditions to be t? worden,in acht genomen door de .fabrikanten t.en 

observed by a producer in order to enable him to re- emde hen III staat te stell en om betahng van premleS 
ceive payment of bounties under this Act;, kra.~htens deJ:e Wet te. :llltvangen ; . 

(b) 	 the times at which and t.he periods in respeet of whirl! (b) de tlJ~en waarop en de tl]dperken ten aan~len waarvan 
bounties may be paid to a producrr ; premlC~ bet~ald mogen worden aan,ia.bnkanten ; .. 

(c) 	 the specifications or tests of quality of pig iron and [-1trel (c) de speCifikatles of. toetsen van kwahtClt v~n ruw l]Zer 
in respect of which a bounty is claimed; en staal ten opzlchte waarvan een premle verlangd 

(d) the percentage of scrap iron or steel which shall he wordt ; .. 	 . 
allowed in the proce8S of production. (d) het percentage van oud IJzer of oud staal dat gebezlgd 

d 11 f b b . - mag worden in het proces van fabrikage, 
an genera y. or t e etter ca~rYlllg Cll.tt of t~\(: objects ~nd en in het algemeen voor de hetere verwezenliking van de doel. 
~ur.po~esbof thIS Act .the gene~~hty of thlS prOVISion not. bPlll.g einden en oogmerken van deJ:e Wet, zullende de a]gemene 
hm~~e y the speCIfic provlslOnll of any paragraph of thu: strekking van deze hflpaJing niet beperkt. worden door de 
sec lOll. specifieke bflpalingen in enige paragraaf van dit artikel. 

Interpreta· 7. In thi~ Act, llnleRI:l inconsistent with tIle context-- 7. Tenzij tegenstrijdig met ae samenhang WOldt in deze Wet Woor~l 
tion of verstaan onder--	 hepahng. 
terms. " board" means the Boaret of Trade ana Industries: " Raad " de Raad van Handel en Nijverheid ; " Minister" means the MiniRter of Mines and Industricf; ; " Minister" de Minister van Mijnwezen en Nijverheid ; " regulation" means a regulation" madr·and ill' force under " regulatie" een regulatie gemaakt krachtenR en vanthiR 	 Act. - 

hacht vol gens deze Wet. 

Shor~ til.le. 8. This Act may be cited for all purposrs aR the Iron and 
 8. Deze Wet kan voor alloWdoeleinaen aangehaald worden als Korte titp!. 

Steel Industry Encouragement Act, 1922. de Wet.te(Bevordrring-van:deIJzer en Staal Nijverheid, 1922. 

Final,lcial 
year. 

1924·5 
1925:6 
1926-7 
1927-8 

1928·9 
1929·30 

1930-1 
1931·2 

Bijlage.Schedule. 

}.'1inancieel Pel' ton ruw ijzerPer ton of pig Per ton of st.eel 
iron produced. i produced. ___. jaaI~ ____ gefabriceerc1. 

-~~IFiftee~- shillings. - --_.- 1924·5 -V-ij-ft-ie-n-s-h-il-li-n-g-sFifteen shillings 
Fifteen shillings , F'ft h'U' 1925-6 I Vijftien shillings 

.': 1 een s 1 mgs. 1926.7 ViJ'ftien shillings-Fifteen shillings Fifteen shillings. i[ 

Twelve shillings and six· I Twelve shillings and six. 1927-R TwaaIf shilling" en 7CPS 

pence. I pence. . pennies. 
Ten shillings Tcn Rhillings. 1928·9 Tien shillings 
Seven shillings oIl:.-l :m:· Seven shilling~ and six. 1929-30 Zeven Ahilling" en 7CeH 

pence. pence,' pennies. 
Five shillings. Five shillings. 1930-] Vijf shillings 
Two shillings and six· Two shillings and six. 1931-2 Twee shillings pn 7.e;; 

pence. pence. pennies. 

Per ton staal 
gefabriceerd. 

Vijftien shillings. 
Vijftien shillings. 
Vijftien shillings. 
Twaalf shillings en zes 

pennies. 
'fien shillings. 
Zeven shillings en zes 

pennies. 
Vij f shillings. 
'l'wee shilling8 en zes 

pennieR. 
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i, 

To 	amend further the Ekchequer and Audit Act, 
1911 (Act No. 21 of 1911) as amended by the 
Exchequer and Audit Act, 1911, Amendment 
Act, 1916 (Act No" 31 of 1916). 

(Introduced by the MINISTER OF FINANC.Ii1.) 

BE IT ENACTED by the Kill~'K Mo~t Bxc.ellent Ma:iesty, 

Tot verdere wijziging van de Financiewet, 1911 (Wet 
No. 21 van 1911) als gewijzigd door de Financie
wet 1911, Wijzigingswet 1916 (Wet No. 31 van 
1916). 

(Ingediend door de MINISTER VAN FINANCIEN.) 

''"7U Hl1j'[' BEPAALD door Zijn J\bjesteit de Koning, de 
, the Senate and the House 01 AR,~embly of the UnIOn of L..J Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika 
South Africa as follow.'>:- als volgt:- I 

Interpreta 1. In 	tllis Act the expression "principal Act" means Act 1. In deze Wet betekent de nitdrukking " Hoofdwet" Wet Woord
t,ion of No. 21 of 1911 as amended by Act No. 31 of 1916. 	 No. 21 van 1911 als gewijzigd door Wet No. 31 van 1916. bepaling,
terms. 

" . . _ 2. Artikel twaalf van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd Wijziging
Amen~ent 2. SectIOn, twelve of the prmmpal Act IS hereby amended· door in sub-artikel (2) daarvan de volgende woorden. volgend van artikel 
of zsectlOn by the deletIOn therefrom in sub-section (2) of the following op het woord " proefopneming " in dat 8ub-artikel als 'gewi]'zigd twacilf van 
twe'Ve of Act d 	 h th f II th d" t t d't " . h' Wet No 21No. 	21 of wor 8, '! ere ey 0 ow e wor s es au I III t at door 'Vet No. 31 van 1916, te schrappen:- van 191i als 
1911 88 	 sub-sectIOn as amended by Act No. 31 of 1916:
ame~ded 

. " any portion of the accounts of the Administration and 
the revenues collected by the following departments: 
The Departments of Customs and Excise, Inland 
Revenue and Posts and Telegraphs ", 

and the substitution therefor of the words : 
" the whole or any portion of any or all of the acconutR 

referred to in sub·section (1) of this section ". 

Amendment 3. Section thirteen of the principal Act is hereby amended 
of section by the addition, immediately after the word "himself", 
thirteen of of the words" subject to the proviRions of section twelve ".
Act No_ 21 
(If 1911, as 
amended. 

4. Section twenty-seven of the principal Act is hereby amended Amendment 
of section 	 by the addition of the following new s1lb-section (4) :-- 
t wenty-sc'Ven . . 	 .

"(4) The dutles lmposed upon the Controller and AudItorof Act No. 
21 of 1911. 	 General by this section shall, in the absence of him

self and of the Assistant Controller and Auditor-
General, be carried out by an officer specially dele
gated thereto by the Controller and Auditor-General 
who may delegate one other officer, but no more, 
as an alternate officer to carry out such duties. The 
names of every such officer shall be transmitted to 
the Treasury and to the banks ". 

5 Section +orty~eig}tt of the principal Act il:l hereby amended 
Amendment' J' 
of section 	 by the deletion of the word" three" in paragraph (a) thereof 

" . a I d k' d Ad .. , gewijzigdelllg ee van e re emngen van e mllllStratle en . 
de inkomsten vrijstellen, die door de volgende de
partementen geind worden: De Departementen van 
Doeane en Aksijns, Binnenlandse Inkomsten en 
Posterij en Telegrafie ", 

en door daarvoor in de plaats te stelIen de woorden : 
"llet geheel of een gedeelte van een der of van alle reke

ningen vrijstellen in sub-artikel (1) van dit artikel 
bedoeld ". 

3. Artikel dertien van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd Wijziging 
door dadelik na het woord " verzekeren " deze woorden in te van artikel 
voegen:" met inachtneming van de bepalingen van artikel ~;:te~o~a;;, 
twaalf"· 	 van 1911, als 

gewijzigd. 

4. Artikel zeven en twintjg van de Hoofdwet wordt hiet bij Wijziging 
gewijzigd door toevoeging van het volgende nieuwe Bub- van artikel 
artikel (4)'~ ZB'Ven en 

. 	 twintig van 
" (4) De plichten door dit artikel aan de Kontroleur en Wet No. 21 

Auditeur-generaal opgelegd worden, bij afwezigheid van 1911. 
van hemzelf of van de Assistent Kontroleur en 
Auditeur-generaaI, vervuld door een speciaal ambte
naar daarvoor gevolgmachtigd door de Kontroleur 
en Auditeur-generaal die nog een ander ambtenaar, 
maar niet meer dan een, als plaatsvervan,~end ambte
lIaar, volmachtigenkan zodanige plichten te vervullen. 
De namen van elk zodanig ambtenaar worden~aan de 
Thesaurie en aan de banken medegedeeld n. ~ 

5. Artikel acht en veertt'g van de Hoofdwet wordt hierbij Wijziging 
tmy-eight or and the substitution therefor of the word" five ", and b\' ihf' gewijzigd door het weglaten van het woord " drie" in para- van artikel 
Act No. 21 addition after the words "whichf'ver amount may he t,he graaf (a) daarvan en bet daarvoor in de plaats stellen van aChrtt .en 
of 1911 as " 11' 'h d" "f" d d . d d' vee ~g vand d greater of the fo owmg \Vords: "The sum mentlolJcd in et woor VI], en oor e toevoegmg na er woor en" naar Wet No. 21 
amen e. 	 paragraph (a) to the extent to which it is required for capital gelang welk bedrag het hoogste is" van de volgende woo!'- van 1911. ala 

expenditure may, notwithstanding anything ill Chapter II. den: "De som vermeld in paragraaf (a) kan voorzoveue gewijzigd. 
contained, be issued by the Treasury to the Administratioll hij verlangd wordt voor kapitaal uitgaven, niettegenstaande 
out of the moneys appropriated foJ' railways and harhours enige bepaling in Hoofdstuk II vervat, door de Thesaurie aan 
and chargeable t.o joan ll('connL" de Administratie uitgereikt worden nit de gelden bewilligd 

1'001' Spoorwegen en Hayens en belastbaar tegen de lenings-

Short title. 6. This Act may be cited for all purposes as the Exchequer rekening." 
and Audit Act Further Amendment Act, 1922 and shall be 6. Deze Wet kan voor aile doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
read as one with the principal ,Act. als de Financiewet Verdere Wijzigingswet, 1922, en wordt 

geacht sen 	geheel nit te maken met de Hoofdwet. 

[A.B. 54-'22] 
[A.B. 54-'22.] 
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