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No, 15, 1!H2,] 

ACT 

TO 

Facilitate th~ issue of Crown Grants to certain 
Settlers In the Transvaal and the Orange 
Free State and to amend the Irrigation 
Settlements Act, 1909, Orange Free State, 

(ASSENTlm TO ] 9'l'H .lCNE, 1912). 

BE I'l' ENAOTED by the King's Most Excellent Ma:jesty, 
, the ,Senate .and the House of A",sembly of the Umon of 
South AfrIca, as tollows: 

Conditions 1 A th' t thupon which .' ny mg 0 e contrary notwithstanding in any law reo 
Orange Free lahng to land settlement in force in the Province of the Orange 
State settler the Governor-General-in-Oouncil shall theFree State, 	 upon op 8 tbt . 'f 	 ", c ., rlJstaa seo ams .. t r~ceIpt 0 a report from the board recommending the applica

rOWIl 	gran. tron or any settler for a grant on quitrent tenure of the land 
held by such settler under agreement of sale with the board 
grax:t to him, on perpetnal quitrent tenure, the land so held: 
subJect tc; such reservations of minerals and precions stones, to 
~uch servItudes and to .such conditions relative to payment of 
mterest, as are prescrIbed in the agreement and in section 
thirty-.~our of Ordinance No. 22 of 1902 and section ele1Jen 
01 Ordmance No, 26 of 1907 (Orange Free State): 

Provided that immediately on the registration of the said 
grant, there shall be passed by snch settler and registered in 
the Deeds Office in favour of the Government a mortgage bond 
securing the balance of the purchase price due under the said 
agreement of purchase and the balance due in respect of the 
advances (if any) that from time to time have been made to 
him by the board. Such mortgage bond shall contain the 
general clause and shall specially hypothecate the land so 
granted and shall, in addition, contain the following conditions 

No 15, 1912,J 

TOT 

Bevordering van de verlening van Kroongrond 
aan zekere settelaars in Ti'allSVaalell OrRnje 
V rijstaat, en tot wijziging van de Irrigatie
lwlonies 'Vet, IB09, OranjoVrijstaat, 

(GOEDGEKKCIlD OP 19 ,TUNIE, 1912). 

Z IJ RET BEPAALD door Zijn J\iajesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als volgt;- 

1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen vervat in Voorwa9l'den 
enige wet op landvestiging geldende in de Provincie Oranje Oaar?Ilder 
VriJ'staat moet de Goeverneur-creneraal-in-Rade ontvangst ,/:>PJ 

van een rapport van de Raad, aanbevelende de aanvrage settelaar' 

van een sehelaar om verlening in erfpacht van de grond door Kroongrond 

die settelaar uit, krachte van een koopovereenkomst met de Raad ka~: ver

bezeten, aan hem de alzo bezeten grond in eeuwigdurende erf- krljgen. 

pacht verlenen, onderworpen aan zodanig voorbehoud van 

mineralen en edelgesteenten, aan zodanige servituten en zo
danige voorwaarden betrekkelik de betaling van rente a,Is ver

vat_ zijn in de overeenkomst en in artikel vier en d~rtig van 

Ordonantie No. 22 van 1902, en artikel elf van Ordonantie 

No. 26 van 1907 (Oranje Vrijstaat): 


Met dien verstande, dat onmiddellik na de registra.tie van 
bedoelde verlening, door zodanige settelaar een verband zal 
worden gepasseerd en in het Kantoor van Akten ten gunste 
van de Regering zal worden geregistreerd, tot verzekering van 
het saldo van de koopprijs, die ingevolge bedoelde koopover
eenkomst verschuldigd is, en van het sal do verschuldigd ten 
aanzieI1 van de eventuele voorschotten van tijd tot tijd aan 
hem door. de Raad verstrekt. Dit verband moet de algemene 
kIa,usule bevatten en moet de alzo verleende grond speciaal 

and stipUlations, to wit;-	 "bezwaren, zullende daarenboven de volgende voorwaarden 'en 

(a) 	The settler-mortgagor shall, in manner prescribed by 
the agreement of purchase, redeem the capital sum 
secured by the bond on or before the date on which the 
period of occupation (as provided by the said agree
ment) expires: Provided that nothing herein 
contained shall prevent the settler-mortgagor from 
paying off at any time the whole or any part (not 
being less than twenty-five pounds sterling or a multi 
pIe thereof) of the said cll,pital sum together with the 
interest due thereon, by giving to the mortgagee 
or its successors in title three months' written notice 
of his intention to do so, or, in lieu of such three 
months' written notice, by paying interest for three 
months on the amount outstanding. 

(b) 	The Rettler-mortgagor shall pay interest on the 
capital sum secured by the bond at the rate of four 
per cent. per annnm. 

(c) 	 If the settler·mortgagor, before he has paid to the 
mortgagee the amount outstanding in respect of 
capital secured by, and the interest due under, the 
bond, has received from any person a bona fide offer 
to purchase the land thereby hypothecated, and 
desires to accept the same, he shall bel 
bound and obliged to give to the mortgagee the! 
first option to purchase that land for an amount: 
equal to the amount of thnt offer, and if, within one: 
month from the date on which that offer has been II 

notified in writing to the mortgagee the said option be 
not exercised, the settler-mortgagor may sell the land 

bedingen daarin opgenomen worden. namelik:
(a) 	De settelaar-verbandgever, moet op de VI':ijze aange

wezen in de koopovereenkomst, de door het verband 
verzekerde hoofdsom aflossen op of vaal" de datum, 
waarop de tijd van bezit (als voorzien bij bedoelde 
overeel1komst) verstrijkt. Met dien verstande, dat 
door het hierbij bepaalde de settelaar-verbandgever 
niet belet wordt, om te eniger tijd bedoelde hoofd
som hetzij geheel of ten dele (niet zijnde minder dan 
vijf-en-twintig pond sterling, of een veelvoud daar
van), tezamen met daarop verschuldigde rente, af te 
betalen, na aan de verbandhonder of zijn rechts
opvolgers drie maanden van te voren schriftelik ken
nis te hebben gegeven van zijn voornemen daartoe, 
of, in plaats van die driemaandelikse schriftelike ken
nisgeving, door rente over drie maanden op het uit 
staand bedrag te betalen. 

(b) 	 De settelaar-verbandgever moet rente tegen vier per
cent in 't jaar betalen op de door het verband verze
kerde hoofdsom. 

(c) 	 Zo de settelaar-verbandgever, voordat hij aan de 
verbandhouder het bedrag aan hoofdsom verzekerd 
door, en rente verschuldigd ingevolge het verband 
terugbetaald heeft, van een persoon een bona fide aan
bod tot 8~ankoop van de met verband bezwaarde grond 
ontvangen heeft, dat hij wel1st aan te nemen dan is 
hij verplicht aan de verbandhouder het voor·· 
recht te geven om die grond voor een 
bedrag gelijk aan dat aanbod te kopen, en zo, binnen 
een maand na de datum, waarop van dat aanbod aan 
de verbandhouder schriftelik kennis gegeven is, be
doeld voorkoopsrecht niet nitgeoefend is, kan de 
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settelaar-verbandgever de grond verkopen aan de perto the person from whom the said offer W&!l reeeived: 
soon van wie het aanbod ontvangen is: Met dien verProvided that before transfer is passed the amount of 
stande, dat voordat transport gegeven wordt, hetcapital and interest still due under the bond shall bel 
bedrag van de ingevolge het verband alsnog ver·paid to the mortgagee. ' 
schuldigde hoofdsom en rente aan de verbandhouder 
betaald worde. 


breach by the settler-mortgagor of any condition of 

(d) The mortgagee shall have the right immediately on theI 

(d) Dat de verbandhouder het recht zal hebben om dade
the bond (and without recourse to any eourt of law or I lik bij verbreking door de sett.elaar-verbandgever van 

een voorwaarde van het verband (en zonder de tUBseIlother judicial proceedings whatsoever) to sell by public \' 
komst van een gerechtshof of enige vorm van proces),auction without reserve the land hypothecated by the 
de met verband bezwaarde grond bij openbare veilingbond and out of the proceeds of the sale to discharge 1 

zonder reserve te verkopen en uit de verkoopopbrengst the settler-mortgagor's liabilities under the bond and 1 
de verbandschuld van de settelaar-verlMtndgever all'all costs incurred in connection with the sale: Provided I 
mede de verkoopkosten te betalen : Met dien verstanthat no such sale shall take place if at the expiry of a. 
de, dat zulk een verkoop niet zal mogen plaats vindenperiod of one month from the date of a notice in writ-I 
indien na verloop van een maand na de datum van eenmg by the mortgagee stating an intention so to sell! 
schriftelike kennisgeving van de verbandhouder,the said land the settler-mortgagor has instituted. 

proceedings against the mortgagee to restrain I waarin hij zijn voornemen te kennen geeft om de be
him from selling. The said notice shall be I trokken grond alzo te verkopen, de settelaar-verband
sent by the mortgagee to the settler gever gerechtelike stappen tegen de verbandhouder 
mortgagor personally or by registered post genomen heeft, ten einde hem te beletten om tot 
addressed to his last usual postal address. If the sale de verkoop over te gaan. Bedoelde kennis
take place, any balance of the proceeds thereof remain geving moet door de verbandhouder aan 

de settelaar-verbandgever persoonlik worden afing over shall, after discharging the amount of the 
gege'len of per geregistreerde brief worden gezonden, settler-mortgagor's liabilities under the bond, all 
geadresseerd aan zijn laatste gewoon postadres. Wancosts incurred by the mortgagee in connection with · 
neer de verkoop plaatsgevonden he eft, wordt het saldothe sale and all the expenditure incurred by him by. 

reason. of the settler-mortgagor's default, be h.ald at,·t van de verkoopopbrengst dat overblijft na aftrek van 
the dIsposal of the settler-mortgagor, and If the het bedrag van de verband verbintenissen van de 
amount of such liabilities costs and expenditure be not' settelaar-verbandgever en van aBe onkosten door de 
realised by the sale, the settler-mortgagor shall re verbandhouder gemaakt in verband met de verkoop, 
main liable for the amount outstanding under the en van aHe uitgaven door hem gedaan ten gevolge van 
bond. het verzuim van de settelaar-verbandgever, ter be

schikking van laatstgenoemde gehouden. Wanneer 
In the said conditions and stipulations~ I het bedrag van die verbintenissen, onkosten en uit 

" settler-mo~tgagor " shall include his legal representatives I· gaven niet bij de verkoop behaald wordt, blijft de 
and assIgns; settelaar-verbandgever aansprakelik voor het inge

volge het verband verschuldigd bedrag. 
In vorenbedoelde voorwaarden en bedingen wordt-I

Conditions 2 •. Anything to the contrary notwithstanding in any law: onder" settelaar-verbandgever " mede begrepen zijn 
,'pan whieh relatmg to land settlement in force in the Province of the I wettelike vertegenwoordigers en rechtverkriJ'genden j
Transvaal I
settler Tra~lsvaal, the Govern,or-General-in-Council ~ay, in his dis-2. Niettegens,taande te,genov~rgestelde ~ep?,lingen van enige Voorwaarc1en 
obtains oretlOll, upon the recfHpi; of a report from tne board recom-! wet op landvestlgmg geluende m de PrOVInCIe Transvaal, kan waarondm 
Crown glant. mending the applics,tion of any settler under any such law for ide Goeverneur-generaal-in-Rade, te zijner beoordeling, op ont- nan Trans-

a grant on perpetual quitrent tenure of the land held by such: vangst van een rapport van de Raad aanbevelende de aanvrage vaa186 
settler under licence, grant to him the land so heldjvan een settelaar onder zulk een wet om verlening in altijd- ~!:~;~ond 
subject to sueh reservations of minerals and precious stones, to dmende erfpacht van de grond door zodanige settelaar onder verleend 
~uch servitudes, I;md t? suc~ conditi0!ls relative to payment of' licentie bezeten, aa:n hem de alzo bezete~ grond verlenen, onder- wordt. 
Interest as are preSCrIbed m the hcence and in sections!worpen aan zodalllg voorbehoud van mmeralen en edelgesteen
twenty-one and twenty-t1lJo of the Settlers Ordinanee 1902 andrten, aan zodanige servituten en zodanige voorwaarden betrek· 
sectioIl twenty-eight of Act No, 37 of 1907 of the Transvaal: [kelik de betaling van rente, ala vervat zijn in de licentie en in 

lartikels een en twintig en twee en tuvintig van de Settelaars 
Provided that, immediately on the registration of the said.Ox'donantie, 1902, en artikel aeht en twintig van .'Vet No. 37 

grant, there shan be passed by such settler and registered in\van 1907 van Transvaal: 
the J?eeds Office in favour of the Government a mortgage bond Met dien verstande, dat onmidaellik na de registratie van 
s~urmg the balance of the ~urchase price due under the said \ voormelde verlening, ee;n verband door zodanige settelaar zal 
hcence and ~he balance due III respect of the advances (if any) Iworden gepasseerd, en m het Kantoor van Akten ten gunste 
that from tIme to time have been made to him by the board. Ivan de Regering zal worden geregistreerd tot verzekering van 
Such mortgage bond shall contain the general clause and shall Ihet saldo van de koopprijs, dat ingevolge bedoelde licentie 
specially hypothecate the land so granted and shall, in addi-, verschuldigd is en van het verschuldigde saldo van eventue1e 
tion, ~ontain conditions and stipUlations in the same terms Ivoorschotten, die van tijd tot tijd door de Raad aan hem 
m1datzs mutandis as are co;ntained. in paragraphs (;Z), (b), (e) Iverstrekt zijn. Dit verband moet de algem.ene klausule bevat· 

. and (d) of the last precedmg sectIOn, except that Instalments I· ten en moet de alzo verleende grond speClaal bezwaren, zul
of purchase mone! shall be paid in the manner prescribed by lende daarenboven de voorwaarden en bedingen genoemd in 
the terms of the lIcence under which the land was held by the. paragrafen (a), (b), (e) en (d) van het voorgaand artikel in 
settler: !dezelfde bewoordingen mutatis mutaJ~dis daarin worden opge

. . : nomen, met deze uitzondering, dat paaiementen van de koop-
Provided further that such additional condlbons and! prijs zullen worden betaald op de wijze vastgesteld bij de be

stipulations may be inserted as are necessary to give effect toipalingen in de licentie, waaronder de grond door de settelaar 
those terms. " Ibezeten werd: Met dien verstande voorts, dat zodanige verdere 

Ivoorwaarden en bedingen ingevoegd mogen worden als vereist 
, . " . Izijn om aan bedoelde bepalingen gevolg te geven. 

Exemptrons 3. Anythmg to the contrary notwlthstandmg m any law, no 3. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van de VrijsteJ
~rom transfer transfer duty sha;ll be payable by reason of the issue of a Crown1een of andere wet, wordt geen hererecht geheven tel' zake van de tingeD van 
uty. grant under sectlOn one or two. vedening van Kroongrond ingevolge artikel een of twee. hererecht. 
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:rl~~~~ft A 4: (U .A.fy~h~g to tthe c?ntra1 n?twithstanding in the~ .4. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van de Wijziging' 
ptural Settle- .I!,gncu t ura e emen :fl, nvate rdmance, 1907 (OrangeILandbouwkolonies Private Ordonantie, 1907 (Oranje Vrij- van Land

mentsPrivate re~ Sate), the defimt~on of "plothol,de:" ,contained in staat) zal de omschrijving van (( grondhouder " voorkomende in bo~wkolonies 
Ordinance, sectlOl'!- one thereof shall, I,n regard to any ITrlgatlOn settlement artikel een daarvan ten aanzien van enige irrigatiekolonie ge- PrIvate ,
~~07 ~Ora)ge eatabhshed or to be, estabhshed by the ?ra~ge .Free State Land!vestigd of te worden' gevestigd door de Oranje Vrijstaatse Land- ?~~~(~~~~jC 

ee tate. Settlement Board m terms of the IrngatlOn Settlements Act vestigingsraad overeenkomstig de IrriO'atiekolonies Wet 1909 Vrijstaat). 
1909 (Orange ~'ree State), and brought under ,the operation, (Oranje Vrijstaat) en onder de werking gebracht va~ voor~ 
?f th~ aforesaId Ordma;:tce, ?e deemed to mclude, e~ery: melde ordonautie, geacht worden in te sluiteu clke meerder
mh~bltant of full ~ge resldent m the settlement or withm a jarige ingezetene wonende in de irrigatiekolouie of binnen cen 
radIUs of twenty mIles thereof, who-- aistand van twintip' miJ'l o daarvan, die

(a) 	has entered into an agreement with the owner for the (a) met de eigenaar een overeenkomst gesloten heeft voor 
purchase of one or more allotments of agricultural de aankoop van een of meer landbouwhoeven daarin 
land therein of an aggregate extent of not less than van een gezamenlike oppervlakte van ten minste twee 
two morgen; and morgen; en 

(b) 	has paid his first instalment of the purchase price, or (b) zijn eerste paaiement van de koopprijs of rente 
interest thereon, . daarop betaald heeft, 

;;.nd shall be deemed to include also the manager of the settle- en ~al. gea:cht wO,rden tevens in te sluiten de bestllurder v,8;n 
.alent appointed by the said board or its successors in title. de lrrlgatlekolome aangesteld door voormelde Raad of zlJn 

rechtsopvolgers, 
(2) Sub-section (2) of section five of the said Ordinance is 

hereby amended by inserting between the words" settlement" (2) Sub-artikel (2) van artikel vijf van vorenbedoelde Or
and "and" the words" or, in the case of irrigation settle- donantie wordt bij deze gewijzigd door tussen de woorden 
menta vested in the Orange Free State Land Settlement" settlement" (kolonie) en " and" (en) in te voegen de woor
Board, any duly qualified plotholder resident in the settlement den" of, in het geval van irrigatiekolonies onder beheer van 
or 	within a radius of twenty miles thereof," de Oranje Vrijstaatse . Landvestigingsraad, iedere bevoegde 

, , grondhouder wonende in de kolonie of binnen cen afstand van 
(3) No act sanctIOned, done, or performed before the twintig mijl daarvan" 

commencement of this Act by the Village Board of Manage- ' 
ment of Roodepoort ~ the Di~trict, of Bloemfontein shaD be (3) Gecn handeling door de Dorpsbestuursraad van Roode
deemed to have been illegal or Illvahd merelJ by reaso,n of the poort in het Distrikt Bloemfontein goedgekeurd, gedaan of 
fact that such Board of. Management was not, at the tIme that verricht v66r de invoering van deze VIet, wordt geacht onwet
a~y such, act was sanctlOn.ed, done, or ~erformed, legally con tig or nietig te zijn, op grond aneen, dat die Bestuursraad op 
stl~uted III ?,ccordance WIth the AgrIcultural Settlements het tijdstip, toen zulk een handeling goedgekeurd, geda~n of 
Pnvate Ordmance, 1907, verricht werd, niet wettig samengesteld was overcenkomstig de 


Landbouwkolonies Private Ordonantie, 1907, 

Tn.terpreta- 5. In this Act, unless inconsistent with the context, 

5. In deze Wet hebben onderstaande uitdrukkingen, zo het Woordtion of terms. 
verband niet een andere zin aanwijst, de volgende betekenis: bepalingen. 

in section one, any person who, under any law relatr 

" settler" shall mean,

" settelaar" betekent-(a) 
ing to land settlement in force in the Province of the (a) in artikel een, ieder persoon, die ingevolge enige in de 
Orange ]'ree State, has entered into or shall hereaf~er' Provincie Oranje Vrijstaat geldende wet op landves
enter into, an agreement with the board (as hereIll- tiging met de Raad (zoals hieronder omschreven) een 
after defined) for the sale to and purchase by him of overe~nkomst aangegaan heeft of hierna aangaan zal 
any farm; and voor de verkoop aan, en aankoop door hem van een 
in section two, any person who is the holder of a plaats; en 	 "(b) 
licence as defined in any law relating to land settle (b) in artikel twee, ieder persoon, dle de houder IS van 
ment in force in the Province of the Transvaal; een licentie zoals omschreven in enige wet op land

vestiging geldende in de Provincie Transvaal j 
" board" shall mean, " raad " betekent-

in section one, the Land Settlement Board of the 
 (a) in artikel een, de Landvestigingsraad van de Oranje
Orange Free State established under Ordinance No,

(a) 
Vrijstaat, ingesteld ingevolge O~donantie. No. 22 v~n 

22 of 1902 thereof or the Land Settlement Board 1902 daarvan, of de Landvestigmgsraad mgesteld Ill
established under the Orange River Colony Constitu-! gevolge de Oranjerivier Kolonie Konstitutie Open 
tion Letters Patent 1907; and, I Brief, 1907; en 

(b) 	 in section two, the Land Settlement Board of thel (b) in artikel twee, de Landvestigingsraad van Transvaal, 
'rransvaal established under Ordinance No, 45 ofl ingesteld ingevolge Ordonantie No. 45 van 1902, daar
1902 thereof or the Land Settlement Board estab-!' van, of de Landvestigingsraad ingesteld ingevolge de 
lished under the Transvaal Constitution Letters Transvaal Konstitutie Open Brief, 1906. 
Patent 1906; 

If any board established under any such Lette~s Patent Indien een raad, ingesteld ingev.olge een z?danige Ope.ll 
aforesaid has or may hereafter become defunct m accord- Brief als voormeld, overeenkomstig de bepalmgen van dIe. 
ance with the provisions of such Letters P~tent, the expres- Open 13rief ontbonden is of hierna ontbonden zal ,:,o~den, 
sion "board" shall mean a board constItuted under thel dan betekent de uitdrukking (( raad" een raad, dIe mge-
Land Settlement Act 1912 for the area in which such I volge de Landvestigingswet, 1912" ingesteld is voor het ge
defunct board was established; . I bied, waarin die ontbonden raad mgesteld was; 

" law relating to land settlement in force in the Provmce of i "wet op Landvestiging, geldende in de Provincie Oranje 
the Orange Free State" shall mean- 'Vrijstaat", betekent-

(1) Ordinance No. 22 of 1902; 	 (1) Ordona.nt~e No. 22 va.n 1~02; 
(2) Ordinance No, 21 of 1903 j 	 (2) Ordonant~e No. 21 van 1~03; 
(3) 	Ordinance No. 31 of 1906; (3\ Ordonant~e No. 31 van 1906 j 
(4) 	 Ordinance No. 26 of 1907 j and i (4' Ordonantle No. 26 van 1907 j ~n .. 
(5) 	Chapter LIII of the Orange River Colon.:v constitu-'I (F Hoofd~tuk LUI :ran de OranJenvler Kolonie Konsti

tion Letters Patent 1907 j IItitutle Open BrIef, 1907; 
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" law relating to land settlement in force in the Province of " wet op Landvestiging, geldende in de Provincie Trans-
the Transvaal " shall mean- vaal)) beiekent

(1) Ordinanee No. 45 of 1902; 	 . (1) Ordonantie No. 45 van 1902; 
(2) 	 Chapter LII of the Transvaal Constitution LettersI (2) Hoofdstuk LII van de Transvaal Konstitutie Open 

Patent 1906; and Brief 1906; en 
(3) Act No. 37 of 1907. 	 (3) Wet No. 37 van 1907. 

Rhort title 6. This Act may be cited for all purposes as the Trallsvaal: 6. Deze \Vet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte Utel 
and date of and Orange Free State Land Settlements lunendment Act,! als de Transvaalse en Oranje Vrijstaatse Landvestiging \Vij- ~n dat~m van 
commence 1912, and shall commence and come into operation on the firstiziginrswet 1912, en treedt in werking Of' de eerste dag van l~VO{Vl~g
ment of Act day 	of July, 1912. jJulie 1912. VD,U e. 
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No. 16, 1912.J 

TO 
Provide for, ReO'u1ate( Qa1' an(and n tIle iJ< ~L~]es I 

~~her ~mo1n~1.~l1t: a~d, the., Hetumg Pen
Sl?nS of the,J..lClgeb 01. ~ne ~upre.me Court 
of So~t~ .Afnca l~e:eafter appomted and 
the I.etlrlng Pens~o.ns. of such .Judges as 
were heretofore appOInted at and subse
quent to the .estabh~hment of the. lJnion 
~nd for matt~Is relatmg to the retIrement 
from office of snch .Judges. 

(ASSENTlm TO 19TH JUNE, 1912). 

B E ,IT EN..;.orr~D b~v tlw K~ng's M~~t Excellent l\1aje~ty, 
the SeIl~te <In<1 HIe House of Assembly of the limon 

No. 16, 1912.J 

'VEI~ 
I TOT 

'IT t t 1]' R l' <
v as 	s e lng en ege lng van de Sa1arissen en 

andc;'e Emolumenten en van de Aftredings
penslOenen van Rechtel's van het Hoog
gerechtshof van Zuid Afrika na deze 
aang~ste1d, en van de Aftredings
penSlOenen van Rechters vaar deze aanO'e
ste~d bij en na de totstandkoming vane>de 
Ume en betreffende zaken in verband met 
de aftreding van a1 die Rechters. 

(GOEDGEKEURD OP 19 JUNIE, 1912). 

ZI.J IHJT BEPAALD door Zijn lYIajesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de TInie van Zuid Afrika 

of South Afnea, as follows ;- als voIgt : 
. 1. (1) leder die na de invoering van deze \Vet benoemd Salaris van 

Remunera 1. (1) A person appointed after the commeneement of tIns wordt tOG het ambt van- lIoofdrechte 
tion of Uhief to the office of-
Justice and 
other judg'os (a) Ohief Justice of South Africa; orof Supreme 
Oourt here (0) ordinary judge of appeal of the appellate division of
after appoint
ed and of cer the Supreme Oonrt of South Africa; or 
tain other,. (0) judge president of any provincial or local divi·judges " 
heretofore siou of such Supreme Uourt ; or 
appointed. Cd) puisne judge of any provincial or local divisiou, 

shall receive as annual salary iu respect or such office the 8um 
mentioned iu the second column of the Schcdule trl this Act 
opposite to the name of the office. The said Ohief Justice and 
ordinary judges of ::qlpeal, the judge president and puisne 
judges of the Transvaal <lnd Orange Free State provincial divi
sions and the judge of the Gl'iqualand local division shall in 
addition be paid, for so long as the Governor-General may de
termine, a local allowance not exceeding two hundred and 
fifty pounds per annum. Such annual salary and local 
allowance (if any and for 80 long as such judge shall reside in 
such place as to which the said allowauce shall apply) shall be 
the remuneration mentioned in section one hundred of the 
South Africa Act, H109 : 

( ) H '"d h" Z 'd "fr'k f 	 en anderea 	 oat reCler van Ul A 1 ~a; 0 rechters vall 
(b) 	gewone rechter van appel van de afdeling van appel 't HoC!g'ge

van het IIoo[!Cyerechtshof van Zuid Afrika' of rechtsnof . ~,., 	 " . nadeze 
(0) 	 re?ht~r-presldent van een provinciale of plaatselike aangestelde 

atdelmg van dat Hooggerechtshof; of ,an zeke~~ 
(d) onderrechter van een provincialc of plaatselike ;r-dere voor 

afdeling, 	 's::ld:ange


ontvangt tel' zake van zodanig ambt als jaarsalaris de som rechters. 
achter de benaming van het ambt aangewezen ill de 

tweede kolom vau de Bijlage tot deze Wet. Bedoelde 

Hoofdrechter en gewone rechters van app<'ll, de rechter
president en onderrechters van de provinciale afdelingen 

van l'ransvaal en de Oranje Vrijstaat en de rechter van de 

plaatselike afdeling van Grikwaland, ontvangen daaren
boveu, voor .zolang de Goevel'neur-generaal mocht bepalen, 

een plaatsel1ke toelage van ten hoogste twee hondcl'd en 

vijftig pond per jaar. Dat jaarsalaris en die plaatselike 

toelage (waar die gegeven wordt en voor zolang als zulk 

een rechtel' verblijf zal houden up de plek ;vaarop de 

toelage voornoemd van toepassing is) is de vero'oedinO' 

bedoeld in artikel een honderd van de Zuid Afl'ilm Wet. 

1909 ; . .


Met dien verstande dat, zo een persoon, die bij de invoering 
Provided that if a person who held the office of judge presi-Ivan deze Wet het ambt bekleedde van rechter-president of 

dent or puisne judge at the commencement of this Act be onderrechter, daaruit overgeplaatst wordt iu het ambt van 
transferred therefrom to the office of Ohief .Justice or ordinary!Hoofdrechter of gewone rechter van appel of rechter-president 
judge of appeal or jndge 'presid~nt (as.the case ma~ be) ct:ndI:esp~ktievelik ~n hij daal'do?r ingevolge dit. art,ikel een. kleiner 
thel'€'by a less salary would be paId to hun uncleI' tIns sectIoll"alarls zou tl'e"ken dan hlJ als rechter-presldent of onder
than he reeeived in' respect of the oilice of judge president orlrechter respektievelik ontving, hij als Hoofdrechter of gewone ·c 
puisne judo'e (as the case may be), he shall contiuue to receive!rechter van appe! of rechter-presi.dent respektievelik een 
as Ohief J;stice or ordinary judge of "ppeal or judge pl'esident ljaarsalaris zal blijven trekken van niet minder danhet door 
(as the case may be) an annual salary not less than he received! hem . als rechter-president of ol1derrechter respektievelik 
as such judge pre8idcnt or puisne judge (as the case may be) :'Igenotene : 
Provided further that no such local allowance shall be paid tol ::\1:et dien verstande voorts dat geen zodanige plaatselike 
the said Ohief Justice or to any ordinary judge of appeal un-Itoelage aan bedoelde Hoofdrechter of aan een gewone rechter 
less he reside at Bloemfonteiu. Ivan app81 zal worden betaald, tenzij hij in Bloemfontein 

iwoont. 
(2) The provisions of any law in force at the commence-! (2) De bepalingen van een bij de invoering van deze Wet 

ment of this Act "hich determined the remuneration to belgeldende wet, waarbij de belolling geregeld wordt, die aan oon 
paid to a jndge president 01' a puisne .judge of any provincial,reeh~er-'pl'esiden~ of onderrechter van een .. pro:rinciale of 
or local division shall cease to apply III respect of the remu-!plaatsehke afdehng betaald moet worden, ZlJIl lllet van toe
neration of the judge president or any puisne judge of that )passing op de beloniug van een rechter-president of een onder
provincial or local division appointed before the commence-:rechter vau die provinciale of plaatselike afdeling aangesteld 
ment of this Aet, but since the thirty-first day of }lay, 19Ht Ivaar de invoering van deze Wet, doch sedert de een en 

. . " . . ' . Ider~igste dag va.n Mei,1910.. ., ' . 
U1) The"prOVlSIOl1S of sub-sectIOn (1) of thIS sectIon shall, llli (.3) De bepalmgen van sub-arhkel (1) van dlt artIkel ziJn, 

so far as they relate to annual salary, apply also to the jndge voorzover zij betrekking hebben op jaarsalaris, ook van 
president and the puisne judges of the Eastern Districts local,toepassing op de rechter-president en de onderrechters van dEl 

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

http:Pens~o.ns


vii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 

division appoInted before the commencement of this Act.IPlaatselike afdeling van de Oostelike Distrikten aangesteld 
Those provisions shall also apply both as regards annual salary v66r de invoering van deze VV,et, Die, bepalin?Sen zijn tbv~ns 
and local. allowance., to .the ~hi~f Jl~s~j~e and puisne jl:dges of.lvall toep[;,SShlg.,zowel t;ll aanzl~n van. Jaarsa.!:m~ al~ plaatsehke 
the Oral1ge;Free State provlllClal dIYlSlOn, and to the Tudge of toelage aan ae Hoo.Ldrechtel en ondellecntms van de 
the Griqualand local division, appointed before the commence-:provinciale afdeling van de Oranje Vrijstaat, en de reehter van 
ment of this Act. :de plaatselike afdeling VfH] Grikwuland, aangesteld v66r de 

linvoering van doze Wet. 
2, (1) Any person- I 2, (1) Ieder-- Aftr~dings. 

(co) 	 ~ho has serve~ the offic~ of ChiefJustice or puisnel (a) die v60r de invoel'ing van dezeWet het ambt bekleed f~~~~~~ch~~' 
Jllilge of t~e Supreme Court or f~lgh Court of ::,ny, heeft van Hoofdrechter of onderrechter van !let Hoog- v!l.n,Zuid 
Colony wInch h~s become ,a Provlllce ?f th~ DIllon,1 gerechtshof of Roge Hof van een Kolonie, clie een ~e~~~~en 
or the o~c~ of Judge l?r~B~dent or p~l1S11e Judge of I Provincie van de Unie gewol'den is, of het ambt van rechters van 
any provlIlcml or local dlVISlOl1 of tlv., t-inpreme Courti rechter-preBident of omlerreehter van een provinciale app81 bij . 
of South Africa before the commencement of thisi of plaatselike afdeling van het Hooggere;Jhtshof van ~i;~~id:-tslllg 
Act; and 	 Zuid lHrika: en Afrikaanse 

(b) 	who has been, before or after the commencement ofl (li) die voor of na de invoering van deze Wet nit zulk een Kolonial~ 
tl;is Act, t~a~sferl'~d fr~m allY ~Uc? office t? the . ambt oV8rgeplaatst is in het ambt van Hoofdl'echter !~)~~~()~~le 
?1D.ce of, Ohler .JustIce of South A~r~c~ or ordmary van Zuid Afrika of van gt'wone rechtE'r van appel van afdelingon. 
JUdge of, appeal of, the appell~te d:VISIOll or to. the de afdeling van appl'l of in het ambt van rechter
offic~ of,Judge presl,d~ll,t or pUlsr~e Judge of another I president of onderrechtGl' van een andere provil1ciale 
Pl'OVlllCl~1 or local,dlvlsl,on or, haVIng been transferred I of plaatselike afdeling, of die, overgeplaatst zjjllde in 
to the office of ordmary, Judge ?f appeal, h~l.s t~ler.eafteri het ambt van gewone rechter van appeJ, daal'na het 
served the office of Oh18£ JustICe of Somh ii.frlCa, ambt van Hoofdrechter van Zuia .,..Vrika beldeed 

shall be entitled to retire from any office to which he has been!, heeft, 
transferred- 'lS gerechtigd het ambt, waarin hij overgeplaatst is, neer te 

:leggen
(i) 	under the same circumstances as those under which: (i) onder dezelfde omstandigheden waaronder hij daal'toe 

he would have been entitled to retire; auel I gerechtigd zon zijn geweest; ell 
(it) with f1 pension upon the same scale as would have l (it) onder genot van hetzel£de pensioen, dut hij getrokken 

beenopaid to him, I zou hebben, 
if he had remained in the office mentioned in paragraph (a) iindien, ~lij het ambt bedoeld in paragraaf (co) van dit su badikel 
of this sub-section. ,was bhJYell bekleden, 

i 
(2) 	For the purpose of calculating the amount of any snchl (2) l'eI' berekening van dat 17ensioen-

pension-	 " I (a) WOrtU de tijd, die onafgebroken gediend werd in een 
. d d ' I ambt bedoeld in paragraaf (Ct) van snbartikel (1),( ) ateh perlO· serve contmuously in an office mentioned' d b' 1 '1 d f' 1 gevoeg· Ij (e ti,lc, ie ona georo_cen werdin paragraph (ft) of sub-section (1) shall be added to: 	 1 

, in een van de am )tel1 bedoeld in paragraaf (0) vanthe period served continuonsly in any of the offices' dat subartikel ; 

mentioned in paragraph (b) of that sub-section; ! 


(b) the average of the annual salary paid to the retiriuO'! (b) wordt tot gronufJlag genomen de middelsom van het 
Chief 	Justice or ordinary jndge of appeal during th~1 jaarsalaris door de aftredende Hoofdrcchtm' of gewone 

. d' 1 I l'echte.r van appel genoten gedurende de dde ziJ'nthree years Imme late y prior to his retirement shall 	 1 
be taken; , 

'I' 

aftreding onmiddel ik voorafgaande jaren : 
I ~let clien verstande-

Provided that- I (i) indien het jaarsalaris door hem bij zijn aftrociing 
(i) 	if his annual salary at retirement be les8 than the l genoten mindel' is dan het jaarsalaris door hem 

annual salary paid to him in respect of an office men_ genoten in een amht bedoeld in pal'agraaf (a) van 
tione~ in paragraph (a) of SUb-section (1), the last-i subartikel (1), dun wordt tel' herekening V<Ul dat 
mentIOned salary shall, for the said pnrpose, bel pensioen het laatstg'enoemde jaarsalaris tot grondslag 
taken; or I genomen; of 

I 	 (ii) indien het jaarsaJaris door hem hij zijn aftIeding 
(ii) 	if his anllual salary at retirement be "reater than i genoten hoger is dan het door hem gel10tene in een 

that paid to him in respE'ct of an ofDc~ mentioned: ambt bedoeld in paragraaf ea) van suhartikel (1), 
in parawaph (a) of sub-section (1), but he has not: doch hij een alllbt bedoeld in pm'agraaf (u) van 8ub
served:fol' three years in ~an office mentioned inl artikel (1) niet gedurende drie jaren bekleed heeft, dan 
paragraph (b) of sub-section (1), the average of thel wordt tel' berekening van aat pensioen tot grolldslag 
annual salary paid to him during the three ' genOm811 de middelsom van het jaarsalaris door hem 
immediately prior to his retirement shall, for the said genoten gedurende de drie zijn aftreding ollmiddellik 
purpose, be taken. voorafgaande jaren. 

. 3. The provisio~s of the law i~ force on the thirty-first day ,p3. De bep~linge~ van, de c:p de een en ,dertig5t~ Mei 1910 Aftredjng~-
of of May 1910 relatlI1O' to the retil'lIlg pensl'o~lS of '11dO'es f th I:')eldende ,,'\ et tot legelmg ,an de aftrectmgspenslOenen van penSlOell van

• , , '" ~ . ". J 0 ,e -I t' " d ·!{·l . I TT G. ' . reehter'toand late Colony of the Cape of Good Hope shall apply in respect rec 1 eI S "(l~, e vroegerc,. o.ollle ( e J,;aap deoede Hoop zlJn president on 
of the retiremeut on pension of a pprs()n apPol·l)t· ed .' van t.oepassing op de aftreumg met penslOell van een persoon, op recht.ers va.n 

~ " ,on 01 smce. d t d' d d h ' , d" 	 ~' "at 
that day but before the commencement of this Act, judge;1. se :~d raft oc :d'oor e" mvoermg van deze Wet ~r~:~~~lik:ell 
president or puisne judge of the provincial division of the a~ng.es e a s,rec 1 er-pl'eSl ent, o.f ondel'recl1ter van de pro- l.fLlelingen, 

. ted Cape of Good Hope; and the provisions of the law in force v1l1Claie afd~hng van de Kaap IJ.e Goede Hoop,.. ,.. aangeste11 ,?P 
lor aft.et.· on the thirty-first dav of Mav UllO rehting' to the t·, De bepal1l1gen van de op de een. en. derturste Mel l~ilO lofll1!l.d311hOlstl\fay.1910, , • - ,! .c,., . < , < ' " 1'e ,ll'lllg a ld 0 1 ViT t t . l' d ft d' ~.' . 9 0 och 
It before 'pemnOl1s of judges of the late Colony of the 'l'l'ansvaal shall ~e ene e . e ot rege mg var~ rea. 1'8 lll~'~penslOellen ~any66r de 
mmence- apply in respect of t,he retirement on pension of a ~ l'echtel's van de vroegere Kolome rransvaal ZIJH van toepasl"lllg lUVOel'!ng van 
~r of this appointed on or since that day hut before the coml1len!e~~:C:;~ (~P de afthedi;lp Illet ~Jensio~n van eer-, pers~~n, op of sedert di'e doze Wet. 

dof this Act, judge president or puisne judge of the I.lrovincial c ag ,oc ".oor e lUvoermg van d. eze 1'vet. aa:lgesteld als 
division of the Transvaal. . rechter- preSident of onderrecht€l' van de prov1l1C111le afdeling 

, van Transvaal. 
If any person deSCl'I~)e~ in this section, be tran~ferred .after Wanneer een pel'soon bedoeld in dit artikel, na de invoering

the,coll1~encement of tIus Act to, the Ofil,C? of ClllefJustlceor vall deze Wet, overgep19.atst worch in het ambt van Hoofd
ord1l1ary Judge of appeal, the saId prOVISIOns shall, after the rechter of gewone rechter van aPllel, blijven vorengenoemde 
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transfer, continne to apply to him for the purposes of his re- bepalingen, na de overplaatsing, van toepassing op hem voor 
tirement 011 pension as if the office to which he has beenide doeleinden van zijn aftreding op pensioen, alsof het ambt, 
transferred \vere the same as the office from which be haslwaal'in hij overgeplaatst is, hetzelfde was als het ambt, 
been transferred. , rwaaruit hij overgeplaatst is. 

! 4. (1) leder, (niet zijnde een in artikel twee of drie be- .A.ftr?ding~.-
Retiring 4. (1) Any person (other than in section tWG or three is:doeld perso,m), die na de invoering van deze 'Vet benoemd ~enhtoen 
pensions of described) who is appointed afIer the commeneement of this1wol'dt tot het ambt van Hoofdrechter van Zuid Afrika of van lee erejudges 
appointed 	 Act to the office of Chief .Justice of South Africa or ordinarylgewone rechter van appd van de af(Jeling van app..';l, of van de 
after the 	 judge of appeal of the appellate division, or judge president or!rechter-Vl'esident, of onderrechter "an een provinciale of van deze 
:~~r::~~~ts 	 puisue judg~ of a provi.ncial or l~cal divisi?n, of the supre~ne.'IPlaats01fke afdelin~ van het Hoogger,'echtshof is, iudien hij .~n 
Act, 	 Court shall, If he has served contllluously III any such office een of n1G0r van dIe am bten gedun·nde een onafgebroken tIJd 

or offices for a period of ten years or more and has attainect,van Hen of 111':01' jaren gediend en de leeftijd van vijf en 
the age of sixty-five years, be entitled to retire aud to be paid:zestig jaar bel'eikt heeft, gel'echtigd uit zulk cell ambt af te 
after retirement from any such offi.ce, the following pension :--J treden met genot van het navolgend jaarpensioen :- 

(a) 	In the case of the Chief Justice of South (a) wat betreft de Hoofdrechter vein ZuilI Afrika, een 
thirteen hundred pounds per annum; pensioen van dertien lJOnderd ponel in 't jaar. 

(b) 	 in the case of all ordinary judge of apPE'al, (b) ,vat betreft een gewone rechter van appel, een pensioen 
hundred pounds pel' annum; van twaalf honderd pond in 'r :iaar. 

(c) wat bctreft cell rechter-presidem van een provi11cia1e
(c) 	 ill the case of a judge president of a provincial or local 'of plaatselike aideling, een pens.ioeu van elf honderd 

division, eleven hnJ1(lreu pounds pel' annum; , , . 
. 	 ,. . . I pond In t ]aar.

(d) III the case of a pUIsne Judge of a provlllClal or local, (d) wat betrefi een ollderrechter van een provinciale of 
division, one thousand pounds per annUlI:, . plaatselike afdeling, een pensioen van duizend pond 

. . thO t' d -b d b II in 't jaar,(9) 	I f any such person as IS In IS sec IOn escn e , ecome '~ 

affiicted, before he ha~ attahlBd the age of sixty-five years or~ (2) lnctien een in l,l!t artikel ..bedoeld p'ers~on va6l' h~t 
though he has attaIned that, age, befor'e he has servea berelken van de leefllJd van VI]f en zestlg Jaar, of, dlB 
continuously in any such oflice for a period of ten years, with a Ileeftijd bereikt hebbende, voordm hij gedurende tien jaren 
permanent infirmity of mInd or body which disables him from:onafgebroken gediend heeft in zulk een ambt, door een 
the proper discharge of the duties of his oflice, the Governor-' voortdul'end zie1s- of lichaamsgebrek aangetast wo.rdt, die de 
General may,-- ibehool'like vel'vTlllin~ van zijn ambtsplichten belet, kan de 

' t t' 	 f ffi 'Goevernellr-generaal, 
()a 	 a11ow h1m 0 re .Ire rom 0 co; or I 

(b) 	snbject to the provisions of section one hundrect and! (a) zijn uftreding vergunnen ; of 
one of the South Africa Act, 1909, remove him from: (b) hem, met inachtneming van m'tikel honderd en een 
office on the ground of incapacity, I van de Zl~id j~frika ::Vet, 1D09, uit hoofde van onbe

, kwaillllhmcl mt de chenst ontslaan, 
and may, it;- either such .event, cause to he paid to him an 'len kan in het een of ander geval hell zodanig jaarliks pen
annual p,mslOn calculated m such manner as to allow- Isioen doen toeleggen, op zodanige wijze berekend als zal 

(a) 	in the ease of the Chief Justice of South Africa, at theltoekennen- . r" 

rate of one hundred and thirty pounds; I (a) in 't geval van de ~.oofdrechter van Zmcl-AfrIlm, 
.' .' " • • P.' I tegen hOllderd en derug pond; ,

(b) m the case of an ordmaIY Judge of app,.al, at the rate: (b) in 't geval van Een gewone rechtc1' van appel, 
of one hundred ar~d twenty ~oullds ; .. i tegen honder!1 en hvintig p~md ; . , 

(c) in the case of a Judge presHient of a prOVInCIal or: (c) in't geval van rechter-p1'eindent van een p:ovmcIale 
local division, at the rate of one hundred and ten: of plaatselike afdelillg, tegen homlerd en hen pond; 
pounds; and I en . 

(d) 	in the case of a pnisne judge of a provincial or local I (rt) in 't geval :-an een ~nderrechter van een provill01ale 
divisi':m, at the rate of one hundred pounds I of plaatsehke afdelmg, tegen honderd pond 

for every completed year of actual service or portion of a! voor elk voltooid jaar van wel'kel~ke dienst of deel van een 
year: P;ovided that iI~ no event shall the pension so paid ?B jaar: 11et ~ien v:rstande dat m geen .g:val bet aId us 
les<; than four hundred pounds pel' anllum or more than tIle ibetaalde penslOen mmder zal ?eclragen dan VHlI honderd P?nd 
pension payable under sub-section (1), according as the saidlper jaar of mee1' dan het pensI~en beta,albaar onder sub-arh~el 
person is retiri,ng from. the office of Chief .Justice, ordinarYI(1) naar gelang de persoon mt de ,dlCnst treedt a~s hoofd
judge of appeal, judge preSident, 01' puisne judge. 1'echte1', gewone rechter van appel, l'cchter }Jl'esldent of 

, ., ,_ ,onderrechter.
SaYi~g' of 5. Nothing in the precedlllg seCtlons o.f tIllS Act .cor:tamed i 'voorrraande be )alin )'en van ueze vVet wordt geen Behoud van 
P!lnSlOll 	 shall be construed as in any way affecnng or abndgtng .the,,' b5 . DkOOl de kt", ' .:,1 ht g betrekkelik aftredinO' op pensioen
nghts de- . h' d t t' j. 0 peusion l' "fcrred to in section lIn ren gemaa op oe IcC en 	 '" re('hten
scribed in 	 ng ts III regal' ore Iremenc .n ,~( . ' i. ensioen bedoeld in artikel nrqen en neqentig van de Zuid bedoeld in 
s~ction , 	 ninety-nine of the South AfrIca Act, 190'), and retamed by I~f '·k' W t 1909 en door de a1daar ~angewezen rechters artikel neild'! 
nmetY''''!lq of the J'udaes therein I'tferrecl to. " 11 a e, , 	 en nege':ttlf/
South AfrIca b 	 behouden. van ZUld 
Act, WO\), Afrika ,Yet 

Age or reo 8. Every person appointed after the commencement of 8. Een ieder die na de invoering van deze Wet benoemd ~~~l'dom 
til'ement of this Act to the office of- wordt tot het ambt van-~ van aftreding
judges 	 . Af 'k R h 
hereafter (Ct) Chief Justice of South Africa; 	 (a) Hoofdrechter van ZUld, l' 1'1 ali "fd 1" A. '1 hr~naeo tel'S 
appoint-d. 	 (b) gewoon rechter van appe van (e""1. e lllg van ppe aangesteld,

(b) 	ordinary judge of appeal of the appellate division van het HooggerecInshof; , 
the Supreme Court; ., .' , , (c) rechter-presiclcnt van een provinciale of plaatsehke 

(c) 	 judge-president of any provlllcIal or local dIv1sIon afdeling van het Hooggerechtsh?f :. of, ' 
the Supreme Court, ; or (d) onl'lerrechter van zulk een provlllcIale of plaatsehke 

(d) 	pnisne judge of any such provincial or local division afdeling, - , 
. , _. , ,,1 'moet bij het bereiken van de ouderdom van zeventIg J~ren 

shall, on attallllllg the age of sevent). years, retue fro~ ~uhC 11 it zodanig a'nbt treden onder O'enot van een pen8IOen 
office upon a pension calculated 111 accordance Wltn t el·,bu 

.lr d ,'k· ·t·O' de bnpall''''Ilgen van artikel vieT
• ' • • I' 	 ere",en overeen on18 ,I", ' " .

prOVISIOns of sectIOn IOU)'. 	 ' 
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Regulations 
It 	 as to leave 

and 
travelling 
allowances of 
judges. 

.. 

Short title. 

,II. 

7. The Governor-General may make regulations as to-, 7. De Goeverneur-generaal kan regulaties vaststellen ::fr~:;!~~ 
. dl betreffende- verlo! en(a) the periods for which and I Clrcumstances an I 	 • tt le 

conditioUf5 under which leave of absence from dutvl Cay de tijd waarvoor, en de omstandigheden en Hvoor- ~~~~:hrers. 
shall be granted to judges of the Supreme Court'. I waarden, waaronder aan rechiel's van het oog

., 	 " gerecbtshof vedof wordt verIeend;
(b) 	the methods of transport of such judges and the seales I (b) de wijze van vervoe1' van die rechtel's eI\ het tarief 


of transport, travelling and subsistence allowances,: van v e1'voer, van rei,,- en onderhoudstoelagen, 

when they are travelling on duty or [11'e absent I wanneer zij in dienst rei zen of in diensr afwezig zijn 

on duty from the place where the sittings are heIdi van de plaats 'waar de zittingen van de afdeling 

of the division to which such judges are attached; : worden gehouden, waal'aan die rechtel's toegevoegd 

(c) 	 the clerical assistance or allowances in lieu there£o: zijn ; 

which may be provided out of the public revenues tol (c) de hulp van klel'ken, of toe1agen in plaats daarvan, 

such judges in the discharge of their duties and as tol uit openbare inkomsten te word.en bestreden, ten 

the provision and use of shorthand writers in the, dienste van die l'echters in de waarneming vall hun 

superior courts of the Union; 1 bediening en betreffende de YooI'ziening in, en het 


I gebruik van snelschrijvers in de hogere hovenProvided that every regulation made under paragraph ea)I' 1 U .
"1 van (e nle .or (b) or (c) shall be of force and effect un Iess and nntl' , 

during the session in which it is laid upon the Tables ofl'l\,Iet dien verstande dat iedere regulatie vastgesteld ingevolge 
both Houses of Parliament as provided. by law, both Honseslparagraaf (Ct) of (b) of (c) van kracht zal zijn tenzij en totdat 
shall by resolution disapprove of the terms thereof. 1gedurende de zitting waa~in zij te~. Tarel van be~de .Hlli~en 

Alll'egulations made under this section shall apply tojudgeslya~ 't Parlement.!:S;le~d. IS ~oals bIJ de wet voorZlen IS belde 
appointed before as 'well as to those appointed after d16, Hmzen dezelve b]J oes.tUlt at~euren. . .. .. 
commencement of this Act. I AIle regnlaties vastgesteld ll;~evolge dlt arnkel ZIJ~ toepas

Iselik, ~owel op rechtel's die voor, a~~ op rechtel's, dIe na de
8. 'l'his Act may be cited for all purposes as the[invoermg van deze Wet aangest.eld ZlJn. 

Judges' Salaries and Pensions Act, 1912. i 8. Deze Wet kan worden aangehaa1d onder de titel van Korte titel. 
iRechters' Salarissen en Pensioen Wat, 1912. 
I 

SCHEDCLE. BIJLA.GE.I 
I 
I Annual 

--------------------~------------------------~-----
Title of Office. .A.mbt. 	 J aarsalaris. I Salary. I 

--~~--~----- --~-___ ~__ - ____~ -.----1----1_--------- 
Chief .Tustice of South Africa ... £3,000... ! £3,000 uoofdrechter van Zuid Afrika ... ... 

Ordinary Judge of Appeal of Appellate Division... ... i £2,750 Gewone rechter van appel van afdeling van app61 £2,750I 
Judge President of a Provinoial or Looal Division . £2,500 Rechter-President van een provinoiale of plaatselike... i 	 . 

, 	 !1fdelmg ... ... ... ... £2,500
Puime Judge of a Provincial or Local Division ... '" I £2,250 I---__________________-1____ 

II. 

Onderrechters van een provinciale of plaatsclike 
afdeling .. , £2,250 

c 
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x UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 

No. 17, 1912.J 	 [No. 17,1912. 

I 'VET
I,TO 	 TOT 

Consolidate and Amend the LawR in foree iniSamenvatting en vVijziging van de in de onder
the several Provinces of the Union relating 
to the Fencing of Farms and other 
Holdings. 

(ASSENTED TO 22ND ,JUNE, 1912). 

B E IT ENAOTED by the King's :Most Excellent 
the Senate and the Honse of Assembly of the 

of South Africa, as follows :-  . 

ZIJ HET Bl<JPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
.:J Senaat en de V olksl'aad van de Unie van Zuid Afrika, 

voIgt : 
VOORAFGAANDE BEPALINGEN. 

PRELIMINARY. 1. De wetten vermeld in de Eerste Bijlage tot deze \Vet, in de Wets
:omvang aangewezen in de vierde koJom daarvan. alsmede lWI'f(:epinR 

scheidene Provincies van de e nie geldende 
wetten op het omheinen van Plaatsen en 
andere Bezittingen. 

GOEDGEKRURD OP 2.2 .lCNTE 1912. 

Repeal of 1. The laws mentioned in the First Schedule to this Act:alleandere\~etsbepalingen,. di~,s~rijdig of onbestaailbaar zijn 
laws. shall be and are hereby repealed to the extent set out in thei met deze Wet".word~n hwrblJ ~ngetrokk.en,. . 

fourth column of that Schedule together with so lnuch of an"'. 2. In deze'~ et heoben onder;:;taande Ultdrukkmgen, zo de \'Ioord· , 	 ',) " h . t d . .. t d 19 d l "ep"]'''''"nother law as may be repugnant to or inconsistent with thnisame~ ang me een aD ere zm aanwIJs, e navo "en e le- Jj "'''.. ' 

. . f tl' A. t 	 •tekems , 
"proVISIons 0 11S - C • 	 I 

Interpreta 2. In this Act, unless inconsistent with the context, 
ion of term~, 1 

" cont.ributions " shall mean contributions bv an o\\'nel" 
- in accordance with this Act, towards 'the cost oj, 

dividing fences, and" contribute" shall be construed 1 
accordingly; 1 

" cost" shall, in respect of tlle erection or alreration 01'1 

repair of any fence, include any cost of or incidental I 
to s11ch erection, alteration, or repair, including the l 

cost of transport of materials; ! 
" dHparlment " shall mean the Department of Agriculture 1 

acting through an officer delegated thHreto by the! 
:Minister; : 

"dividing fence" shall mean, in relation to a holding, all 
fence erected on or as near as possible to any 
boundary thereof and separating that holding frOI~i 
another holding, including any necessary gate in ~ 
such fence; I 

"holding" shall mean-	 i 
(a) 	any area of land held by any person uncleI' separatel 

grant, deed of transfer, or certificate of title; 01'1 

(b) 	any area of land held under leaSt" licence, 
allotment, from the Crown,with an option 
purchase such area, provided the instrument 
leasE', licence or allotment is rr~gistel'ed in B 

Deeds Office or other regist.1'ation office or! 
Surveyor-General's office; or . 

(c) 	anv native location or reserve or any other land' 
held in trust for any cOlonred 01' nativE" 
community;' . 

but shall not include any erE, stand or lot, situate: 
within a municipality, borough, 01' proclaimed town,1 
village or township ; 1 

., imprisonment" shall, in relation to an offence, mean i
i 

. imprisonment with 01' without hard labour as the! 
Oourt which passes sentence for the offence directs:' 

":Minister" shall mean the :Minister of Agriculture or any! 
other :Minist.er lawfully acting in that capacity; 

"owner" shall mean-	 I 
(a) 	in respect of a holding described in paragraph (a)1 

of the definition of "holding," the person i 
registered in any Deeds Office or other registl'a.! 
tion office as the owner; and I 

1 

(b) 	in respect of a holding described in paragraph (b) 
of the said definition the person registered aRi 
the holder of the lease, licence, or allotment; and l

(c) 	 in respect of a holding described in paragrapb (c)1 
of the said clefinition, the Department of Native' 
Affairs; 

and in respect of a holding described in any 
such paragraph, shall include the legal representative 
of an owner who has died, become insolvent, is s 

k 	 .,"b:'IJ(	1ragen bet,e ent b"IJ('1"ragen 0001' een eigenaar, over
eenkomstig deze vVet., tor de kosten van tussenhei
ningen; het werkwoorcl .> bijdragen" wordt ditm
overeenkomstig uitgelegd ; 

"kor:ten" omvat, ten aanzien van de oprichtillg, 
verandering of hersteUillg van een omheining, de 
kosten van, of vel'bandhoudende met die oprichting, 
vel'andel'ing of herstellillg, met inhegl'ip van het 
vel'voer van materialen : 

" departement" betekent het Departement van Landbouw, 
handelende door middel van een amhtenaar, claartoe 
door de :Minister aangewezen ; 

"tm;senheining" betekent, ten aanzien van een bezitting, 
een omheining opgel'icht op, of zo na mogelik bij 
een grenslijn daarvan, en welke die bezit.ting scheidt 
van een andere bezitting, met inbegrip van de nodige 
hekken in zulk een heining ; 

" hezltting " betekeni:- 
(a) 	elk stuk gronds door iemand gehouden uit 

kl'achte van een afzonderIike grondbrief, tranf'
portakte, of certifikaat van titel; of 

(7;) 	 elk stuk grondB, gehouden uit krachte van een 
huurkontrakt, licentie of toekenning van de 
Kroon, met het recht. om dat stuk gronds te 
kopen, mits het huurkomrakt, de licentie of de 
akte van toekenning in een Kantoor van Akten 
of ander registraiie kalltoor of Landmetel'-
Generaals KaDtoOl' geregisrreerd is; of 

(c) 	 elke llatl1l'el1elokatie of reservaat of andE'l'e gennd 
ten behoeve van een klenrling- of nat.ul'Hile
gemeenschap gehouden 

doch sinit niet in een elf, standplaats of toekenuing, 
gelegen binnen een municipaliteit, "borough" of 
geproklameerde stad of dmp : 

" gevangenisstraf" betekent, ten aanzien van eell over
treding, gevangenisstraf met of zonder harde arbeid 
naal' gelang het vOlll)isvellend hof bepaalt; 

" :Minister" betekent de Minister van Landbouw of een 
andere :!\iinistel', die hem wettig in die hoedanig
heid vervangt; 

" eigenaal' " betekent
(a) 	in toepassing op een bezitting bedoeld in 

paragraaf (Ct) van de omschrijving van "bezit 
ting," de pel'soon die in een Kantoor van Akten 
of ander registratiekantool' als de eigenaar 
geregistreerd is, en 

(ll) 	in toepassing op een bezitiing bedoeld in para
graaf (ll) van voormelde omschrijving 
de persoon, die als honder van het, 
hunrkontrakt, de licentie of de toekenning 
geregistreerd is, en 

(c) 	 in toepassing op een bezitting bedoeld in para
graaf (c) van voormelde omschl'ijving het 
Departement van Naturellezaken, 

en in toepassing op een bezitting bedoeld in 
enige zodanige van die paragrafen omvat de 
uitdl'ukking de wettelike vertegenwoordiger van 
een eigenaar, die overleden is, insolvent geworden 
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eost 

same in good order; 

OHAPTER L 

DIVIDING FENCE8, ADVANCES FOR ERECTION THEREOF 
AND OON'rRIBUTION8 TO'VARD8 OOST OF ERECTION. 

"\dvance by 3. (1) Whenever an owner of a. holding-
I,and Bank 

(a) dosires to erect a dividing fence upon that holding; or 
(b) 	 is required, in accordance with the provisions of this 

Act by another owner of a holding, to contribute tOI 

',- :UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH .TUNE, 1912... 	 ~l 

.? 04 

minor or of unsound mind or is otherwise underr is, krankzinnig of anderszins wettelik onbekwaam is, 
disability, and if the owner be a company in liqui en zo de eigenaar een maatschappij in likwidatie 
dation shall include also the liquidator thereof. is, wordt daaronder mede begr.,pen de likwidateur• 

" reljair" shall, in relation to any fence or ditch or any I daarvan: 
pal'~ thereof, include trimming, cutting, or in anyl " herstelling;' omvat, ten aanzien van een omheining of 
other manner 'whatever, putting and maintainiug thel sloot of €len gedeelte daarvan, het snoeien, snijden 

of het, op welke andere wijze ook, ill goede staat 
brengen of onderhouden daarvan. 

HOOFDS'l''GK I. 
TUSSENHEIKINGEN, VOORSCH01'TEN TER OPRICH'rING 

DAARVAN EN BIJDRAGEN TOT KOSTEN VAN OPRICHTING. 

3. (1) 'Yanneer de eigenaar van €len bezitting : Voorschotten 
, h . ; j' b 'tt' t t door Land·(a) een russ en emHlg op (Ie eZl mg wens op e bank ver

richten : of strekt voor 
(b) 	 ovel'eenk01llstie- de Oel)aliuO'en van deze \Yet door een oprichting' 

, 	 .'~ ", '" . van tussen
fence~. 	 andere mgenaar van een hezIttmg aangezegd wordt heiningen

the costs of a dividing fence between the two hold·, om bij to dragen tot de ]costen van em} tussenheilling 
~~;~ i tussen de twee bezittingen; of 

(c) is required, in accordance with section thirty-jour of; (c) overeenkomstig artilml vier en dertig van deze 'Yet 
this Act by another owner of a holding to contribute: door een andere eigenaar Vall een bezitting aangezegd
to the costs of snch alterations to a dividing fence: wordt om bij te dragon tot de kosten van zodanige
as will make it a fence of a superior typ"', I veranderingell aan cen tusscnheining om van l1ezelve 

~uch owner shall be entitled to obtain from the Land and: een heining van €len oetere soort te maken, 
Agricultural Bank of Sout.h 'Africa an advance to defray such idan is die eigenaar gerechtigd om van de Land en Landbouw 
cost or contribution (as the case may be) provided such cost I Bank V3n Zuid-Afrika een voorschot te '{erkrijgen tot dekking 
or contribution exceeds ten pounds. irespektievelik van die kosten of van die bijdeage, mits die 

, • , "'. Ikosten of bijdrage tieD pond te boven gaan,
(2) 'lhepl'O;'ISlOnR of the Dlppmg. 'lanks (~c1vance~) Act I (2) De bepalingen van de Dipbakken (Voorschotten) Wet 

1911 (Act No. 200f 1911),sha11 m!~tat2s lI!utc~ndls apply m r?s- 1911 (Wet No. 20 van l!Hl) zijn rnutatis mutctndis van toe
pect of an! such a~van~e or to tne applIcatIOn therefor, WIth passing ten aanzien van zulk een voorschot of op de aanvrage 
the followmg modificatrons ;- daarom, met de volgende wijzigingen : 

(a) 	The application for the advance shall he made to the (ae) De aanvrage om het voo~·sch?t moet bij genoemde 
~ald bank and not to the dtlpartment; bank gedaanworden en,met blJ het departement ; . 'I 

(b) 	the advance shall be made by the said bank and not (b) het voorschot wordt door de bank vel'strekt en, Iuet 
by the department, but shall only be made upon a door het depa::tement, doch wordt slechts ver3trekt 
certificate of the department that the terms and COll- tegen een certlfikaat van het ~epartement dat de OC
tiitions and all other provisions of the said Act and ofl tl'okken pel'sonell aat;t aHe bedmgen en voorwaarden 
this Act have been complied with by the persons! en alle andere, bepalmgen van genoemde wet of van 
concerned; I •deze Wet voldaan. hebben; '" 

(c) 	 every power conferred or duty imposed by the saidi (c) ledere bevoegdheld of verplIcntlllg door genoemde 
Act upon the department shall, in respect of any suchl wet aan ~et departement verleend of opgelegd wordt 
advance or application therefor, be conferred or imJ ten aanZlen van zulk een voorschot of een aanvrage 
posed upon the said bank, except that the bank shaUl d~arom, ~an de bank opgelegd of verleend, met die 
not exercise such powers relative to the supply 01'1 Ultzondermg, ,dat de bank geen. zodallige. lJevoegd
transport of material as the department has heretoforeI heden kan Ultoef~nen betrekkehk de 19verlng of het 
exercised in respect of advances for the erection of v~ll'voer van mater13al, als het depart.ement v66r deze 
dipping tanks; r Ultgeoefend heeft ten aanzien van vl)vrschotten voor 

(d) 	the maximum period of ten years shall be substituted: de opri~hting V:~n dipbakken; . 
f9r the maximum period of eight years mentioned in! (d) het .maxlDmm tlJdp?rk van acht J'1ren vermeld in sub-
sub-section (3) of section two of the said Act as the' artIkel (3) van artikel twee van genoemde wet wordt 
period within which the advances in respect of: v?rvangen door het maximum tijdperk van tien jaren 
dividing fences and interest on such advances shall' bWDen hetwelk de voorschotten tel' zake van tussen
be repaid; ; heiningen met de rente op zodanige voorschotten 

(e) 	 contiguous ?oldings shall not be aggregated for thei terugbetaald moeten wo:d~n ; 
purpose of any such advances, as is provided in' (e) aan elkaar grenzende bezIttmgen worden voor de doel
sub-section (6) of section two of the said Act in the! eiDden van zodanige voorschotten niet als 86n geheel 
case of advances for the erection of dipping tanks. I gerekend, zoals bepaald bij subartikel (6) van artikel 

1 twee van genoemde 'Yet, in het geval van voorschot-
Beneficial nse 4 If h 	 t d b d b
by one owner ',' any OWller as" under. t~i~ Act or any other law 01'1 en voor e. OU\V va~ ip akken. 
offence ~therVilse, lawfupy :'rected a (~IVIdH~g fence on the boundary! 4. Wanr:eer een. elgenaal' mgev~lg:e deze of een andere wet Suttig 

.,erected on hnes of hIS holdmg m an area m wInch contributions towards 1of andel'szms wethg een tussenhemmg op de grensliJ'll van gebruik' holding- of -	 , ,. b . 
a{ijoininO' 	 the cost thereof are not obligatorv and the owner of an!ZIJn eZItting opgericht heeft in €len kring waarin biJ'draaen d?or een 

" d' ., hId' d' 't t d k t d " 	 '" elll'enaarowner, 	 a JOlmng 0 mg.D a. opts means .whereby, such a fence iSl o , e osen aarvan llle~ v.erphch,tend zij?, en de eigenaar van h~ining 

:-endered of bene1101aI use to hImself, eUher owner may Ivan een aangrenzende bezlttmg, Il1lddelen III he,t werk stelt opgen~h~ 

111 default of agreement demand that an assessment be made waardoor zulk €len heining hem tot nuttig aebrllik strekt dan op bezlttlllg 

of the value t~ each owner ~f the fence, regard being had to thel kan ieder van die eigenaren bij g8bl'eke"van overeenk'omst ~~::n:~de 

ex~ent to whIch and the tIlDe at which the beneficial use isiverlangen dat de waarde, die de hehling voor iedere eigenaar eige~aar. 

bell:g or l:as been made. .Such value shall be determined asiheeft, ~~groot wordt, met inachtneming van de omvang waarin, 

a dIspute III ac?ordance wl1h the prov~sions of the Third: en ~e tIJd. waarop van de heining nuttig gebruik gemaakt wordt 

Schedule to thIS Act, and thereupon It shall be obligatorYl of IS.. DIe waarde wOl'dt beslist als een geschil overeen-

upon. the owner who has made beneficial use of the fence to komstJg de bepaUngen van de Derde Bijlage tot deze Wet 

contrIbute towards the cost of such fence in accordance withizn~le?de de eigenaar die nuttig gebruik gemaakt heeft van d~ 

such assessment. ihelllmg daarop verplicht zijn tot de kosten daarvan bij te 


:dragen oveenkomstig zodanige taksatie, 

bContdr:ib~t}ons 5. (1) Subject to the provisions of this section, contributionsI 5. (1) Behoudens de bepall'naeIl ""an dl't art1'} I .. bOO ~ 
ya JOlnIng tow'rds the c ,t f d' 'd' f '1 II b . . I 	 ' ,re zlJn IJ- Wanneerh' 


own.er, to cost ,1 • ~"o a IVI :ng . ence s 13 e obhga~ory lll'dragen tot de kosten van een tussenheining vel' lichtend bijdrag'en 

<:?f dlVldlllg, 	 any area III whlCh such contrIbutIOns are declared obhgatorv.lbinnen iedere kring waarin zodaniae bl,J'draaen do 'dP G ., door 
fence when 	 by tl:a Governo Ge 1 b '1 t' . h G ", , , '" h 01 e Oevel-, " 
obligoatory, 	 and c~ntribution;-wh~era ~)~ ~crab{?n III t. e 7azettea,lneur-generaal bij proklamatie in de .8taatskoer.ant, verplich- f~f.~~~lt;~~;:~ 

, n so ec ale 0 19atory III any area tend gesteld worden. Wanneer bijdraaen biunen enige kring tussenheining 
sfihaldl be made as from a date to be by the said proclamation alzo verplichtend gest.,ld zijn, moeten dezelve geschiedeil v~.rplichtend 

xe • ,~" d t d b d ld k' ' zlJn.vani:loL een a urn, 001' e oe e pro lamatle te worden bepaald. 
c2 

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



xii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 

(~) The ~oveT1lor-General shall declare contributions to be 
oblIgatory m any area or part of such area wherein a divis
ional c~uncil has jurj?~iction if such divisional council has 
transmItted to the Mmlster~ 

(a) 	a certified copy of a resolution passed by it recom
mending that such contributions be so declared 
obligatory; and 

(b) 	proof that the resolution was passed at an ordinary 
meeting of the council after the expiration of such 
notice of intention to propose the resolution as if' 
required by the standing rules of procedure of the 
conncil relating to notice of resolutions; and 

(0) 	 proof that the said notice of intention and the termf' 
of the proposed resolution had been pu bUshed in the 
newspapers in which notices of the council are 
usually published an~ at least one month prior to the 
date when tho resolutIOn was first moved. 

(2) De Goeverneur-generaa1 moet bijdragen verplichtend 
yerklaren binnen elke Kring of gedeelte ervan waarin een 
afdelingsraad macht heeft, wanneer zodanige ~fdelingsraad • 
aan de Minister toegezonden heeft-

Crt) een gecertificeerd afschrift van een door de raad 
aangenomen beslnit, waarhij aanbevolcn wordt, dat 
zodanige bijdragen alzo verplichtend verklaard 
worden; en 

(b) 	bewijs, dat het besluit aangenomen werd op een 

gewone vergadering van de raad na verloop van 

zodanige kennisgeving van het voornemen om het 

besluit voor te stellen, als volgens het reglement van 

orde van de raad betrekkelik het kennis geven van 

beslniten vereist is ; en 


(0) 	bewijs, dat bedoelde kennisgeving van VOOl'nemen en 

de hewoording van het voor te stellen besluit, bekend
gemaakt, waren in de nieuwsbladen, waarin kennis
gevingen van de raad gewoonlik gepla.:'1.tst worden, en 

dat zulks
. 	 geschiedde ten minste 68n maand voor de 

(3) Whenever in any district no divisioual council has I' dag waa:rop het besluit het ,eer~t voorgesteld ,yerd, 
, '" , " , , _" , 	 . (3) Wanneer III een of andel' dIstnkt geen afdehnvsraad 
JunSCtlctron but the dlstrlCG IS dIVIded mto waT'ds or field 1 t h ft d h h t d' t 'kt' "k f ldk t h'"ncornetcies. the Govel'nor-General shall declare contributions·!Iia~1 Ide~'doc \ dlSG III WIJ en 0 vo I b~rdllo 8C :1ppen

lto be obligatory in any ward or field cornotcy of that districtV~l: ee IS, an moe e oeverneur:ge~eraa IJ, ragen m een 
if the magistrate thereof bas transmitTed to the Minister-

L 

(a) 	a resolution passed as hereinafter provided recom
mending that the said provisions be declared in force 
in the said ward or field cornetcy ; and 

(b) 	proof that
(i) 	the resolution was passed at a meeting convened 

upon a written request signed by not less than 
twelve owners of holdings in the ward or field 
cornetcy; and 

(ii) 	one month's notice of such meeting was given by 
advertisement in one or more newspapers circu
lating in the ward or field cornetcy; and 

(iii) 	the said magistrate presided at such meeting 
and the said resolution was duly put to thE' 
meeting and carried by a majority of the owners 
present or represented thereat: Provided that 
not more than one vote shall be recorded in 
respect of anyone holding. 

(4) \Vhenever any district in which no divisional council 
ha" jurisdiction is not divided into wards or field cornetcies, 

wIJk of veldkornetschap :ran dat dlstrlkt verphchten~ ,ver
klaren, wanneer de magIstraat daarvan aan de 2'.hmster 
toegczonden hecft : 

(a) 	een besluit, aangeuomen als hieronder voorzien, 
aanbevelende om bedoelde bepalingen in die wijk of 
dat veldkornetschap rechtsgeldig te verklaren ; 

(b) 	bewijs
(i) 	dat het besluit aangenomen is in een vergadering, 

belegd op een schriftelik vBrzoek getekend door 
ten minste twaalf eigenaars van bezittingen in de 
wijk of het veldkornetschap; en 

(ii) 	dat een maand van tevoren bij advertentie in een 
of meer nieuwsbladen omlopende in de wijk of 
het veldkornetschap van die vergadering kennis 
gegeven was; en 

(iii) dat bedoelde magistraat op die vergadering voor
gezeten heeIt en dat het besluit voormeld op de 
vergadering behoorlik tel' stemming gebmcht en 
door de meerderheid van de daal'op tegen
woordige of vertegenwool'digde eigenaars aange
nomen werd mits niet meer dan Mn stem wordt 
uitgebracht ter zake van iedere bezitting. 

(4) 	Wanneer een distrikt waarin geen afdelingsraad macht 
the Governor-General shall declare contributions to be 0 bliga- heeft, niet in wijken of veldkornetschappen verdeold is, dan 
tory throughout the whole district if the magistrate thereof moet ,de Goeverneur-generaal bijdragen ~n het gehele distrikt 
transmit. to the Minister a resolution passed at a meeting verphchtend verklaren, wanneer de magIstraat daarvan aan de 
convened and held by him therein in manner, as nearly as Minister een besluit toezendt, dat aangenomen is, op een ve1'
possible, described in sub-section (3). gaderin~,daarin dOOI~ hem bel~gd en gehouden, zoveel mogelik 

(5) A.nything to the cont,rary notwithstanding in this op ~e '~~Jze bedoeld m subartlkel (3), , . 
section contained, everv area in which immediatelv prior to (:J) N 18ttegenstaan~e tegen0.verges~elde ?ep~l;nge~ van ,dlt 
the commencement of" this Act contributions to the cost of arnkel wordt el,ke krmg; waarm onmId~~lhk voor de mvoermg 

d· '1' f . e 011' to 'y rIPOn owners under any law van deze Wet mgenaars mgevolge een blJ deze herroepen WetIVle mg cnces weI' ) Iga I L. 	 ~ '" I' ht - t . d k ttl ' , b" th 	 bId h II b -d ed t b n • area procla'medivcrp lC waren ot e os ·en vanussenlcllllIlgell IJ e 
er]e· YLh1:,'pea t~ s a e eem 0 e a 1:c\ragen, geacht een uit krachte van dit artikel geproklameeroe 

une er v IS sec IOn. k' t .'rmge zIJn, 
~otice e, (1) Every owner who intends to erect a dividing feDce ..e. (1) .r~dere eigena~~, die van plan, is ,een tll:~senheiDing op Kennisgevi~g 
to Oodjoinill~ U Jon his holding may, if he desires t11at the m,,"11er of an adjoin- zlJn ,bezl~tIDg op te rIChten, kan, IDdl~n, hIJ begeert" dat Oo!,:- grens
own!lrs of m- , 10 h( Idi shall contribute to the cost of such fence transmit de eIge,naar ya;n een aan¥,renzende bezIttI~g t?t de kOlSten el~enaarsyan
t~mbon to Inb ) ng,., ' ' 'laD dIe hemmg zal bIJdragen aan dIe eIgel'aar een voornemen : 
erect a divid- to t.hat ov,ner wrItten notIce dated, and 111 the fOT1l1 as nearly as , , . ' " ,o,!, tussenhe,· 
jng fence, possible set out in the Second Schedule to this Act, of such his:sch1'lfteh~e, gedagtekende ,kenmsge,mg, Z?, na mogehk op- ~iclf~~% tee 

',t= 'd I 1 " t ~ s 't;;; S ch 110tI'ce 11e shall atta"lci gemaakt III de vorm vervat Il1 de Tweede BIJlage tot deze Wet, .In.en lon, an ,Vlen 10 laD mI" u 	 d t ,. d db'" dvI 
the1'eto the specification of the dividing fence which he desires van, a ~lJn voornemen ze~ ,en, o~ e~, IJvoegmg v~n e 
to erect, together with a statement of the estimated cost thereof spec~fikatIe van de tussenhemmg, d,Ie hlJ wenst o~ ~.e rIChten 

d th ,or'tion of such cost which he requires snch owner en van e.en ~pgave van de vel'Illo~~elike Kosten daal van en ~et 
atn te'p]rop aandeel 111 dIe kosten, hetwelk hlJ verlangt dat door zodalllge 
·0 COIl l'l Jute. ' b" d t·;:J, ' " , fllgenaar IJge ragen moe WOluen. 

(2) If the last mentIOned owner/all, ,Ylth111 a perIO~ of one (2) Wanneer laatstgenoemoe eigenaar niet binnen de tijd van 
month ,,:fter the date when the sal~ll1otlCe was, transmlt,ted" tOieen maand na de datum, waarop bedoelde kenDisgeving verzon
lodgevnth the owner who tra!1sImtted the :r:-otlce an obJ,ectlOTl,i den is, bij de eigenaar, die de kennisgeving zond, daartegen een 
thereto, the latter may forthWIth proceed wlth the erectIOn ofi bezwaarschrift indient, lean laatstgenoemde dadelik overgaan 
the diYidillff fence, : tot de oprichtiI1g van de tU8senheioing, 

(3) If an owner to whom the said notice has been trans-I (3) Wanneer een eigenaar, aan wie vorenbedoelde kennis
mittell lodge an o,bjection withi~ ~h? said p6l'iorl an.d statel¥ev!ng gezonde~ is, binnen voorrr:~lde tijd ee~ bezwaal'flchri~t 
herein that he deSIres to erect a dlvldmg fellce of a dIfferent mdient en daarID verklaart, dat hIJ van plan u;! een tussenhel
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.. 
type and transmit with the 0 bjectiQn a specification of the type niIJg van een andere SO?rt e.n volgens een m.et het 'bezwaar
of fence he desires to erect, either owner may, in default schrift in te zenden speCIfikatIe, we~st oP. te rlchten, dan, kan 
of agreement between them, claim that the matter shall be iedere eigenaar, zo zij zich o~derln~g nlet kunnen verstaa?, 
determined as a dispute in accordance with the provisions of eisen, da.t de zaak als een gesc~l~l bGshst worde Tovereenkomstlg 
the '1'hircl Schedule to this Act. de bepahngell van de Derde BIJlage t~t deze ".et. . 

. .. , (4) De bepalingen van dit artikel ziJll muted/.s nmtand~s vall
(4) The prOVIsions of tIllS sechon shall apply m"Utat~s t . t . n 'n en tussenheining die bij de 

mutandis in respect of a dividing fence existing at the com- .oepas~lllg endaanWzle t vfa e dat In vanaf w~lke biJ'draoen 
' f th' 	 '" . t th d t "f' -h'·. _ IIlVOerlng van eze 13 o. op de u,' "" " . mencement 0 IS ~'1..ct 01 a e a e as lorn W lCll con I' ht 1 d n d p klamntie oIlder artikel1'1if"b '" b J I' ,t b ' 1 . t' d· .t' vel'p lC enl wor e 001' 1'0 . " ' '. / :/.1tIl utIon~ ec?me,0) 19aory y pI oc ~n::a Ion un er sec IOn b nt d "t,' het en of het andere geval de heilllng III

five provIded III mther case the fence IS III good order. ebdon t' nll s III d h e . 
goe e s aa t van on er oud IS. 

otice to 7. If.the wher~a?outs of anY,o'\V"Iler b~ unkn?,vn or if he be 7. Wanneel' de vel'blijfplaats van een eigenaar onbekendJs Kenlli~gev.ing'bsentee 
nero 	 absent from the UIllon, the notice mentlOned III the last pre- of wanneel' hij buiten de linie zich bevindt, wordt de kenms- a!1n afwezlge 

ceding section shall be deemed to be duly given- geving bedoeld in het voorgaand artikel geacht behoorlikelgenaar 
(ct) when it is given to a person genemlly or specially gedaan te zijn- . 

authorized by him to be his representative; or (if (a) wanneer zij gedaan wordt aan iemanc1, d.l,e door hem 
there be no such authorized representative known to bij algemene of biezondere volmucht als ZlJl1 Vel'teg:lIl
the person required to give the notice), woordiger aangesteld is; of, zo geen zodumge 

lb) w!ien it has been published once in the Gaz(;tte andi ~emach~igde bekend is aan de persoon, die gehouden 
three times in a newspaper circulating in the distriet IS kenms t~, geven,. .' . ., 
wherein the holding is situate: : (b) wenneer ZIJ gepnbhc,eerd IS :enmaal ll~ de Stac~~8-.. , . . I koerctnt en driemaal III een meuwsblad III ornloop In 

PrOVIded that rn the case d~scribed III pal'agr~ph (b) a perIOd of het distrikt waarin de bezitting gelegen is: 
three ~onths,shall be s~bstlt~ted for,the perIOd of ~ne m,on~h :31:et dien verstande (lat in het in parag:~af (b) be~oe1d g~va1
pre~crlbe~ b~ the last preceding sechon as the perlOd. wlthlU het tijdvak van een rnaand bepaald bIJ het vorlge artlke1 
whICh 0 b~ectI~~s shall be lodged or the terms of the notlCe Shall/vervangen wordt door een tijdvak van .dl'ie :naanden, binnen 
ber~omphed ,,11th., . " . '.', , nhetwelk bezwaren moeten worden mgechend of aan de 
. 1he cost of pubh~•.tlO? descrlb~d III pala!raph (b) shoJ,l b~!kennisgeving moet worden voldaan. . 
<1dde~ to the contubutlOn towards th~ C~l:5t ?f the fc?~el De kosten van publikatie omschreven m paragraaf(b) :VOl'd~n 
reqmred to be ~ad~ by the owner ~hose whereabouts ISjgevOegd bij de bijdragen tot d~ kosten -:an de hel~.ll1g d~.e 
unknown or who IS ansent from the U111on. gec1aan moet worden door de Clgenaar WIens verbhJfp1aats 

oiding in 8. "Whenever a holding in an area in respect of which a lonbekend is of die zich buiten de DIlie bevindt. 

oolaimed proclamation is in force under section five, adjoins a holding 8. Wanneer een bezitting in een krimr, ten aanziell waarvall Bezitting in 

ea adjoin- 't . d' th . t f' h' h h . t' 	 .. I ~ ., 1 'if' o'(1)roklag holdings ~luate. m ano er area mrespec· 0 W lC s.nc a proc~ma .lOll een proklamatie van kracht IS mgevo ge artlke ~'IJ.I' aRn een i'r:u3erde kring 
!lnpro- . IS not 1Il force, the owner of the last-mentIOned ho1dmg shall bezitting grenst die ge1egen is in een andere kl'll1g, ten aan- g'renzende 

aImed area, be liable to contribute towards the cost of the dividing fenee zien waarvan zl{lk een proklamatie niet in werking is, dan is bez!t
between t~le two holdings, onll if he ad?pts means whereby de eigenaar Van laatstgenoemde bezittil1g slecht" <;la~ gehOl~~eIl ongepr~kla-
the fence IS rendered of benefiCial use to hmlself. 

OHAPTER II. 

COMPULSORY FE~CING TO PREVENT THE SPREAD OF 
STOCK DISEASES. 

rection of 9. For the purpose of preventing the" spread of disease:"
viding · 

tot de kosten van de heining tussen de twee bezlttmgen blJ te meerde kring. 
dragen, W<lnneer hij middelen ill het werk stelt, waardoor de 
heining hem ~ot nuttig gebrllik strekt. 

HOOFDST"GK II. 
VERPLICHTING TOT OMHEL.~ING 'fER WERING VA~ DE 

UITBREIDING VAN VEEZIEKTEN. 

9, Ten einde de uitbreiding tegen te gaan van ziekten ~llriohting 
d fi d I I' . d 1 . d h .., d . v' d van tussen·nces by 	 amongst stock, as e. ne' many aw re atmg to dIseases of , on er vee, vo gens . e OlllSC l'lJvmg aarvan gege en III e heiningen

inister, 	 stock, and notwithstanding anything to the contrary containedeen of andere wet op veeziekten. en niettegenstaande tegen- doorll'linister 
in this Act, the :Miuister may call upon the ow~er of any overgestelde bepalingen van deze Wet, kal) de Minister de 
holding to erect a fence along the whole or any part of the eigenaar van een bezitting aanzeggen om een omh~~lling op te 
boundaries thereof if the holding be within an area declared richten langs de hele of een gedeelte van de greoshJn daarvan, 
under any such law to be infected or suspected of being indien de bezitting gelegen is binnen een kring welke nit 
infected with disease. '1'he specifications of any such fence krachte van zulk een wet met ziekte besmet of. daanan ver
shall be determined by the department. If the owner fail daoht verklaard wordt. De specifikatie van zulk~en omll61
within the period specified by the Minister to erect such a Ding wordt door het departement vastgesteld. \V anneer de 
fence the ~Iinister may cause the same to be erected by the eigenaar in gebreke blijft om binnen de door de Minister 
department. voorgeschreven tijd zu1k een omheining op te richten, dan 

t f' . . . . kan de ]\Iillister dezelve door het departement doen oprichten.
~; ~f i!~~~s 10. (1) The costs. of any dlvIdmg. fence erec~ed by the 10. (1) De kosten van een tussenheining door het departe- Kosten van 
nder this department under thIS Chapte,I: shall, 1Il the ,first lDstance, ,be ment opgericht uit kracht!) van dit Hoofdstuk worden in de nprichting
napter and, defrayed out of moneys speCIfically appropnated by Parha- eerste plaats bestreden nit middelen bepaaldelik d"artoe door Va!1 tussen
,payment of ment fnr the purpose . 	 '. a hemmg'en
,me by own· . . 	 het Parlement beschlkbaar gesteld : onder dit 

s. 	 (' Ptrovided . that the ttotafl cost d,of an:;: su~h ffence, h ~I?t die(n ,verdstankdetdat de gezamenlike kostedn vani zhul~ ?Cll !~Ot!~~~b~tlr
d thno excee lng e cos 0 an or l11ary SIX WIre ence) elnmg, met e 'os en van een gewone zes raaL ClIllUg lin" dluuvan 

together with interest at the rate of four per cent. te bovengaande) tezamen met rente tegell vier percent in 't jaar, d~lO"'l: 
per annum, shall be repaid by the owners of the two door de eigenaars, wier twee bezitti11g(ln door de heining ge- eJg'enaal1l 
holdings divided by the fence by equal yearly instalments, scheiden worden, mo(}ten worden terugbetaald in gelijke jam', 
commeDcing as regards both instalments and interest two likse paaiementell, beginnende zowel ten amBien van paaei' 
years after the fence is completed, such instalments being so menten als rente twee jaren nadat de heining voltooid is. 
oalcnlated and fixed that the said cost aDd interest will be Die paaiementen worden zo berekend en vastgesteld, dat 
wholly repaid within a period of ten years from the date on bedoelde kosten en rente gehee1 tel'ugbetlmld zijn binnen 
which the first instalment became due: tien jaren na de datum, waal'op het eerste paaiement opeisbaar 

Provided further that any amount not exceeding two werd: , 
pounds shall become payable immediately after the completion ,}fet dlCn vers~nde yoorts dat een b~~rag van ten ho.o~sto 
of the fence. twee pond onmiddellik na de vOltoOllDg van de helIllDg 

betaald moet worden. 
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(2) The provislOns of section threA of the Dipping Tanks· (2) De ! bepalingen van artikel d'rie van de Dipbakken 
(Advances) Act 1811 (Act No. 20 of 1911) shall mutati$ (Voorschotten) Wet, 1911 (Wet No. 20 van Hlll) worden 
nmtandis be applied for the purpose of securipg the repay, mutatis mutandis toegepast ten einde de terugbetaUng te 
ment of the said costs and payment of the interest aforesaid. vel'zekeren van bedoelde kosten en de voldoenil1g van de rente 

voormeld. 

Special pro- 11. (1) In any case where any Crown land has bee!] 11. (1) In ieder geval waar Kroongrond ingevolge de be- Biezo~ldere 
visions l'olat- fenced under the provisions of this Ohapter and has. I)alin.gen van dit Hoofdstuk omheind is en '1'001' de oprichting 111etpahJl.g·od,n
ing to repay- 10 rellen e a 
mont by. before the erection of the fencing, been leased under th( \'an de lwining verhuurd werd ingevolge de bepalingen vall de terng'bct 
lessees of provisions of any law in force in any Province, the lessee eon in een Provincie geldende wet, moet de huul'der, boven ling: door . 
~:'~';'~t ~arls shan, in addition to the rent payable under his lease 01 en behalve de huur, die ingevolge zijn hnurkontrakt of licentie r{~~~~~r~~dll 
fenceser~ot.ed licence, pay to the Government interest at the rate of four pel verschuldigd is, aan de Regering rente betalen tegen vier vn,n koste~ 
under >t~lS cent. per HnnUIl1 upon one-half of the total cost of the percent in 't jaar op de helft van de gezamenlike kosten van v'.tn ~mhel-. 
Chapter. f f tl 1 t f th l' f h f 1 h ' . f ddt It '.. I' 1." nmg-en opne·ence rom . Hl l a e 0 e comp etlOn 0 sue enee, l e ernmg van a e a ·um van vo oOllng van (' Ie llell1Ing, riollt ing-e-b 

provided that the lessee may, if he so desire, cancel his lease. met dien verstande dat de hum'der desverkiezend zijn huur- ,:?lg'e deze 
kontrakt kan vernietigen. ~\et. 

(2) If a lease or licence under any of the laws referred to ir (.2) Wanneer in €len huurkontrakt of licentie onder een 
9U b-section (1) contain a right of conditional purchase of the van de wetten bedoeld in an b-artikel (1) een recht van voor
land, then upon that right being exercised, the conditional waardelike aallkoop Yan de grond verIeend dan iti de voor
purchaser shall, as from the date on which the purchasE' waardelike koper, zodra dat l'echt uitgeoefend wordt, gehouden, 
takes effect become liable for and shall pay to the te rekenen van de datum waarop de koop van kracht worth, 
Government from time to time as prescribed by thio um de Regering van tijd tot tijd de volgens dit Hoofdstuk 
Chapter the instalments due to the Government, togetheT [tan de Regering verschnldigde paaiementen te betalen, 
with interest at the rate in that sub-section mentioned, The tezamen met de rente t>edoeld in dat 8U b-artikeL De tijd 
period between the date of completion of the fence and the tllssen de datum van voltooi'ing van de omheiuing en de datum 
date when the purchase takes etIect shall be reckoned as part waarop de koop van kracht wordt, wordt getelcl al'3 deel van 
of thEl time within which the cost of erection shall bele tijd binnen welke de oprichtingskosten terugbetaald moetell 
repaid, and the instalments which shall be payable dnl'ing worden, De p3a.iementen, die gedurende dat tijdvak betaalhaal' 
that pel'iod shall be added to the purchase price of the zijn, worden gevoegd bij de koopprijs van de grond, zullcnde 
land and any instahnents of purchase price whieh aIle paaiementen van de koopprijs, die opeisba31' worden illge
will bl:lcome due under such terms of the lease as relate volge zodanige bepalingen van het hnurkontl'akt aL'! betrekking 
to conditional purchase of the land shall be increased hebben op de voorwaardelike aankoop van de grond, clien
accordingly. overeenkomBtig worden verhoogd. 

" '-. , '9 ,. ',', (3) Het bepaalde bij sub-artikel (2) is m.u.tati8 'lIiiut(tndis
( i)) The prOVISIOns of sub-sectlOn ("') shall mu;tahs mu.tCindt~ vall toepassing wanneer een hunr van grond lllgevolge eon van 

apply \~hen a ~ease of land under any of the sald laws IS con- vOl'enbedoeIde wetten in een licentie Yel'anderd wordt en is 
verted mto a hcence an.d shall further apply to land held under "OOI.tS van toepassino op grond die overeenkomstig die wetten 
l' . I '; 1 t' 1 ' ' ''' .1 cence m accor( an ce Wh 1 nOse aws. kl'achtens licentie gehouden wordt. 

. . (4) Bij het eindigen van het recht van eell bezitter van 
. 0) 'Whentn',er the intere~t of a licencee .0E land ~eld undel errond die door hem uit kraehte Van een licentie gehouden 

he.ence ,ter!l1l~ates, the m~talmeDt8 paId. by hUll uDd:l'i~vordt: worden de door hem ingevolge dit artikel VOOI' het 
~Ills sectlOn m lespect, of f?ncmg, bu,t not the mterest on thoDelomhei,nen betaalde paaie.menten, t.e, rugbetaald; de rente op 
lDstahnents, shall be Ie-paId to the licencee. die paaiementen wordt echter met teruggegeven. 

T • . ' • 12. Heeft de :Minister kosten gemaakt ten aanzien vall ~erughetu'

Repayment 12. Whenever thc Mrnister has lllcllrred any costs. lD t l' 'n evolae dI't Hoofd;;ttuk van een nalurelle- Img vun
1 

of cost of · d th' eh t f t' I t' ne om lelnen 1 g '" ~ . kosten van1 
native'looa natIve. reser~'e, the adult male 111ha bltants thereof shall be,. t d' 'an gezarrlenlik aansprakelik voor de teru'~- van natu-. 

tion~ under 


fencinQ' res-pect 0 f tIe.fenemg un er IS, ap ~r o. ana lve oca lOll or J.okatie of naturelleresel'vaat, dan zijn de volwassen mannelike omheining' 

.. 1-' ", bi f t f h If f . h t d f .,mgeze enen aal ,c . '" rellelok»tIe~JOlllt j 11<l •~ or repaymen 0 one a . 0 SLtC cos s an OJ Ibetaling van de helft van die kosten en voor de voldoenmg inQ'evolO'e ditUtis Chapter. paymcnt of mt~rest thereon at the ,ra.te of foul' per cent. perl van rente daarop regen vier percent in 't jaar, Tel' van Hoofdsfuk. 
annum. For tae, pUTposes of obtalllmg such 1,'epRylllent and ,; t bet· ling en voldoenl'l1g van rente kan de Goevcrnenr

"' . t t tl G G'" I b ,~ a,e erug ('\r:ay:o;ent 0.( ,Ill eres 1e overnor- anera may.' Y, procMma-lgeneraal bij pl'Oklamatie in de Staa,tsk081'Ctnt bevclen dat een 
tIon m the Ga.zette, ord.er. that a rate: not exceeding 111 anyone belasting niet te bovengaande in een jaar de som van vijf 
year the sum of ~ve sl.Iillmgs, be leVIed and collected from each Ishillings geheven en ge'ind worde van ieder zodanige vol
such a.dult male Illhabltant, fix the ~ate when. such ~at~ shall wassen mannelike ingezetene, de datum vaststellen, ,,,aarop 
be leVIed and collecte~, make regulatlOns defimng the lllCldencp die belasting wI worden geheven en ge"ind, bij regulaties de 
of such l'a~e and prOVIde that the amoun~ thereof shall be 1'e- verdeling van die belasting reg-elen en bepalen dat hat bedrag 
?overa ble III the same !l1anner as apy natIve hut tax or poll. tax daarvan op dezelfde wijze ingevorderd zal worden, waarop 
I~ by law recoverable III the Provlllce concerned from natIVes naturellehutbelasting of hoofdbelasting wettelik in de be
ha bIe to pay such tax. trokken Provincie ingevorderd kan worden van naturellE'n, 

welke aaYl die belasting onderworpen zijn. 

Hf~paYlllefnt 13. Whenever the ~nnister has incurred any costs in 13 Heeft de :Mini;;tter kosten gemaakt ten aanzien van Tbetl'ul~-
o cost 0 • d J' Oh t f· .' . ~ >" e n, mg van
fencing town respect of the fenCl~ un er t 11S ap .er 0 any town or COlll~ het omheinen iIlgeyolge dit Hoofdstilk van stads- of ,van dorps- koste:> van 
lands and monage lands :wIuch are vested In or controlled bJ gronden, behorende aan of in behee]' van een plaatsehk bestuur, omhemenvan 
~~d:ili~~e any local authorIty, ?ne .half of the co~ shall ~e payable dan moet de helft van de kosten door dat dorpsbestuUl' ~l~~~;:;-g~~nden 
Chapter. by s11ch local authOrIty m manner proVIded by thIS Chapter. worden terugbetaald op de wijze voorzien bij dit Hoofdstuk. ingevolge dit 

lloofdstl.lk. 

9on~ributionB 14. Nothing in this Chapter contained shall be con- 14. Door het bepaalde bij dit H~of?stuk wordt een l3ijdrage~ 

~~a~d~~::c- strued as preventing any person liable thereunderfor any part of pm'soon, die ingevolge daal'van aalhlsrr~keh~ 1S 'b'olOi' een deeldgvan tdtb ~~~i~ 

i~gnnderthis t.he costs '3f the erection of a fence from contributing approved de oprichtiDl?skosten va~ een om emmg, met e e t ?m ~oe ~- n!nhon~er 

Chapter. matfwialor labour or. transport towal'd~ such costs and any keurd m,~terIaal of ar?eJ~ o.f tra~sport tO,t goedmakmg 'an dIe ~~k, oofd

such contribution shall be set off agaJllst the amounts due kosten blJ te dragen. Zodamge blJd~ge v; ordt verrekend met de 
under this Chaptel' and the value of the contribution shall, ingevolge dit Hoofdstuk !:rsehuldIgde bed:agen: De \:,aa~de 
in the absence of agreement, be determined as a dispute in van de bijdrage wo~dt bIJ gebrekt: ~van mlDDe~ke sclukknV; 
accordance with the provisions of the Third Schedule to this beslist als een geschil overeenkomshg de bepc\hngen vall (Ie 
Act. Derde Bijlage tot deze Wet. 
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~ Li,?-bfli,ty of 15, If a rence erected under this Ohapter divide the 15.. -:Vanneer ~e':l ingevolge dit Hoofd~tuk opgeric?te ~ansprake
adJommg' _ holdings of adJ'oining owner;;; each adJ'oining owner shall payilol11helDlllg de bezlttmgen van aangrenzende elgenaren scheIdt, hkheld _0"owner. under '-, .. J I "d d' h d t t. 1 .' l' • van aan"len 
this Chapter, one-half of the amount to be repaid in accordance with thisI , an IS Ie, er aaogrenzen e elgenaar ,ge o;:t en 0 ,)eta mg van zende eige--

Ohapter, o! that l?ari of the fen?e dividing those holdings,,,Je helft vi:l:n d~ overeenkomstlg dlt I~o.ofdstuk_ tel'l:g dUaHo~f~~r 
together wIth the mt!lrest aforesaId. Ice ?e~alen ko~t~n van dat deel van de omhemmg hetwelk dIe stuk. 

I i)ezlttmgen scheId t, tezamen met voren bedoelde rent!l. 
Fence not to 16. ~o pers~m shall, whether or not th~ costs of thel 16. Niemand mag een ingevolge dit Hoofdstllk opge- Omhei~ing
be removed 
without COIl	 ~ellce wIth the Interest t~lereon have been repatd, remov~ any' i'ichte omheinillg,--hetzij de kosten van de ombeining met rente ~~;~l~l~e~eO"_ 
sent. 	 fenc~ erected u~der thIS ~h~pter unloss he has prevlOus~Yi :laarop al dan niet terugbetaald zijIl,.~verwijderen tenzij hij t,e lte~lOmen '" 

obtallled th~ written permlSSlO? of the. depa~'tment, and, m) voren de schriftelike toestemllling van het departement vel'- zonder , 
any pro~eedlDgs for a contrav~ntlOn of th,lS sectIOn, the b~r~en!,kregen heeft, Ingeval van vervolging tel' zake van een over- toestemmmg. 
of pr~vmg that ~e has prevIOusly oblamed such permISSIOn [,reding van dit artikel moet de betrokken persoon voormeld 
shall be on the saId person. j bewijzen, dat hij die toestemming te voren verkregen heeft. 

I 
Huffer fenc- 17, The Minister may cause fences to be erected- i 17. De Minister kan h einingen doen oprichten- B,rtfl'erhei

(n) along or across any road, "hether public or private:! (a) langs of over een weg, hetzij .eeI?- publieke of private; lllllgen. 
(1;) along auy boundary of any Province or along the: (u) langs de grens van e~n ~rovmc18 of lungs de grenzen 

boundaries of allY number of holdill"s ,van aantal bezlttlllgen. 
. ' • • .,:S', . I De kosten van een illgevolge dit artikel opgerichte OIll
dlld theeost.of any fence erected undel t.h,ts sectlOD sht~ll b~!heining 'Norden geheel bestreden uit de middelen door het 
ilefray~ entIrely out of the moneys. specIfIcally appropnate~11 Pal'lelllent bepaaidelik voor de doeleinden van dit Hoofdstukty ~arh~lllellt for ~he purposes of tJ:IS C:lapter ~nd ~o contrl-iiJeschikbaargesteld, zullende geen eigcnaar of andere persoon 
mtlon S all be pajable by an) Ownel or ouher person m respoct!gehouden zijn ten aa.nzien van de omheining bij te dragen : 

of the fence: I "j\,T d' t d i t h . , . ht' 1• ""Let len verI" an ' era " zo eon om ellung opgel'lc lngevo ge 
Provided that whenever a fence erected under this sectionjdit al'tikel, niet meer benoc1igd is '11001' het doel waarvoor zij 

is no longer required for the purpose for which it was erected! Jpgel'icht is, het c1epartement clio omhoining of euig gedeelte 
th? department may sell that fe~c.e 01' any portion thereof, at a I,laarvan voor een door de Minister goed te keuren prijs kan 
prICe to be approved by the Mllllster, to any person desiring"erkopen aal1 wie die omheining of dat gec1eelte mocht willen 
to purchase it. I'copen. 

Iiepnir of 18. If anv fence erected under this Ohapter or am-.I 18. Wannecr ecn ingevolge dit Hoofdstuk opgerichte Herstelling 
fenceser;;eted gate connected therowith. be out of repair and the ~'vnerR o~i)]llheining of cen daarmede vel'bol1den hel'stellilJg ovauh . , <T
underth\5 . '. ' f_ 'r f d' 	 . ill emm",en
Chapter. 	 either side fail to repair it, the dopartment may cause "written II' :lOC 19 l~ee t ell e elgenaal'S aan weerskanten Vel'ZUlmen de Opg.eric~.t 


notice to be served upon the person or persons lia ble to })aV for 1el'stelhng te doen, dan kan het departement op de persoon °Hlldef'r ~ltk 

' J f d' k lik" d k t f 00 d,tu ' the cost or part of the cost of the erection of the fence, to put their) lJersonen, Ie aanspra ~ . zlJn voor e. ~s en 0 

fence or the gate (as the case may Le) in repair to the satisfaction 3en de~l. ~an kost~n van opnchtmg ~a~ de omhemmg, een1 

of any porson named by the departml'lnt and within a time to bei i~U1S?hI'lJ:'lIlg doen chenen, om de omhellllllg of het hek onder~ 
fixed by the notice, aud if such fence or gate be not put into ·;cheldenhk ten genoegen Van een door het departement ge
satis~actory repairwithin the time s.o fixed,any person or personsiloemde persoor; en binnen ee~ i,n de aanschrijvir;g gestelde tij~, 
nommated by the department III writing may execute the herste,l~en, ~vordt de omhelllmg of ~l.et hek met op bevredl
repairs, and the cost thereof shall be added to and be doemed' ;ende wIJze bmnen de alzo gestelde tl.Jd hersteld, dan kunnen 
part of the cost of erection, aDd the provisions of this OhapterI:en of meel' door het departement schriftelik daartoe aangewe
relating to repayment of the costs of the erection of the fence I ~ell personen de herstelling uitvoeren. De kosten van zodanige 
shall in all respects apply to the repayment and mode ofl herstelling worden gevoegd bij, en \vorden geacht deel uit 
securing repayment of tho costs of such repairs, I·e ma~en Van de opricht~ngskosten, zullende. de bepalingen 

In any case in which the service of such notice canlJot be' ,'~n ~ht Hoofdstuk betreffencI.e ,de t,erugbetalm~ Van de op
effected without loss of considerablo time tl'e dep'U'tme. t a ,1l'lchtmgskosteu van de omhelllmg III aHe opzlChten gelden 
execute the repairs without such notice, ~nd the ~ost :~alfb~1 v~?r de terugb~taling van ~e kosten van herstelling en de 
recovera ble from tho owner in manner aforesaid ! \VIJze, waarop dIe terugbetaling gowaarborgd wordt. 

. 	 ., lngeval die aanschrijving niet zonder aanmerkelik tijdver
i lies kan worden gediend, kan het departement de herstelling 
Itloen zonder de aa?schrijving, zullende de kosteD op de wijze 

OHAPTER III. ! voormeld op de Olgenaar worden 	verhaald. 

OFFENCES. HOOFDSTUK III. 
OVERTREDINGE!~,19. Any porson who·- 19. leder die 	cen hek in een omheining- Op€nlaten

(a) opens and leaves open or unfastened; or (a) opont en open of onbevestigd laat; of vau hekken. 

Lcnvin'Y (b) finding open on passing through, neglects to shut and (li) open vindende, hetzelve niettoe- en vastmaakt na er 
gate~ oten. fasten, doorgegaan te zijn, 


a ~ate in ?ny fence, ~hall be liable?n conviction, in the case of 
\Vordt bij veroordeling, in geval van een eerste oVertreding, 
a first oilence, ~o a ~ne llOt exceedmg t~n pounds, 01', in default,gestraft ~llet een boote van .ten ~loogste tien pond, of, bij 
of payment, to ,nnpnsonment for a perIOd not exceoding four_lwanbetallllg, .r.net gevangemsstraf van ten hoogste veertien 
teen ~ays, and m the. case of a second or subsequellt conviction'ldagen, en, blJ een tweede of verdere overtreding, met 
to a fine. not ~xcoodl11g twentY:Qounds or, in default of pay- een boete van. ten hoogste twintig pond of, bij wanbetaling, 
ment, to nnprlsonment for a pOl'lOd not exceeding one month .met gevangemsstraf van ten hoogste een maand of met die 
or to such period of imprisonment without the option of a fine. 'lgeVangenisstraf zonder de keuze van boete. 

20. Any person who climbs OVer or through a fence or gate 20. leder die. over of d.;:>or ~en omheining of hek kIimt Het ldimllJen 
without permission of the owner or lessee of the land upon !zonder verg-unmng van ae elgonaar of huurder van de ~o,?r. 
which such fence is situate shall be liable on conviction to a!gro,nd waarop de. omheining zich bevindt wordt bij veroor- emmgen,"Climbing 

through 	 fine not exceeding ten pounds, or in default of payment tojdelmg ge.straft met een hoe~e :an hoogstens tien pond of bij 
feuces. imprisonment for a period not exceeding fourteen days. ' 	 wanbetalmg met gevangemsstraf van ten hoogste veertien 

Jagen. 
, 21. Any person who. w~lfully inj?-res Or re~oves any 21. leder die eon omheining, hek of andere dam'van Opzettelike 
:enc,e, gate, or oth:r apphaI~ce or contr~vance formm¥ ~art or deel uitmakende of daartoe dienende inrichting of voorzienin be8chadi:r~n!Y 

!I1alicio~s ill- t>e~mg the purp~se thereof~ ~hall be liable on. conVICtlOn t~ opzettelik beschadigt of verwijdert, wordt bij voroordeling ~i: ~r::.hel
JUry to fences. a fine not exceedmg seventy-five pounds, or, III default of gestraft m6t boete van ten hoogste vijf en zeventig pond, of, , g 
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lYloyment, to imprisonment £01' a period not exceeding six bij wanbetaling met gevangenisFltraf van ten hoo !4te zes 
months, 01' to such imprisonment without the option of a fine.\maanden of met' d~e gevangenisst~f zonder de keuze v:~ boete. 

22 (J) :t . . I 22. (1) leder (lie, door onachtzaamheid of bij ongeluk een 'roevu,llige 
Accidentally . . .' ,_ -' ny person. wl~o madvel'tently. or accIdentally ornheining of hek beschadigt, die zich bevindt op een bezitti~g of beschadig!ng ,.
damaging IllJUI e~. ~r:y fence .01' g~te SItuate ul?on a ho~dm,g 01' on a pub~c op een publieke weg binU(ln een bezitting, moet dadelik de ~i::g~~.hel
fencing. road ~ ltmn,a ~1,01~~ng, ~.;ll:ll forth wIth repfur tne sa~e, and III scllade herstellen. lngeval hij daartoe nict in staat is, moet hij 

the ?v ?n~ .of In::;.bem!S,~~dbl~ to ~o so he shall forthwIth rep?rt dadelik vun de schade en van zijn onvermogen om dezelve te 
the mJUl) .and l~ablhtJ t? lepalr to the owner of the holdmg herstellen, kelmis geveu aan de eigenaarvan de bezittina en een 
and. depos~t or gIve Becurlty for ~uch Sfu'U as may be reason- redelik genoegzame 80m tot dekking van de hel'stellinu~
~?ly suffiCIent to cover the c~st ot the repair, and the owner ko;;ten deponeren of daarvoor zekerheid stellen. De eigen;:r 
Shall therel~pon on re~uest gIVe such person an acknowledg- moet alsdan op verlangen aan die persoon een kwitantie geven 
ment of the sum deposIted or sccured. voor de gedeponeerde of verzekerde som. 

'. ~2) If ~ny p~rs~n fai: t~, comply wit~ the requirem.ents of Niet-volrloening aan het bepaalde hij dit artikel wordt 
tillS sectlOn .he sleall be l;<\ble to a fine. not. exceedmg ten gestraftmet boete van ten hoogste tien pond, of, bij wanbeta
po~nds or, III de!ault or payment, to unprlsonment for a ling, met gevangenisstraJ van ten hoogste veertien-dagen. 
perIOd not exceedIng fourteen days. 

. 23. leder die, na een omheining of hek beschadigd te Verzuim 

23. Any person who, having injured a fence 01' gate, or hebben, of zonder ~~~gun~ling over of door eell om~eining of ;!~~~ teFailure to 
give name having climbed over 01' through a fence or gate -without per- hek geldommen te ZIJll., Illet op verlang~n. van de mgenaar of beschf1dig!ng 
after injury mission, on request by the owner or lessee of the land on hUl\I'der van ,de gronn waarop d~ OmhelIlll1g of het hek zich ~i;:",~mhtn.
to fence. which it is or by some person authorized thereto by ~e, l:l~~. of v'~~.~ een ~?Ol: ~:e e:~ena,ar o~ ~uurcler daartoe ~ 

such owner or lessee, to give his correct name and address ,,?~ll'lCLtlgde l?~J ;:,oon, ZlJDJuHste l1adm dn aare::; opgeeft, wortU 
shall be liable on conviction to a fine not exceeding twent,: blJ veroor.~ehng gest~afl; met e(,ll boete .van hoogstens t wintig 
pounds or in default of payment to imprisonment for apond. bl~ ,wanbetalmg, met gevangemsstraf Voor de tijd van _, , . <, ' . hoog~tenR "en maan~l 
period not exceeding one 11lont,h. " " c , L. 

24. leder die een bepaling van deze Wet, ten aanzien waarvan Straffen in 

POlla,lties 24. Any person who 'wilfully fails to comply with, or who g:en . str~f ~1itd.r~kkeli~ bep~~ld -;vordt. opzettelik niet ;rt:f;~t~clike 
;r~~;r:~~~x- contravenes anv 11rovi;,ion of, this Act in respect whereof no ndko~lt i of . 0, er tI eedt, wordt. bl~ veloordelll~~ gestraft :rlet I'oorz;elll~g 
vided, penalty is expressly provided shall be liable on con- een Loe.e va~ ten hoogsGe twmtlg p,~nd of, blJ wanbetalmg, gemaakt IS. 

viction to a fine not exceeding twenty pouuds or, in default met gevangelllsstraf Van ten hoogste een maand. 
of payment, to imprisonment for a period not exceeding 

one month. 


HOQ}'DSTUK IV. 

ALGEMENE EN GEMENGDE BEPALINGEN. 
CHAPTER IV. 

GENERAL AND MISCELLANEOUS. 25. (1) F:en eigenaar is gerechtigd zijn bezitting te Omheinen 
omheinen of bij te dragen tot de kosten van de oprichting van vaIJgrond 

25. (1) An owner shall have the right to fence his hold- een tussenheining tussen die bezitting en een aangrenzende ~~ne~:r~ir~~t-"'encing of 
land supjeet or to contribute to\vards the costs of erecting a dividing bezittiug niettegenstaande eerstgenoemde bezitting onderwor- van weide
to "'razlll'" fence between such holding and any adjoining holding notwith- pen is aan een servituut van weiderecht, of aan een servituut recht.
ser~-itude~ standing that such first mentioned holding is subject to a om vee daarop te laten drinken ten gunste van een andere 

servitude of grazing, or a servitude of watering live stock eigenaar of persoon wie ook, mits voor het vee van de se1'vi
thereon in favour of any other owner 01' person whomsoever, tuuthouder redelike middelen van toegangen uitgang verstrekt 
provided that reasonable means oe ingress and egress be worden door doelmatige en voldoende hekkell, en hij gebreke 
allowed to the ltve st.ock of the servitude holder through van een minnelike schikking tussen de eigenaar en de se1'
suitable and sufficient gates, and in default of agreement be- vituuthouder ten aanzien van de geschiktheid of genoegzaam
tween the owner allcl the servitude holder as to the suitability heid van de hekken kan ieder van hen v'lrderell dat de zaak alt; 
or sufficiency of the either of them may claim that the een geschil beslecht wordt overeenkom&tig de bepalingen van 
matter shall be determined as a dispute in accordance with de Derde Bijlage tot deze Wet. 
the provisions of the Third Schedule to this Act. C·") De h d01' een 't t van 'derec It a s I ver~ ou van serVI uu WCl I 

(2) The holder of a ser, itude of grazing as in sub-section meld in sub-artikel (1) is aansprakelik voor de betaling aan 
(1) described shall be liable to pay to the owner of the holding ~e eigenaar van de bezicting vall een billik aandeel in de 
a fair share of the costs of erect.ion, maintenance and repair of kosten van oprichting, onderhoud en herstelling van de 
the fEnce proportionate to his interest in the grazing rights heinlug, evenredig met zijn aandeel in de weiderechten over 
over the holding, and in default of agreement between the de bezitting, en bij gebreke van een minnelike schikking 
owner and servitude holder as to their respective shares in the tussen de eigenaar en de servituuthouder tel' zake van hun 
grazing rights either of them may claim that the matter shall onderscheiden aandelen in de weiderechten kan ieder van 
be dotermined as a dispute in accordance with the provision€< hen vordel'en dat de zaak als een geschH beslecht wordt over
of the Third Schedule to this Act. eenkomstig de bepalingen van de Derde Bijlage tot deze "Vet. 

26. Whenever, under this Act, two owners are unable to 26. "Vanneer onder deze \Vet twee eigenaars zich niet BeslissinQ-van
Settlement of kunnen verstaan- geschilleil.
dispute!;. agl'ee

(a) omtrent de specifikatie van eeu tussenheining, die(a) as to the specifications of any dividing fence proposed 
men clenkt op te richton of te veranc1ereu ; of to be erected 01' altered; or 

(b) omtrent de schatting te wOrdtIl gedaan van de wa'Lrde(b) as to the assessment to be made of the value to any 
die een tussenheiuing VOOI' een eigenaar heeft ; of ' owner of any dividing fence; or 
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(c) 	 as to the use which an owner is making of a dividing 
fence and whether such use is beneficial use and if 
so the extent to which the beneficial use is being 
made; or 

Cd) as to allY other matter in respect of which a dispute 
has arisen bet'Nean the two owners, 

• 

(c) 	 omtrent het gebruik, dat een eigenaar van een tussen
heining maakt en of zodanig gebruik al dan niet 
nuttig is en, zo ja, omtrent de omvang waarin het 
nuttig gebntik gemaakt wordt; of 

(el) ,omtrent enige andere zaak waal'over een geschil ont· 
staan is tussen de twee eigenaar8, 

dan zijn de bepalingen vel'vat in de Derde Bijlage tot deze 
the provisions set out in the Third Schedule to this Act Wet van toepassing, 

shall apply, 


27. (1) 'Vanneel' een persoon door een m3gistraatshof Summiel'e 
Summary 27. (1) \Vbenever anv person is convicted bY a magistrate's ingevolge deze Wet aun een oyertredjn!l' van aTtikels I3l3n en ~tappen :'001' 
proceedings 	 "·t 't" ft I II' 'I d d· 1 'IIlvo1'dennO'court of a contr~entioIl of section or tn'entll-twu: ,1iJH ,1{j 0 . wee en sc lU (lg yel'l{ aar wor t, en leG vans~haae:'for recoyerY 	

C 

of damages" (if this Act and it appears that suell person has by that offence' bJijkt dat zodanige pel'soon schade a:m de eigenaal' of bewoner Yergoeding, 
frODl cal1sed damage to the o,vnel' or occu'lier of a holding the'.. van een hoeve door die rm.'sdaad veroo.rzaakt heeit, kan het yal:! sJc.hlldld.,g.
conyicted r , ' 	 . Yo"k aaJ: e 

court m,lY, at the written request of snch owner or occupier, I Hof, op het geschreven ver:ooek van zodanige eigenaar of be- pe~sonen,persons, 
as the case may be, but in the presence of the convicted person,iwoller, respektieve1ik, doch in de tegellwoordigheid van de 
enquire summarily cmdwithout pleadings into the amount of'selmldig vel'klaal'de persoon summierlik en zonder pleidooien 
damage so caused. naar het hedrag van de schade alzo ve1'oo1'zaakt, onderzoek 

instellen, 
(2) Upon proof of such amount the court may give judg- 'l ' ." 

ment therefor in favour of such owner or occnpier, as the case i C;) ,Op bewIJs van zodanig. b~dr~g., kaI:.~l,et, ,r:of daarvoo;'
amay be, and against the convided person, and such judgment u~~p:'l~k ge,v_en, ten ol:nste v:.n zod,:m~e ,~l,bcn.aaI o~ ~ewoneI, 

shall be of tL1e s~m~ f~rce and eff~ct, a~d be ~x~cuta~le in theire,~c~~:eve::k e~ t~gel\ de "schuldlb 'i?l,.,{laalCl~ PelROO~. en 
same mamJer as If It nad been gIven m a CIVIl 3ct1On c1uly!zodambe u~~,spra,~k neert dtzelfdek.rac,~t en eLe:(~ en IS ?P 
instituted before. such comt: Provided that judgment shalli d. ezelfd~ . 'VlFe. uI.tvOeI'~)aar, also;f zruks ,ill een CivIele aktre, 
not be givel under thi" section for It sum exceeding fiftv behoorhk voor zodamg Hof mgesteld, gegeven was. Met 
pounds 1 b , v dien verstande, dat uitspl'aak niet ingevolge dit artikel VOOI' 
"eensom vijftig pond te bovengaaude zal worden gegeven. 

Gates, 28. If any fence crosses a recognised public road the owneJ\ 28. Kruist een omheining een erkende publieke weg, dan Hekken 
concerDBd shall allow an opening of not les8 than fifteen feet moet de eigenaar een doorgang van ten minste vij.ftien voet . 
across such road and shall erect and maintain in good order over die weg laten en oen ijzerlm of houten hek of een 
a gate made of iron or,Yood, or an iron or wooden frame ijzeren of houten met draad bespannen raam mmbrengen, 
spanned with "\\ire, placed as near as possible at right angles en in goede staat Vltn ondel'houd houeIen 11m zo na mogelik 
to the road and p~pel'ly fixed means .of hinge~?r PivotS!rechthoekigYlCt de. weg,geplaatst is en behoorlik ~oor middel 
to posts erected for the purpose, so as to faCIlItate the van scharl1leren of spIUen aan daal'we opgerlChte palen 
opening and closing of the gate.bevestigd is, zodat het open- en toemaken van het hek 

:gernakkelik kan geschiec1en: 
Provided that in an area wherein a road authority existsI li. ' , , 

such authority shall define the types alld width of gates which. ,Nlet dlen v~rstand~ d~t m een ,~aarlIl een wegautori 
may be erected over allY ro"d : ItelL besta~t, dIe autonteJt de s .. oorten en oree.dt.e vaststelt van 

. .hekken die over wegen mogen worden opgericht. 

Pro~ided furthOl: that r;.othing in thi~ ~ection contained s!lalll :Met dien verstancle voorts <lat het be aalde 1i' d't ,t'k 1 
apply m allY area m whIch the prOVISIOns of Act, No, 1:) ofl .' t. , _,' a" " p - ) J ,I a1 I e 
1"07 f·1 ·C· f' G' d l:r , \ .t C,T <;1 ~f 1(1),1 f' ...., t J.me, v:all t~oepaSt51110 IS m een krmg, waar de bepalmgen vall 

Oil o. tIe .a.peo 00 .....ope01 1iC 1,0•• u .•],~o ~,aaj.WetNo bvanlR9"'vau'eKaar d'" el HOW N 

01' sedion tWC17.ctJ! of Act No., 115. of 19.'01 of Natal a1'.e in force.'1 9 van 19'Ur~ 'Tan "TaCt,.,ll of n~t;;'el t)", ct,:,o (e ~~~op 1I.~I 3~t.;. O. 
, h . 1 ' 	 " ., . . (..0. .l'" ,u./ ·,h ,IoU/HI van het .l~O ;) van 
or In any ar(M w erem any road aut lOl'lty lawfully prohIbIts 1901 "all }T,.t·al van kr'·'cht- '-l"n f,"· 1,' • ' " ,
tl t' f· 	 ' I· b1' d I·" J.~" " . Z j ,0 111 eell ,UUl" waann een. Ie erec IOn 0 gates across recognisec pu IC roa s. weaautOl'iteit cle' OUI'I'C]lt' g h kk Ok d 

. teo', 'C 1·· In van. e en over e1' en 0 open-
bare wegen wettelik vel'liiedt. 

! 
~'encing of 29, Whenever under this Act it is necessary to cletel'luinoi 
public in respect of th!, fencing of public olltspans 'the ownership! 29. Zo dik~els het inge,v~lge d:Z(~ \Ve~ nodig is ten aanziell Omheinen 
outspans, thereof. the owner shall,- ,van hot omhemen van pUl)heke mt::lpanmngen te bepalen wie van publieke

ide eigenaar daarvan j8, dan wordt- uitBpannint- Ca) where the outspan is within the area of jurisdictionl 
of a lo.oal authority, be deemed to b€ that local:

'th 	,'t·, i 
au 	 on y , 

(lJ) where the outspan is within the area of jUrisdictionl 
of a divisional council, be deemed to be that divisional I 
council; and I 

i 
(c) 	 where the outspan is within an area in which no locall 

authority or divisional council exercises jurisdiction, 
be deemed to be the provincial couIlcil of the Pro· 
vince in which that area is situate. 

,
' 

(a) wanneel' de uitspanrilla 's b' n h t b' d gen, 
plaatR('lik bestuur cl't °p{~tml'k:nb e , ge Ie van eek,n

~ , ., 1· ase 1 estnul' aangemer t' 
als de eigeuaar ; 

(b) 	wanneer de uitspanning is binnen het aebied van een 

afdelingsraad, die afdelingsl'aad aang~merkt als de 

eigenaal'; en 


(c) 	wanneel' de uitspanning is binnen eell ge bied, waarin 

geen ylaatselikbestuul' of afdelingsraad macht heeEt, 

als mgenaar aangemerkt de provinciale mad van 

de Provincie, waarin dat gebied /:,relegen is. 


30. 	leder die een omheining van welke aard ook op grond B . k 
B 30 t' fIt 1 d' 'h· d' .' b' I· " 	 oSJes un·llsh may be . Any pOl'son erec lIlg any ence w la ever on an ,oprlc t, Ie lllet oSJes )egroeld IS, kan een strook van nen wo";::re. 
elearedfor covered with bush may clem' the bush for a. distance Dotiten hoogste vijf voet aan elke kant van die omheillill(Y van mimd ~or-
fencing, exceeding five feet on each side of such fence aDd maYldie bosjes zuiveren en kan 1111e bornen verwiJ"deren S:e ;11 den, ;hOtoy , 

ta d' . h' d' t l' f d' hi" d ' , - . , " oprlC mgremove any t ree S 11 mg, m t (,~ llnme ra e ,me 0 suchl e, rl?' t IJn Van e omhellllllg staan, De kost81J van die 0p- v!l'n omhei. 
fence, and the co::;t of suell clearmg shall be deemed to be:rl1l111mg maken deel uit van de oprichtinaskosten van de mng, 
part of the cost of erecting the feDce. \omheining. to 
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Payment by 31. Where any holding fenced under, this Act is held underl 31. Wordt cen ingevolge deze Wet omheinde bezitting Betaling door. 
lessee to lessor lease the owner shall be entitled during the term of the lea~e O'ehoudell ait krarhte van e<'11 huurkontrakt dan if' de eigenaar huurder aan 
of fenced 	 t 'f 1 lb. . . verhuurderholding under 0 recene rom t 1e eflsee, as from the date when such hold.,gEu'echtlgd gedul'ende de lmurtermlJD te rekenen van de vanomheinde 
this Act. 	 ing br:came so fellced, a payment of six per cent, per annl1mlJatnm W~laIOp Let l'etl'okkt'll eigendom alzo 0ll1heind Vierd, '!Jezitting 

on any SUln which 1'110h owner ha~ paid in respect of tlH',betaling to votderen vun zes pereent in '(, jaar op de som dngev~]pt 
fence. The owner shall have the same rights in respeci !welke die eigenaar ten aanziell van de omheining betaald eze e '. 

of recovering any such nayment as he has in law to recovel [leeft. Die eigenaar heeH tel' zake van de inyorclering 
rent due to him from the lessee, and the lessee shall haY, zulk een schuld dezelfde reeMen, die hem rechtens 
the right to determine the lease, unless the owner's liabilit,Y to coekomen in verband met de illvordel'ing van de door de 
contribute towards the cost of th" fe'.lce arcse irom any aet of huurder verschuldigde Imurpenuingen en heeft de huurder 
the lessee. :let reche het hunrkontl'akt te eindigfill tenzij de verplicht.ing 

de eigcnaar om tot de kosten van de heining bij te dragen 
Giveund take 32, (1) If between t,vo or more holdings a dividing1voorteprooi uit een handeling van de huurder.
line. Iine is formed by a watercourse or a river (not being of sucha! 32. (1) Wanneer tussen twce of mee!" ~zittingen een Akkoordlijuc 

nature as to form a natural barrier for stock) or range ofl ~renslijn gevormd worde door een waterloop of dvier (niet 
hills, outcrops of solid rock or kopjes, along which it is Il,ijnde van zodanige aard, dat daal'door een natuurlike veewering' 
impracticable or inexpedient to erect a fenee, the owner:,; IgE'Vol'md wordt) of dom' gebergte, I'otsachtige verhevenheclell of 
concerned may agree upon a fail' give-and-take line as ll! kopjes, langs welke het ondoenlik of olldienstig is een omhei
dividing line to be fenced in accordance with this Act 0)' Ining op te Tichten, dan kunnen de betrokken eigenaal's zich vel'
in default of such agreement, any such owner may claim I,taan omtrent een billike akkool'dlijn, die als grenslijn over-
that the matt,,!" may be determined as a dispute in aceordallce :t:lenkomstig deze \Vet. omheind zal worden. Bij gebreke Yan 
with the provisions of the Third Sehednle to this Aet. Iwlk een overeenkomst, kan iedere eigenaar vorderen dat de 

OJ < , • • ,. • . . • !'aak als een geschil beslist wordt overeenFomstig de bepalingen
(,.,) £1.n;v gIVe-and-take lme so agr~ed or c\"tenmned shal;. van de Derde Bljlage tot deze Wet. 

be deemed to be the bound~r~ hne, for the 12u~p'0ses O~! (2) Een alzo goe~g"keurde of vas!gestelde akkoordlijn 
this }l.et, but shall not othervv'1.se affect the btl,,::; to an~! wordt voor de doelemden van deze Wet gehollden voor de 
such holdings. igrenslijn, doch is overigens van geen invloed op het eigen

luomsreeht van die bezittingen.
Repair of 33. If any dividing fenee whatever be out of repair th{ I 33. Wanneer een tussenheining, van welke aard ook, Herstelling 
fenees. owner of eaeh holding separated by the fence shall be liablelherstelling nodig heeft, dall is de eigenaar van iedere door de ~~~H'i in"cn 

for the eost of the repair to the extent to which under thiF,'leining geseheiden bezitting aansprakelik voorde herstellings- . 11 ~ • 

Aet he would be liable to eon tribute to the eost of such fence: iimsten in dezelfde mate waurin hij ingevolge deze Wet 
':md either owner may serve upon the othel' (,wne]' a notic! '6'ehouden zou zijn om tot de kosten van die heining bij te 
requiring him within a period of one week to assist ill I! ,!ragen, Ieder eigenaar kan de andere eigenaar aanschrijven 
repairing snch fenee ; and if such otlwr owner fail to eompl;> ,om binnen een week behulpzaam te zijn bij het herstellen van 
with the terms of sueh notice the owner who has servecl rhe!die omheining. Bij niet voldoening aan die aanschrijving 
said notice may himself repair it and reeover from the Othtl1: lean de eigenar die bedoeldtl :~ansehl'ijving gediend heeft zelf 
0"'1.1er the proportion of the cost of repair due from him. !,]e omheining herstellen en op de andere eigenaar bet door 

: leze versehulc1igde aandeel in de kosten verhalen. 
Right to alter 34, Any owner of a holding separated by a dividing fence:- 34. ledereigtmaar van een door een tnssenheining gescbeiden Recht om (10 

type of fenee. shall have: the right ".t any ti~e so to alte!' t.he f;mee. a' 11)8zitting, heeft te allen tijde het 1'echt. om door het aanbrengell ~~~~~1;'~I~~m. 
to make It a fell~e. o~: a super.lOI' type: PrOVIded tha!, the iIfan veranderingen van de heining een l~eining ~an een betere ve;ranci'eren. 
owner of the adJOInIng holdmg separated by the fenc~; ,oort te maken: :Met dien V(>J'stande aat de mgenaar van de 
sha~l not btl . liable, to .c?ntribute to the alteration UI~less ori'tangrenzende, door de heining geseheiden bezitting, niet 
untIl he del'lves benefiClal use from the type of the fence a,,1 verplicht is tot de verandering hij te dragon, tenzij of Gotdat hij 
altered. 'fhe provisions of the next s!1cceeding secti on shall! van de all:o veranderde SOO1'[ van heining n{lttig ge bruik heeft. 
apply mutat£s mutandi8 as if the alteralion were an erection IDe bepalingen van het eerstvolgend artikel zijn mutatis 
or repair of the fence. 'nntarul£8 van toepassing, alsof de verandering een oprichting 

. .. i·)f herstelling van de heining was. 
Access to pcr- 35. Any person erecting or repaiI:ing any dn'lCh~)gi 35. lader die een tussenheining van welke aard ook, P.erwnel', 
~~~::e~~ecting· 	 fenc.e wha~ever" wl~ether erecte? under tlllS Aet ~r othe:-wlse !ingevolge deze Wet of anderszins opricht of herstelt, heeft te ~i~~:heJ' 

shall for. lUlllS elf , hIS 8?rY~nts, Implements, materIals, anllnal<'!,\Uen tijde voor zichzelf, zijn beaienden, gereedschappen,oprichteu! 
and vehIcles have at all tImes access to any property for the'materialen dieren en voertnigen toegang tot enige grond ten kunnen 
purpose ?f carrying. out the work reasona1Jly required for!einde het' werk uit te voeren, dat redelikerwijze vereist is ~~g;~lJlans 
the erectlOn or l'epall'; I\'001' de opriehting of herstelling: betredcn. 

. . , ., '.' i Met dien versmnde dat door dit artikel geen reeht ver-
PrOVIded that nothmg m tlns seetlOn contamed sllall be eOD- j leeDd wordt om, zonder de toestemming van cle gebruiker, 

strued as authorizing the entr~, ,~ithout the consent of thei'xronc1 te bet,reden, die onder bebouwing is, of een tuin, 
oceupaDt, upon land u llder eultlVa~lOn or on a ga;'den, l;lapta- i"lantage, of ontspanningsterrein, of 0111 vruehtebomen, sier
tion, or pleasure ground, or the cuttmg down, loppmg, or lllJury ibomen- of planten 0111 te hakken, af te snijden of te be-
of any fruit tree, ornamental trees, or shru bs. lschadigen. . .. . ,

I 36. Tel' bezichtiging, waardering of opmetmg of tel' Nlagl~traten 
. . . I' 	 I·' d b l' d UT t k· '. d ;1' beambten enAccess by 36. For the purpose of mspectlOl1, va uatIOn, or survey, or i llltvoermg van e epa mgen van eze He, an Iernan , vIe landmeters 

magistrates, of earrying out any of the provisions of this Act, an?' per8011:door het departement daartoe aangewez~n is, of enig pe~soon heb~en).vri.ie
officials and authorized 	by the department or a~y person apPolI:ted O1·laangestel.~ of benoemd om een l:!eschII {;vel'eenkornstIg de ~~~~~g totsurveyors. 

nominat,ed to determine a dispute m accordance WIth theiDerde BIJlage tot deze Wet te beshssell, elllge grond betreden ' 
Third Schedule to this Act may enter upon any land andien waarderingen, metingen, opmetingen, waterpassingen doen, 
value, measure, survey, take grades and levels, fell trees, cutibomen vellen, omheiningen kappen en alle andere daarvoor 
fences and do (I,ll other aets necessary, for sueh purposes; lbenodigde handelingen verrichten : 

, 	 • i Met dien verstande dat aHe sehade, door de uitoefenillg 
Provided that all damage caused by the exereise of the: van de bevoegdheden onder dit artikel ,erool'zaakt, zover 

powers of this section shall, as far as pos~ible, be repaired, and Idoenli~ h.ersteld en, voorzover herstel van . schad e niet 
so far as the repair of damage is not pOSSIble the value thereofimogehk IS, de; waarde daarvar::. aan de elgena~tr v.er
shall be paid te, the owner, and shall, in defa.ult of agree~ent,lgoe~ ,:,orde. DIe waar.de wO,rdt, bIJ gebreke .van mmr::ehke 
be determined as a dispute in accordance wlth the prov181011Slschlkklllg,als een geseh:~ beshst overeenkomstIg de bepahngen 
.:If the said Third Schedule. van bedoelde Derde BIJlage. 
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Lessor may 37 If any civil proceedings be taken under this Acti 37. In elk civie1 geding, dat ingevolge deze Wet tegen Ver~uurder 
intervene in again~t a lessee for which the owner would ultimately incur:een Imul'der ingeste~d \~Ol'dt en waaruit voor de eigenaar ~:\~en
and defend any liability, the lessor may interveue and defend suchiten slotte een verbmtems zon ont:':ltaan, kim ~e verhunrder tegen huurproceedings 

.,. against hie proceedings, .aIalld any defence whic~l is a\]r~j,Iablet to the leslsee;ltuslsendko~n~n en alsd' ver\"led,e,rdel' III dat'dgdedlmg, 0IPktreden, ~~~:s::de
lessee. shall be aval ble to the owner m ad< ItlOn 0 any ot IeI' zul en e lllJ naas·t em ere ge 1ge verweerrm e en ZlC 1 nnnen zaak verdedi

available defence. ' !bedienen van alIe verweermiddelen, die aan de hum'der gen, 

., f d" t' l' 1 itoekomen,
;;,pe,cia;l <;ivil 38. The m~glStrate.s, court 0, the lstn~ In w~ICJII 38, Het magistraatshof van het distrikt, \vaarin de ver- S'p~ciale

JUfrJsdJ?~lOll the defendant m any CIVIl proceedmgs under thlS Act reSldes\\Veerdel' in een civiel geding onder deze "Vet woont. 15 be- cmele 

o mag lS- h 11 h .' d' t' t t' t' 1 d' d' ." 	 . rechtsmachth'atelS' courts. ~ a ave JurIs lC Ion 0 en 81: am suc 1 p,rocee lr;.gS an gIve ,v'oegd kennis te nemen van dat geding en vOllnis te wijzen van magi

JudgmeJ?t for the amount ,clalln~d, notvnthstandmg tb~t the'vooJ' het gevorderd bed rag, niettegenstaande het geding straatshoven. 
proc,eedmg~ or amount ,claImed IS .under. th: l~':. relatmg to Iof het gevorderd bedrag ingevolge de wet op magistraats
magIstrates courts, outsIde the ordnmry JurIsdlCtlOn of such hoven aan de gewone rechtsmacht vun die hoven onttrokken is. 
courts. I 39, Gee.Jl eigenaal' of gebruiker van een bezitting lean voor Eigen~ar of 

Non-liability 39. No owner or occupier of a holding shall be held liablelschadevergoeding worden a~ngesprokcn ,vegens letsel aan e~n ;;i~[U~:~: 
of ow~er or I'n danla'ueR in resI)ect. of an. in'Jurv caUf'ed to ·m.v 1\f'1'80n or'I P. ersoon of schade aan el1lg go.e.l tOfgebr.acht, .d.oordat dIe sprakelikoccupIer for Be, " <. ~ ., 	-. r' ., d' , '" k' k h d 
inJ'ur'v caused to anv proI)ertv bv such pf'rson or proI1Cl'tv com inCl in contact persoon of (,at goe mn een omnemmg III aanra lng wam, voor sc a e 

. '"'. . 	 .." 't 1 . 1 t I f d h l' tIt - (' d d veroorzaaktb'l: contact with any fence: Provided that the injury has not tleen ml S, let, e se o. e, sc nc e me vel'(:orZ1,H~, Wt,r I ,001', e door aan-
WIth fence, occasioned by the negligence of sneh owner or occllpi81' in InalatIghe,Id v,an (he elg()~l,lar of gebn~lkel' blJ ?e Opl'lc~t:ng, raking ~et 

erecting, altering, maintaining or repairing the fellcP. lverander!ng, mstandhoudm~ of her,;tellmg v<~n,ne omhemmg. om~e.mmg', 
. , 40. Waar een spoorweghJl1 over een bezlttlIlg loopt, moet Hemmgen 

'Fences along 40, Whenever a line of railway traverses a holding thelde eigenaar van de lijn. behalve in kringen die door de ~ang'sl" 
railway lines, owner of the line shall, except in such areas as tl.le Govel'l1or-i Goeverneur-generaal bij proklamatie in de 8taatskoerrtnt van ~poor IJnen. 

General may by JH'ocIamation in the Gazette exempt from the;cle werking van dit artikel onthe~·en zija, een voldoende 
operation of this section, erect and maintain at his own ex-Iheining aan beide zijden van de lijn oprichten, en op eigen 
pense a sufficient fence on both sirles of the line with levellkosten onderhollden, met vlakke overwegen op iedere plaats 
crossings at every place where. a recognised pnblic roadlwaar een erkende publieke weg het spoor krnist en op iedere 
traverses the line and at any other place that lllay be rtlas(Jn-;alldere plaats waar zullcs redelik noodzakelik is om vee over 
ably necessary to enable stock to traverse the line from one het SpOOl' V III cen deel van de bezitting naar een ander deel te'I' 

part of the holding to the other: latcm gaan. 
, . . " ; Met dien verstande dat in 't Cleval van overwegen bellodigdProvIded that 111 the case of crossmgs l'eqmred at an y such '. "',., 

f' tl '{ t tl '...." op zodamge andere plaats na de lllwerkmgtredmg van deileoth er p ace 1 after the COlllTnencemen t o. 11S LiC c, Ie 0 wn 8r OT TIT d ; db' .. J I If'. .
'h lId' I 11 n h If tl t 	 vv et e elgenaar Van e eZlttmg (,e Ie t van de kosten 
t e 10 mg s 1a pay 0 e a.le cos, 	 betaalt, 

Gates shall be erected of such number and strueture in any Zoveel en zodanige hekken worden in zulk een heining 
such fence as may be agreed between the owner of the lineiaangebracht als de eigenaar van de lijn en de eigenaar van de 
and the owner of the holdi.ng, or in default of agl'eement, as' beziUing ovel'een mogen komen, en bij gebreke van overeen
~na;y be determined.ir~ accordance with the provisions of thellwmst, zoals va~~f5esteld mocht worden voJgens de bepalingen 
rhu'd Schedule to tIllS Act. I van de Derde J'lJlage tot deze Wet, 

" " I \T001' de doeleinden van dit artikel betekent "eigenaar van 
. :For the purposes ~f tbiS ,sect.t?Il "owner of ,tl~e hne ': shall. I' de lijn " in het geval van een slloorlijll van de Zuid Afl'ikaanse 
III the caHe o~ any raIlw~y.rl1le ?fthe South A~rIcan Ral~ways'iSpoorwe en, de Spoorweg Administratie van de Unie en in 
mean the Rall:vay ~~drrlllllstI:atlOn of the, DIllon, and m thel het geval van een pr'ivate lijn gemachtigcl door de wet na de 
case of any prIvat~ h~e of rculway authorIzed by law after theiiIlvoering van deze Wet, betekent het de persoOD of maat
comme,ncement of tIllS Act shall mean the person or companYischappij bij \Vet als de eigenaar el'kend. 
recogIllsed by law as the owner. I 41. ,Het bepaalde bij de~~ Wet ,is Van geen invl08d op Overeenkom-

Act not to 41. Nothing in this Act contained slmll be construed ashan~e~:lg~n of recht~n voor de lllvoering van deze Wet t;~~e~h~f~i;"affect ag-roo
menta as to affecting any act done or right acquired prior to the com_lvelTIc o. verKre~en mgevolge een ~~ntrakt, beding of ovel'- worden niet ~ 
dividing rnencement of this Act under anv contract covenant or;eenkomst ten aanZ18Il van tussenhemmgen aangegaan tussen door deze Wet
fencet', agreement made between any lesso"r and less~e or bet\\~eenl een yerhunrd~l', ~n huul'cler of tussen de eigenaafH van aan- verkort. 

the owners of adjoining holdings relative to dividing fences, Ignmzende bezltnngen., . , 
: . ,42, AIle rechten of Y8rbll1tenH,sen of plichten, bij deze ~eze Wet Vel'

Act to be 42. Any right conferred or obligation OJ' duty imposed bylWet toegekend of .?pgelew1 a:m een eigenaar of huurder bmdtde .,'binding on 
Crowu'as this Act on an owner or lessee shall, if the Cl'O,\Vll be thel1'..olllen toe ,aan of zl:!n verblIl~end '1'001' de Kroon, indien de !~~::~f T 

owner or owner or lessee of a holding, whethf'r by registration or otlHnT_ih.r~on d~ eigenaar of. huurder 1H van een bezitting hetzij dour huurder. 
lessee, wise, belong to or be binding upon it. 	 il'eglstratle of anderszms, , 

I 43. Deze \Vet kan Voor aHe doelell1den worden aau- Titel en 
Short title 43. This Act may be cited for all purpeses as the Fencinglgehaald als dt Omheiningswet 1912 en tl'eedt in werking op ~atum,vanand date of 

"commence· Act, 1912, and shall commence and come into operation on a I sen datulll, door de Goeverneul'-ganeraal bij proklal1latie in wvoermg van 
ment of Act. date to be fixed by the Governor-General by proclamation inlde 8taatskoerant te worden bekend gemaakt. et. 

the Gazette. . 
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Provinee. 

Act No. 30 

of 1883. 


Act No. ,10 

of 1889. 


A~ct No. 15 
of 18\)1. 

,. 

" 

Act. Ko. 42 
of 1905. 

The Public Loans Act. 
1906. 

The non-liability 
by 

Ad Ko. 26 
of 1 !l09. 

Act No. 37 
of IHOU. 

Law No. SO 
of 1887. 

Law No. SG 
of 1887. 

Law No. 23 
of 1889. 

Law }~o. 2(\ 

Natal. 

of 1890." 

Act No. 2\l 
" of 1891. 

Act No. 12 
of 1897. " 

Act No. 52 
of 1906." 

Act No. (i
" of H107. 

Act No. B2 
of 1D08. 

Act No. 20 
of 1910. 

LA WB REPEALED. 

Title or Subject of Law. 

The Fencing Act, 1883. 

The Divisional Councils 
Act, 1899. 

',rho J;'elloiDg' Lay; 
Amendment Act, 1891. 

I.u¥t 
ADl, 19(1;,), 

' 
for 

Fen('ing 

The I.aws (Lia. 
bility of Local Author
iti(8) Amendment Act, 
1909. 

The Fencing Loans Act, 

Ko. and Extent of Repeal. 

------ 
Tho whole. 

olle l!wnrl1'!'I] and 
and lmn-

l/1uZ JiftY~I01W. 
whole. 

far aB it relates 

fences 
erceted 
tbereon. 

The whole. 

Law Ko. H 
or 18!l3. 

Transvaal. 

First Volke
" raad Reso

lution 28th 
July, 1896, 
Art. 1040. 

Ordinance 
1'1'0.38 of" 
190i. 

! 

1~09. 

The Fencing' Law, 1887. 

To amend the Fencing 
taw, 1887. 

'r(; <tlnend the Fencing
Law,1887. 

To amend "->a\y :i'o. 3('. 
1887, enti~le(L .. La''; 
to regulatA the Het:
tiOll and maintenance 
of dividing Fel1ces.~' 

To amend the Fencing 
1887. 

To the law of 
1887 in respect of Na
tive I,ocations. 

To extend the opera
tion of the Fencing 

1887. 
The Coast F1lver 

Fencing Act.. 1~07. 

'1'0 authorize loan;; bv 
~~ the Government for 

construi,ition of 
tanks and the 
of fences and 

to extend the p1:ovi.
sioue of the EClst CQa.st 
Fe\~()r Acts. 

save in so, 
to thei 

of the cost 
ahead" 1 

and interest 
I 
! 

Section 

The whole. 

The whole. 

The ,,"hole, save in 80' 

far as it relates to tbe 
repayment of loans l
already and l 

l 
interest 

Sa much as is unre-
I 

The whole. 

The whole. 

The whol~. 
i 
I 

The whole, save in 801 
far ii, relates to the! 

of th~ cootj 
alreadyereet-I 

ed and interest thpre-I 
on. 

So muoh BE< is unre-j 
pealed, save in so far, 
as it relates to the re-. 

of the cost 01'1 
a.Irea,dy erected, I 

and interest thereon. I 
SD much as is unrepealed,l 

in far as it re-! 
lates to the repavment 
of 10alls 3lready· gran-I 
ted and interest there
on. ! 

Being ft Law relating to The whole except sec
the closi:1g and ob tions two andF'I11·. 
strucling of Public 
Roads over :Farms 
which 1'1'6 Fenced in. 

in o~ area in- I The whole. 
by Rmderpest. 

The Cattle Diseases 
(East COa6t Feycr) 
Ordinance, of 1901. 

" 

ITransvaal 

So much of Part II. aSI 
unrepealed. save in 


so far Ill! it relates, to, 

the rl'payment of the. 


of fencing already\ " (;reeted find int.erets: 

th",reon. 


" 


EERSTE BIJLAGE 

~"h _~HERROEPEN WJ<1TTEN 

I Ko. en J'aar I Titel of onderwerp 
Provincie'i van Wct. van Wet. OIl1vang van lIerroeping. 

~------=,~~----I---i~---
Kaap • Wet No. 30 ! De Omheiningswet, 1883 Geheel. 

de Goede van 1883. I 
Hoop.. 'd 

Wet No. 40 IDe Afdelings Rand Wet, , Artl!<els 

van 1908. 

W"t No. 20 
van 1910. 

Wet No. 9 i Zijnde cen Wet betrek- , Gehee], behalve arLike1s 
van 1893. i 

~ 

Fers!e 
Velksraads

beeluit 28 i 
J n" -: --DG: ' 
LU t. ,tHO. 

Ol'donantie 
:No. 38 van 'I 

]904. 

De, ~mhe;nings>v.et 'Wij
zlgmgi'Wet, 19uo. 

De Openbare L~ningen 

niet-aan-

Oostkustkoorts Wet
ten. 

De maehti 
gende te 
verstTekken voor de 
bOllW van dipbakken 
"n de oprichting van 
omheiningen en om db • gen en rente daa1'op. 

bepalingen van de 

Oostkustkoorts \Vet·, 

ten uit to breiden. I 


king hebbende 01' het twee en rim', 

sluiten en het vel'

sperren van publieke 

wogen over pl::\atsen 

die ornneind zijn. 


Ornheining van strekFn • Geheel. 
besmet 'met runder-! 
pest. 

De Veeziekten (OOS[-IZoveel van Afdeli!lg II 
kustkoorts) Ordonan- ala ocilerroepen IS, be-
tie, 1904. halve VOO!7'over zij be

trekking heeft. op de 
terugbetaling va.n de 
koBten van reeds opge
richte omheiningen en 
rente da.arop. 

zij betrekking heeft op 
terugbetaling van kos
ten van reede o1'ge
richte omheiningen 
en rente daaro1" 

Zoveel aIs onhel'roe1'en 
is, behalve voorzover 
zij betrekking heeft op 
de terugbetaling van 
reeds verstrekte lenin
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------------------------~____---------i--------'----~----------~I-------------
"0 -nd YMr',1 i 	 ! ""0 en Jaar Titel o.r ollderwerpIIP · " . ~ v~ I Title or SubJ'ect of Law. I E t t f R I I ., .' ' 	 HrOVlllce. of Law. 	 x en 0 epea. Provinoie. van Wet. van Wet. ,Omvang van enoeping.1 

• I--------------------i-------------------I-------------------I ________ , ____·____-------------------1 

" 

Transvaal. Act No. 17 

of 1907. 

i Aet No. 12 

I of 1908. 

IAct ~o. 26
" of 1909. 

C hap t e r 
Free State. 

Orange 
CXXIII 
of the Law 
Book. 

Law No.9
" of 1894. 

Law No. 14 
" i of 189tl. 

Law No. 30 
" of 1896. 

Law No. 5
" of 1897. 

Law No. S
" of 1897. 

Law No. 28
" I of 189\). 

Ordinance
" ~o. 12 of 

1903. 
Ordinance

" No. 1 of 
1907. 

Act No. 31
" of 1908. 

I 	 Transvaal I Wet Xo. 17 
The Cattle Diseases' The whole, save in so I Vftn 1907. 

(East (Joast Fever) 
Amendment Act,1907. i 

The Fencing Act, 1908. 

IThe Fencing Laws 
• Amendment Aot, 190B., 

I 
! The PelIcing Law. 

Amendment of 
Fencing Law. 

For the Protection 
Fences. 

Amendment of 
tel' CXXIII (Fencing I 

Law). 
Supplement and 

planation of Chapter i 
CXXIII (Fench] g I,aw) 

br us it relates to 
of the 

i 'rho whole, save in 
far as it relates to 

i payment of costs or 
vances and 
therefor, "TId 
thereon. 

The whole, except 
ticle til irty-s,!ven. 

the I The whole. 

of i So much as 
' pealed. 

Chap". 'rhe whole. 

Ex-! The whole. 

To An;end and Explain i Section f;'ve. 
certaIn La'Vs. , 

To Amend and Suppl£'
ment Chapter CXXIII • 
(Fencing Law). 

The Fencing Commis
sion Appointment Or- • 
dinance, 1903. ' 

'fheColonhl Boundaries 
:Fencing Ordinance, 
1907. 

The Prevention of East 
Coast Fever Fencing 
Act, 1908. 

The whole. 

The whole. 

The whole. 

So much a, is ume
pealed. 

I Wet No. 12 
van 11)08. 

I Wet :So. 21) 
van 190B. 

i 
Oranje Hoofdstuk 

Vrijstaat. CXXlII 
v:J.n 	 het 
Wetboek. 

i Wet No. 9 
I VRn 1894. 
; Wet :No. 14

" 	 , van 1891}. 
! Wet No. 30 
, van IS9tl. 

1',Yet No.5 
van 1897. 

Wet No. 8 
van 1897. 

De Ver,ziekten COost- i Geheel, behalvevoorzo
kUBtkool'ts) Wi i z i
ging8wet, 1907. 

De Omheil1ingswet, 

De Omheiningswctten 
Wjj~igkgswet, flO$). 

De Omheiningswet 

Wijziging van de Om
heiuingswet. 

Tot Bescherming van 
Omheiningen. 

Wijziging van Roofd
stui;: CXX111 (Om
heiningswet). 

Aanvulling en verkla
ring van Hoofdstuk 
CXXfn (Omheinings· 
wet). 

vel' zij betrekking beeft 
op de terngbetaling van 
de kosr.en van reeds op
gerichte omheiningcn 
en rente daaroD. 

Geheel, beha1ve'voorzo
vel' zij bet.l'ekking hceft 
op terugbetaling van 
voorschotten verstrekt 
door de I,andbank en 
op zekerheidstellingen 
daarvoor en betaling 
van rente daarop. 

Geheel. behalve voorzo· 
vel' zij betrekking heeft 
cp j;orugbet;;,ling yan 
kcsten of yoorschotten 
en zekerheidstellingen 
daarvoor en 
daarop. 

Gehcel, behalve 
zeven en del'tig. 

rente 

arlikel 

Geheel. 

Zoveel ali! onherroepen 
is. 

Geheel. 

Geheel. 

Tot wijzig'ing en ver- I Artikel v~if. 
klaring van zeke-ce I 
wetten , 

i Wet No. 28 ,Tot 	wijziging en aan-I Geheel.
" , van 1899. 	 I vnlling van Rooid-' 

, otuk OXXIII (Om- II 

! heiningswet). , 
Ordonantie D'!l. Omheini!l,~sko.mmis-I GeheoL

" No i2 810 Sl1Ilste,lmg,; Ordo
Ill03. ,nantie, 1903. I 


Ordonantie IDe Roloniale Grenzen Geheel. 

No. 1 v~,n, Omheiuings Or<1onan- , 


I 
'I1907. tie,19C7. I 

Wet No. 31, De Voorkommg van Zoveel als nog onher
" ' van 1908. O?SkustEoorts Omhoi- i roepen is.'I' 

I, llIngswct, 1908. I 
I' 	 , 
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SEOO~D SOIIED"cLE. TWEED]] BIJLAGE. 

rro...... ,., ....... 4 •• " •• ~ •• •••••••••••• 


·Aan............................................................................. . 
Owner of farnl .................. .. 
~\gentf(;rtheownel' . van plaats............................ " .. 

Address ............................ .. 
 Adres ........................................................................... . 


Kennisgevin[! van l'(}Of'nenum am te mnheinen.NoUce of intenUon to fence. 

Take notice ill terms of section si;;} of the 1"( ncingAct Gelieve in termen van al'tikeJ zes van de Omheiningswet 
19]2, that. I desire to have a fence erected along th(~J912 kennis te nemen, dat ik een omheining langs de grens
boundary lme of my farm .......... " ..................Xo............. jJijn van mijn plaats .................................... No. ........... . 
and your farm .............. : ......No............. '1'11e work willien uw plaats ........................... No............. wens op te 
be commenced on or about the............dny of..................... lrichten. Het werk zal op of omstreeks de.........dag van ........ . 
lB...... in a3cordance wit,h the speeification hereunder, .................. .... 1:1... ... worden begonnen overeenkomstig 
appendeu, and I reqnest that you wiJI inform rue whetheronderstaande specifikatie en i1<: verzoek u mij te willen mede
it is your intention to contribute either labour 01' material,'delen of n yoornemms is VOOr die omheining arbeid of 
or hoth, towards this fencing. materiaal of beide bij te dragen. 

If no reply or objection to the prGpose(l specification Indien geon antwoord of bezwaar tegen onderstaand e 
reaches me within one month after the date of thiR notice specifikatie mij tel' hano komt binnen {;~;11 maand na 
the work will be proceeded with in the usual manner. Ide dagt,ekening van deze kennisgeving, zal op de gewone 

wijze met het werk worden yoortgegaan. 
Date ............ " .. .. (Signature). .... 
 · .... ···· .. · .. 1

I Dugtekening ................ .. Handtekening ................. . 


O,Jir'ner ...... , ..... 
Agent [01' 

yoor ........................ .. 

6"pecitlcatim/.. 

(1) Height of fence feor inches; Specijikatie.
(2) 	No. of wirps : barbed, 


No. of wires: plain, ' 

(1) Hoogte yan heining..............vt ............... duim.
(:3) Distance apen't of wireR in inches from ground lIP\val·ds. 
(2) .A.:mtal clratlHll : Steekdraa(t(4) Nature of straining posts, 

GladJedl'aad.
(5) Distance apart of straining posts, yards, Dh;tantie van de draden af in dllimen vall grond 
(G) Natl1re of standards, opwaal'ts. 


(i.e.) StonE; poles, iron st.andard"" Ihs., WOOllen posts 
 Aard ya!l Spanningspalen ................. . 

(minimum diumetel' in incbes), &e. 

(5) Distnntie van (Ie Spallningspalen af............ yds.

(7) Distance of standal'lIs, yards, 

(C) A.ard van Standards ......................dat is steen palen,

(1'\) Nature of droppers, ijzer st.andards........... .Ills., bouton p,~len (minimum 

(H) Distance apart of droppers, d.xn·snede in dnimen) en;;. 

(10) No. of single, (7) Dist,mtie van standards af.. ......... yds. 
No. of gates douhle, Aal'd van afleidel's ................ '" ... .. 


(11) Remarks: If neeeSB;U'Y further expl:tining COl1F;t1'llctioll (B) Distantie van afteiders af.. .........Vf. 

of fence, &.c. 

(10) Aantal heklmn : Enkele ........... . 

(12) Length of p:'opos"d fence, yanlb. Dnhbele ........ . 

(13) Estiuw.ted cost, including t'rection, :£ (11) 	AamneJ'kingen :--Indien nodig, verde!' dnidelik 

makende het maken van de ht'ining enz. 

(12) Lengte yan voorgestelde heining...............Jds. 

(13) Beraamde kosren insluitende opriehting, £. ...... 

THIRD SCrnWDLE. 

Ovmer 

DERDE BIJLAGE.
I 
I 

(1) Eaeh owner who is a part! to t~l~ clispu'C~ may servel (1) Iedere . die een p!lrt~j is tot e~n g~schil k.an op 
on the other owner a notICe 1Il vll'lbng statmg that he', de andere mgenaar een schl'lttehke kenmsgevmg dlenen, 
desires the matter in dispute to he determined by a boardImeldende dat hij de zaak waarover geschil is, beslecht wenst 
appointed in aecordance with and having the powers set out, te hebben door een raad aangesteld overeenkomstig met" en 
in this Schedule. : dezelfde reehten hebbende als in deze Bijlage bepaald. 

(2) The board shall consist of three members notl (2) De l'aad bestaat uit drie leden, niet verwam zijnde 
being related to any of the parties appointed aSlaan een van de partijen, benoemd zoals in dehe 
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in this Schedule provided, unless the two owners mutually Bijlage bep~a!d, !enzij ,dat d~ t;::k t!~?~a~~ 0:e~~:~~;e~::~: 
agree that one person shall determine the matter and further eenkomen, a ~en P?ISOOn ~ zi'n Die persoon heeft aIle 
a ree as to who that one person shall be. That person shall komen Wle dIe peIsoon .~a. ,J", kend
h~ve all the powers by d s~toebgeenoemt' iederethis Schedule conferred upon thf Ibevoegdheden door deze BlklJlage <tan de lkaam

. (:3) Bij gebreke van zu een overeen 0 ... 
board, . d' , , b',· veertien dagen na de datum van de(3) In default of such agreement each such. owner 8h,:lJ, zo amge elgena~l m,nen , 1 r d _, de raad en 
within fourteen after the date of the notICe aforesmd, voormelde kenmsge,:mg een pe~s~oll, as. 1 dv(m e het 
nominate one person as a member of the board and shall doet aan de andere elgenaar me e e mg van e naam 11 

transmit 	to the other owner the name and address of the aches van de zo benoemde per~.okon. t"dperk van 
. t d (4) 'Vanneer na het verstrlJ en van 1Jperson so nomma e . 	 .. . d aan paragraaf (3)(4) If after the expiry of the said period of fourteen days, veertlen dagen een elgenaar verz.mm . 	 . , 

either owner has made default in complying with paragraph te voldoen, dan ~n de andere edl~etn,l.lkar . . d t·, bRzit 
' " . Nt_ . (a) de magrstraat van het IS 1'1 t Waal'lIl e wee ,.

(d), 	the other o:"ner may lequ:~ ,... '. . .1 tingen zijn gelegen; of, indien..de bezittingen in ver
(a) 	the magIstrate of the d,rstnct 1Il ,".hlCh the t:vo hol:I' i schillende d istrikten gelegen zlJn, 

i~gs are s.itu~te; or If the holdmgs are SItuate III i (b) de magistl'aat wiens magistraatszetel het naaste bij de 
dlfferen.t dIstrlCts, " r. plaats is die het middelpnnt vomIt van de voorge

(b) 	the magIstrate whose seat of magIstracy IS,nearest.to; stelde tussenheining, 
the place which would be the central pOInt of ttlE[ " 1 da I ll'k eell lid .van de raad te benoemen om te

d r 'd' f 	 Iverzoeren (e 
propose (lIVl mg ence, . 1hano elen in plaats van de pers.oo~ oie aangest?ld had moeten 

to appoint forthwith a member of the b.oard to act m l;lace. OJ1worden door de eigena'lr dre. m gehr,eke 18. De gezegde 
the person who should have been appomt.ed by the cle~anltmg magistraat voldoet zonder Verzmm aan dlt verzoek.. 
owner. The said magistrate shall forthWIth comply wIth that (5) Kennisgevin~ van be~oeming wor~t da~elIk .,door de 
request. 	 ". leigenaar, of de magrscraat, dIe, benoemt (zoals t geval moge 

(5) Notice of appointment sh~n. forthwI.th be tmnsmnted zijn) aan ieder benoemd lId als voorzeg~ toegezon~en 
by the appointing owner or app.ollltlllg magIstr~lte (as the easel' en de twee zo benoemde l~den ben?eme.n bmnen veert~en 
may be) to each .member appo~nt~d as aforesald, and the two oagen na de datum v.an zUlke kenlllsgevlllg van benoemlllg 
members so appomted shall, wIthlll fourteen days. after the een deroe persoon als hd van de raad. .. 
date of such notiee of appointment, nominate a thlrd PCl'SOIl (6) \Vanneer bij het verstrijken van laats~gemeld tlJdperk 
to be a member of the board. ". van veertien dagen gezegde twee leden verzmmd hebbe,n om

(6) If at the of the last-mentIOned perIOd.of fourt~en trent een derde lid overeen te komen, benoemt de magrstr~at 
days the said two members hav~ made defau~" 1Il agreelllg op verzoek van de cen of de andere eigena~r een derde lId. 
upon a third the r.n~gIstr~te afores~lld shaB,.at th(i Kennisgeving van de benoeming wordt dadeltk aan het derde 
request of either owner, appOlllt a thIrd member. NotIce ofl Ud door de ene of andere van de eigenaars of door de be-
the appointment shall fOI:thwith b~ t~'ansmitted to the thirdI[loemende magistraat (als het geval moge zijn) gezonden. , 
member by one or other of the appomtmg owners or by tl1E' (1) De raad beslist aangaanoe dezaak waaromtrent gesc}lll 
appointing magistrate (as the case may be).. . .' '. is zo spoedig mogelik nadat het derde lid zijn kennisgeving

(7) rfhe board shall proceed to d~termme the matte:: m. van benoeming heeft ontvangen. 
dispute as soon as possible after the third membel' has receIv6d ·· (8) Ret derde lid is voorzitter van de raad en roept aIle ver
.his notice of appointment. 	 O'aderingen van de raad bijeen. 

(8) 	rfhe third memb?r shall be chairman of the board and 
r 

(9) De l'aad is bevoegv getuigen op te roepen en te verhoren,b 

shall summon all meetmgs of the board. 	 getuigen de eed af te nemen, het mleveren van stukken en 
(9) The board shaH have power to summon and hear dokumenten te vOl'deren, en een bezitting of een aangrenzende 

witnesses, to administer oaths to witnesses, to eall for the bezitting te betreden en te bezichtigen, met het doel om het 
production of papers and docum~nts, and ~ enter upon and geschil te beslechten. . . 
inspect either holding or a:t;lY a?-Jftcent holdmg for the purpose (10) Ret; besluit van de meerderheid van de .raad IS de mt
of determining the matter III d.rs~ute. spraak van de raad en is voor bei.de eigenaars bmdend. 

(10) The decision of the maJonty .of ~he board shall be the (11) De raad is bevoegd aan een eigenaar tegen de andere 
decision of the board and shall be bmdmg upon ~oth owneTh. de kosten van, en veroorzaakt door het uitwijzen van, de zaak 

(11) The board shall have power to award ~o ~Ither ownerl toe te wijzen, met iDbegrip van l'edelike beloning en uitgave 
as against the other owner the C?sts of.and lIlcidental to the1van de raad, niet tebovengaande 66n pond per dag Voor elk 
determination of the matter mcludmg the reasona?le·lid voor zodanige beloning en uitgave. 
remuneration of aDd expendituTe by the board, not exceedr.ngl (12) Een besluit van de raad alsmede een besluit omtrent 
one pound ,per day for each member for such remuneratlODlkosten kan op dezelfde wijze en d?or dezelfde personen ten 
and expendIture. 	 '" . uitvoer gelegd worden als een mtspraak of oro er van het 

(12) Any deeision of. the board, mcludmg any deCISIOn as tOmagistraatshof van het distrikt. 
costs, may be enforced III the sam~ manne~' and, by the same i (13) Voor hei uitoefenen van de bevoegdhedm van ve raad 
persons as a judgment or order of the magistrate s eonrt of thelalsook ten aanzien van getuigegelden, is de wet op 
district is enforced. . . , !magistraatshoven, die van kracht is in de Provincie waar 

(Ii!) For the purposes of carrylllg out any of the p~wers of Ide bezittingen gelegen zijn mutatis mutandis van toepassing 
the board and for the p.urpose,also of ~llowanc.es to witne~ses, oehoudens tegenovergesrelde biezondere bepalingen van deze 
the law relatiug tomagIs.tl'ates courts III force III the Prov~CeIBijlage~ 

where the holdings are SItuate Shall, save :vhe1'e oth.er speCIal (1<1:) Rosten 0001' de mad toegewezen, worden op verzoek 

provision is made in this Schedule, mutatis mutand1s apply. Ivan de eigenaa1' tegen wie de tce'iVijzing gelllaakt wordt, 


(14) Any costs awarded ?y the board may be taxed on the getakseerd door de klerk van het magistraatshof van het dis
request of the owner agalllst whom the award was made, bYitrikt overeenkomstia de daarin oeldende wet OU magistraats
the clerk of the magistrate's court of the district, in accordance Ihove~. 15 15 , 

with the law in force therein, relating to magistrates' courts. 
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No. 	18, 1912.J 18, 	1912.] 

,.A(;~' 
TO 

Establish, and 	 the management
and control 	 and Agricultural
Bank for 

TO ~;2ND .JUNE. 1912.) 

BE IT ENACTED the King's Most E.xcellent M.ajesty 
the Senate and the House of Assemhlv of the Union of 

South Africa, as follows :-- ' 

PRI<JIJnUNARY. 
Repeal of 1. The lawR mentioned in the First Schedule to thifl Act 
laws. 

TER 

Oprichting en Hegeling van het Beheer en 
van een Land en Landbouw 

voor de LTnie. 

KEURD OP 22 J1JNIE 1912.) 

ZIJ HE'r BEPAALD door Zijn ~f3.jesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als voIgt 

VOOHAFGAANDE BEPALINGEN. 

1. De wetten vermeld in de Eerste Bijlage tot deze Wet, in 
"hall he and :ere to the extent set out in the de ol1l'vang aangewezen in de vim'de kolom daarvan, alsmede 
fourth column of that together with so mIlch of aIle andere wetsbepalingen, VOOl'zover zij strijdig of onbestaan
any other law as be repugnant to or inconsistent with the baar met deze Wet, zijn hierbij ingetrokken. 
provisions of this 

Interpreta 2. In this Act, unless inconsistent with the context, 
tion of terms. 

" co-o11erative " sllall mean a society forlued for 
the purpose of promoting agriculture or any agricul
tural or rural industry in the Union

(a) 	if all the members of the society are bona fide 
farmers in the Union; and 

(b) 	if' all the of the society are by law 
liable and ~in solidum for the debts 
thereof; and 

(c) 	if the objects and articles of association of the 
Flociety are approved by the board; 

" farmer" shall mean a person who devotes his attention 
to farming in the Union, either exclusively or 
together with some profession, business, or other 
occupation; 

" ereneralmanager" shall mean the general manager of 
>:> the bank under this Act, or any person 

lawfully in that capacity; 
" mortgagor" include any person or society to 

whom an advance has been made under this Act, and 
his or its , 

" Minister" mean the Minister of Finance, or any 

other Minister acting in that capacity; 


"staff" shall mean the and clerks of the board 

appointed under section six; 

" the board" RhaJl mean the central board of the bank, 
constituted in accordance with section fuur of this 
Act; 

"the bank" shall mean the Land and Agricultural Bank 
of South Africa as established under tbis Act; 

"this Act" shall include the regulations made there
under. 

I. 

2. In deze Wet hebben de onderstaande uitdrukkingen, zo txT . Ib 
. d' .. t dId " oor( e-het verhaud Dlet een an ere zm aanwIJS, e vo gen e palingen. 

betekenis: 
vereniging" betekent een vereniging, die" 

gesticht is met het doel om de landbouw of een 
landbouw- of landelike nijverheid in de Unie te 
bevorderen
(a) 	 wanneer aIle leden van de vereniging bona fide 

boeren zijn, die in de Unie wonen; en 
(b) 	wanneer aIle leden van de vereniging rechtens 

hoofdelik voor het geheel aansprakelik zijn 
voor de schulden daarvan; en 

(c) 	wanneer de doeleinden en de statuten van de 
vereniging door de raad goedgekeurd zijn j 

" boer" betekent een persoon, die zich toelegt op het 
bocrebedrijf in (Ie Unie, hetzij uitsluiiend, of naast 
een bedrijf of andere bezigheid ; 

"algemene bestnurder" betekent de ingevolge deze 
Wet bestuurder van de bank 
of die in die hoedanigheid handelt ; 

" vcrbandgever" sluit ieder persoon of vereniging, 
aan wie dez<ci 'Vet een, oorschot gegeven 
is, of haar wettelike vertegen
woordigers ; 

" Minister" betekeni de Minister van Financieeri of een 
andere die wettig in die hoedanigheid 
handelt; 

" person 001 " betekent de ambtenaren en klerken van de 
raad, aangesteld ingevolge artikel zes ; 

"de raad" betekent de centrale mad van de bank, 
salneng'BstelU overeenkomstig arlikel vier van deze 
Wet; 

" de bank" betekent de Land en Landbouw Bank van 
Zuid-Afrika gevestigd ingevolge deze Wet; 

"deze 'Vet" sluit in dE' regulaties uit krachte daarV'.1n 
vastgesteld. 

HOOFDSTUK I. 
ESTABLISHMENT AND :;YIANAGE~'I.E:Nrr OF A LAND ANDI OPRIOHTING EN BEHBER V AN EEN LAND EN 

AGRICULTURAL BANK. LANDB01JW BANK. 

Establish
ment of a _.' 

., . , 3. (1) Er zal in de Unie onder de naam van" De Land en Oprichting 
3. (1). There shall be establIshed. m the Umon a ban~.Landhouw Bank van Zuid-Afrika" een bank worden opgericht va~ eedblllJ1d 

under the name of "'l~he Land and AgrICultural Bank o~ Sout.ndie bebeerd en bestuurd wordt volgens de bepalingen van deze ~~~nvoo~ude 
~~l!:fb~k Africa," which shall be adlninis~ered a.nd managed as m thH'IWet of een wijziging ervan. Unie. 
fortheUnion. Act or any amendment thereof IS prOVIded. (2) De bank zal zijl1 eenrechtspersoon enzal, onder gemelde 

(2) The bank shall be a body corporate and shall, un.derinaam, zo eisende a.lsverwer~~~e,i~ 1'echten ~unnen.optreden en, 
the said name, be capable of suing and being sued, and, subJectibehoudens het bepaalde blJ altIkel zes en veer~:f!.' go~der.en, 
to the rovisions of scction fo'rtl/-six of purchasing or other-zowellosse als vaste, kopen of op and~re \;vIJze -v~r"er-

. 	 p. l' g holding and aU(lIl'\tiner l)ropertv movable o1'i.ven, lwuden ell en aUe handelmgen vernchten,
WIse aCOUlr n , ' . >:> • , I d' 1 t 	 oeren verrichten met inachtimmovable and of doing or performing such acts and thing:,;\! Ie ~ec lspersonen .m 	 , . b 

as bodies c~rporate may by law do and perf6I'm, subject to the n~J?~n~ ecdhter van de bepalmgen van deze Wet of van een 
provisions of this Act or any amendment thereof. wIJzIgmg aarvan. 
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(3) The bank shall be deemed. to have been established as (3) De bank wordt ~e3:cbt t~ zijn opgericht met iugang van 
from it date to be notified in the Gazette by the, Minister, ,Ieen datum, door de l'Ihmster m de Sfartlskoerrtnt te worden 

( l) ,\ f' 'b d '} I d dA 	 : 1 'IL F lbekendgemaakt.-x .'1S lorn t at ate t Ie ~an an grlcn turd oan; une (4) or' , , " d t' de h t La d en Lalld 
'. 1 t Ci' • 1 ~ 1,: et lngang van (LIe a -urn ,\Tor n e n _ l .. 

o,ftbeProvmceofNatal,tne lrantlvaalLand and Ag,rlCllltnral 'b '·1 ' f d '1 P' ',' Ntld 'I' NU'lselal'clT'b lId ,\ ' It 1 IF' f on" ,"enlngs,on S'lanle IOVlllne.r aa, e rantl"ta ," ,Bank,and t,e "an( an i:\grlCu 	 ura "oan uncI 0 T db B k h' L d L db L' f .1tl p.' f th' 0 F' St t (h 'ft II I en.Am' ouw ,an eu et an en an onw emngs onus van
1e Iovll;ce, 0 ,e range lee" a e, erema e~ ca e( de Provinc', Oran)'e Vriistaat (hieronder aenoemd "delthe" provmcml banks") shall cease to eXlf't, and thmr assets,.. It ..' ", '" 

d I, b'I't' 'h 11 bt' 1 ddt h h t orovmcmle banken ') opgeheven en hun baten en laste,nan Hi I lIes s a e ,aKen fmc. eeme ,0 ave een rans-l~ " 	 '" ' th b k 1,' h 1 't ffi , gehouden en Q'eacht overgedragen te zlJn en te behoren aan def el'l'ec, t0 an h II t ,e an, w 11C )y I.s 0 cel'l' .", 0, 	 .,} d saves, III 
'b'll )'av(' f 11 po='eI' to de~l 'tI' ,II J :, .. t'N 't'h ,t bank, zullende de bank door mldc1eJ yan lmar ambtenaren ten

B d I ~ U n c' Wl, l.t SUC.l 88,.,e n ,VI Oll I ' " 1 I' b' t b 1 'kk d
formal cession or transfer. Tho value of the assets and VOlle bevoeg,d zIJn om over it (Ie aten e esc n en zon er 
liabHltiOf' of any provincial bank at the said date shaH be formele oeASle of ?v~Hlracht, De wa8r<le van de baten en lasten 
such as may b(; mutually agreed betwerm the Minister ancl!~an ~en r~:'ovmc:,:le bank o~ bedoeld,e. da,tllm wor~t 
the centr::ll board appointed under the next succeeding section. I vastgec;teld bl] ovm cenkoJl1S~ tussen de Mllllstel en de mt 

. 	 klachte van het volgende al'flkel benoemde centrale raad, 
Kyery contract made by any, pro:incial bank sh~ll ~e TeeleI' door een provinciale bank aangegaan kontrakt wordi. 

carrIed out and completed, and all ItS. rIghts and remed.Ies, lD nagekomen en uitgevoerd, zullende al haar rechten en rechts
regard to such conk<1ct may be exerCls~d by the bank, m ~he middelen ten opzichte van dat kontrakt door de bank kunnen 
same manne.r as the same wo?ld, or mlg~t ,have been. carrI~d worden uitgeoefelld op dezelfde wijze als zij zouden zijn of 
ou~ or exercH.:ed by that prov111eml bat;k :f It had c,ontmued to hadden kunnen wordell uitgevoerd of uitgeoefend door diH 
eXI~t and any ref~rence to any provmcH\l hank .111 any linv provinciale bank, zo zij voort,bestaan had, zullende ieclere ver
or 111 Hny regulatIOns made under any law, or many C011- melding yaIl een provinciale bank in een wet of in regnlaties 
tract, deed, .b~nd, or oth.er document shall be read and ingevolge een ,vet vastgesteld, of in een kontrakt, aIde, verband 
construed as If It were a reference to the bank. of allder d01mment besehouwd worden als een vermelding van 

(5) As from the date referred to in sub-section (a) all de bank. 
rights and remedies in relation to the recovery of any loan (.'5) Met ingang V:1ll de dttum vermeld in subartikel 0:\) gaan 
granted or advance made by the Government of the Union aUo rechtcn en rec1ltsm i rlaelen in verbam1 met dt; invordering 
or of any Colony now included in the Union for the el'OC- vaneendoordeRegeringvandelinie,ofvaneenKolonie,dietans 
tion or construction or repair of any fence or dipping tallk. in de enie begrepen is, bewilligde lening of verstrekt voorschot 
or in relation to interest on or other eharges in respect of voor de opl'ichting of bouw of het ollderholld van een 
any such loan or advance, shall so far as the same exist at omheining of een dipbak, of in verband met ren to op, 
lhe said daie, be transferred to and vest in the bank, subject of andere kosten tel' zake van, zulk een lening of voorschot, 
to all the terms and conditions upon which the loan or: voor zover dezelve op hedoelde datum bestaan, op do 
advance, was made; and the sums so ]'ecovered" whether asl b,ank (,)ver, behoUd,ens ane bedingen e,n voor\vaarden waal
repayment of capital amount or as imerest 01' other charges onder de lening of het voorschot verstrekt weI'd, zllllende 
shaH form part of tho fun, ds of the, bank, Whenev, er in a11.\,ldo aldus ingevoniel'de sommen, hetzij als terllgbetaling 
law, regulation, contract, bond, deed or other document. VHn ..:capitaal of als rente of andere kosten, cen deel van 
rights or powers are confClTed or duties 01' obligations im- de fondsen \~an de balik uitmaken. vVanneer in een vVet, 
posed on or a reference is made to any sucb Government regulatie, KOlltrakt, verband, aIde of ander dokument ten op
or any of its officers in respect of any such loan, advance. zichte van I<:odanige lening, ,"oorschot, rente of kosten aan zulk 
interest, or charge, the same shall be construed as a power een Hegering of E'en yan hanl' ambtenaren reehten of bevoegd
or duty conferred or imposed upon or a reference to the hoden vel'leeml of plichtell of verplichtiIlgen opgelegd of van 
bank. zodanige regering of ambtenaar melding gemaakt wordt, dan 

,,,orden dezelve beschotnvd als bevoegdhec1en of plichten ver
Con~rolofop- 4, (1) Tile opel'ations of 	the bank slm11 be controlled by a leend of opgelBgd ~an, of als een vermelding van, de bank. 
~h~tbo:~kO~ya central board co,nsistingof a general ,manager and four other 4. (1) De werkzaambec1en van de bank WOrdell bestuurd Werkzaam
l)(lard. member8 each of '''horn shall be nommated by the Governor-,door een centrale raad, bestmmde uit de algemene bestl1urder heden van 

General. 	 en vier andere leden, waarvan ieder door de Goeverneur- ~~~;\:~dden 
' generaal benoemc1 wordt, be"tuurd(2) Of the members of the board, other than the general. ,.. . , .. , 

m::-nager who are first nominated under this Act one 'I' IJ (2) Met llltzondermg van de algemene bestuurder, treedt van 
retire an~lUally in rotation, The dates of the retire~llent ~~:ll~e le~en ,,,;an de raud, die het eerst onder deze Wet.be~oemd zijn, 
be the first da? of ,July in the year 1913 and in every year J~a~'l~ks een, vo]gens b~ur: ~f,. De dag :an af:redlllg J~ de ~erBte 
thereafter unt!l all such members have l'otired. rfhe members dat:> ,a11 .Julle van het Jaal ,U13, en vanle~er \olgend Jlar, totdat 
so retiring shall, unless they agree amongst themselves who al deze leden .~fg~treden zl~n, De leden, dIe alzo moeten af~reden 
shall retire, be determined by lot immediately after their first \Yorclet;, zo ZIJ met',onclel:lmg overeenkomen omt~'ent het hd, dat 
nomination, and the place of the member retiring shall be moet aftrec1en onmlddelhk na hun eerste bet;0emmg, d,oor het lot 
filled by nomination of another member in his place bv the aangewezeu, zullende d,: plaats van het sf!redend hd worden 
Governor-General. Thereafter one member of the board. a:mgevuld door be~loemmg van een ,ander h~l door de Goever
not being the gonel'al manager, shall retire annually iri neur-g~neraal.. Vt1rvolgens treedt een lId van d~ T'~ad 
rotation the order of retirement being determined bi the met" Ultzondermg van de algernene Bestnurd?r Jaarhks 
date of nomination, A retiring member may be re-nominated op zlJn benrt af, znllende de ,rolg~H'de v~n af~redmg ,,":orden 
as a membElr of the board unles:l removed 01' disqualified as b?paalc1 d?orde datum van benoemIllg. Een a~~re~~nd hd kan 
hereinafter provided. v. eel' tot hd van dc, raad benoemd worden tenzlJ hlJ afgezet of 

onhevoegd wordt als him'onder vool'zien. 
(3) The name of every member of the board shall within (3) De llaam van ieder lid van de raad moet binnen V8er

fourteen days after his' appointment or nomination' be laiu tien dagen na zijn aanstelling of benoerning in beide Haizen 
upon tho Tables of both Honses of Parliament if P~rJialllent van het Parlement tel' Tafel gelegd worden, zo bet Pariement 
be then in session, or if Parliament be not then in session alsdan zitting hoadt, of %0 het Parlement alsdan geen zitting 
within fourteen days after the commencement of its next h.ou,dt, birmon veertien dagen na begin van zijn eerstvolgende 
ensuing session, Any person so appointed or nominated shall ~ltt~ng, ~edeI' aldus aallgestelde of be~~emcle wordt afgezet, 
he removed if witbin 'one month after his name has been so llldHm bmnen een maand nadat ZIJI1 naam aldus san 
laid before Parliament, an ac1drel';s be presented bv both het. Parlement vool'gdegd is, beide Huizen c1aarvan aan de 
HonsOf' thereofto the Governor-General prayina for the l'emoval Goeverneur-geUEraal een verzoekschrift voorleggen waarin 

. '" ' om de afzet.ting v{Cl'wcht wordt, 
(4) N 0 m~m~er of the, Senate or of the House of Assemtiy ,. (4) Geen lid van de Senaat, van de Volksraad of van eOll 

or of a ProvIl1clal ConnCll shall be a member of the board, Pl'ovinciale Raad kan lid van de mad zijn. 
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(5) No officer in the Public Service, except the general (5) Geen ambtenaal' in de Staatsdienst kan lid van de 
manager OJ' the person lawfully acting as such, shall be a raad zijn, met uitzondering van de algemene bestuurder of' 
member of the board, and any such officer may with his iemand die wettig als zodanig Landelt, Ieder zoclamge ambte
consent. be seconded from the Public Service to be or to act naar Iran met zijn toestemming uit de Sbatsclienst ge
as general manager, and if so seconded the provisions of sub- ,det,acheerd worden als algemene bcstuurder of' om als zodanig 
sections (3) and (4) of section six shall apply to him, I!te handelen; ,zo hij aidus gedetacheerd i~, zijn subartikels (3) 

,en (4) van artlkel ;zes op hem van toepassmg, 

General (1) Tl'le fYellcral nlanafYer sllall be ch' f e t' ill 5, (1) De a,lgemenc bestuurde,r is de hoofd-uitvoerende amb- ABlgernende5 • b ,co Ie xecu,lve 0 ICeI', 1 b k . b" 11 d . estuur er.lYIanuger. of the bank and shall preside at all meetinl2s of the central "enaar van (e an' e~l, z:~ lJ a e ver~a erIngen v~n. de 
board rnless l1e l'~ obtal'ned le"ve of b'~ , f' tl centrale raad voor, ten7.1J h1J met toestemmmg van de MInIster 

"" ."t>< a sence rom ,le If' f " I ,,' d' f ' f 1 'kt f"a
Minister or is absent 

0 

on duty or is incapacitated bv sickness or op vel' 0 1S ° tenzlJ.l1J m. 1enst a.wezlg 0 COOl' ZlC eo 
other eause. "andere oorzaken vel'hlllderd IS. 

(2) In gev"l de algemene b!Jstuurder met verlof of '\vegens 
(2) In the event of the general manager bei.ng absent on verhindering ahy(>zig is, kan de Goeverneur-generaaJ iemand 

leave or on account of incapacitation, the Governor-General aanstellen om als algemene bestuurder te handelen gedurende 
may appoint a person to act as general manager during the die afwezigheid of vcr·hindering. 
period of the absence or incapacitation, and the person so De aldus handelende per800n kan aIle bevoegdhcden uit
acting may exercise all the powers and discharge all the duties :oefenen en alle plichten vervullen, die de algemene bestunrder 
by this Act or by any other law exercisable or to be performed 'krachtens deze of een andere wet kan uitoefenen of moet 
by the general manager, save and except that the person so vel'vullen, behoudens dat de aId us aangestelde persoon niet 
appointed shall not be chairman of tbe central board and shall voorzitter van de centrale raad zal zijn en geen van de be-
not be vested with any of the pow-ers of snch chairman. voegdheden van die voorzittCl' 7.al bezitten. 

(3) Ingeval de algemene bestunrder in dienst afwezig is 
(3) In the eve~t of the general manager being absent on kan hij met inachtneming van de goedkeuring Van de 

duty he may, subJeet to the approval of' the Minister, depute :v1inister, een ambtenaar van de bank aallwijzen om ge
an officer of the hank to perform during his absence his durende zijn afwezigheid zijn werkzaamheden te verrichten 
duties other than those in eonnection with meetings of the met uitzondedng van die, welke in verband staa~ 
central board and the oflieer so appointed shall, save as aforesaid, met vergaderingen van de centrale raad, 7.ullende de aldus 
have the like powers and be subject to the same restrictions as a,angestelde per800n behoudens voormelde uitzondering gelijke 
are contained in this Act relating to the general manager. bevoegdheden bezitten en aan dezelfde beperkingen onder

worpen zijn, als ten opzichte van de algemene bestuurder in 
(4) In the event of the absenee for any cause of the general deze Wet genoemd zijn. 

manager, the c,entral board shall ,choose one of their number, (4) Ingeval de algemene bestuurder om de een of andere 
who shall durmg the absence of such general manager, act reden afwezig is, kiest de centrale raad een uit ZijD midden om 
as chairman and preside at all meetings of the board. gcdurende de afwczigheid van die algemene bestnurder als 

voorzitter op te treden en bij aIle raadsvergaderingen ,001' te 

~p~owt~~~t 6. (1) The cenh:al board may from time to time, subject to tho zitten, , ,...
ba!k. 0 e approval of the Minister, appoint upon terms and conditions 6. (1) pe centrale .r~ad kan van tIJd tot tlJd, met ,de Aanstelling 

to be likewise approved, snch officers and clerks as may be goedkeurmg van de Mmlster en onder voorwaarden en bedm- van perBoneeI 
necessary for eonductinO' the business of the bank and may gen op gelijke wijze goedgekeurd, zodanige beambtm en nn de bank, 
subject t{) the like app~'oval, suspend from duty or remov~ klerken aanstell"n als n?dig mochten zijn.?m de we~~zaamhe-
from office any such officer or clerk. den van de bank te verrlChten, mllende hlJ ondel' gehJke goed

keuring zulk een beambte of klerk in zijn dienst mogen schorsen 
The names of all persons so appointed, together with the of uit de dienst mogen ontslaan. 

name of the post held by and the salary and other emolu- De namen van aHe alzo aangestelde personen alsmede de 
ments payable to, each of them shall, within fourteen da.ys bena~ilJg van de betrekking die iedor :var~, hen bekleedt en het 
after the commencement of every ordinary session of Parlia- salarls en de andu'e emolumenten dw leder yan lIen trekt, 
ment be laid upon the Tables of both Hou~es thereof. moeten binnen yeerticn dagen na het begin van iedere gewone 

, Parlementszitting in beide Huizen van het Parlement tel' 'rafel 

(2) Every person so appointed shall, subject to the pro.- gelegd worden, . 
visions of this Aet, exereise the powers and functions amI (2) Ieder aIdus aangestelde persoon moet, met macht
perform the duties assigned to him from time to time by the ;:en~i~g va~ de bepulingen va!l deze Wet, de bevoegclheden en 
general manager. IllnKtleg mtoefenen en de p'hchte~, waarnemen hem door de 

algemene bestuurder van tIJd tot tlJd toegewezen. 
(3) Every person so appointed who has, under any law (:3) Ieder alzo aangestelde 1)e1'soon die, ingevolge een wet 

regulating a public service or providing for pensions 01' tot regeling van een tak van de Staatsdiell8t of tot Yoorziening 
privileges t.l1e1'ein, acquired rights or beeome subject to obJiga- in pensioenen of voorreehten daarin, rec11ten verkregen heeft 
tions attaching to those righT,S shall retain those rights subject of onderhevig geworden is aan verplichtingen verbonden aan 
to his fulfilment of those obligations (if any), and shall be die rechten, blijft in het genot van die rechten onder 
entiIlecl to count for purposes of pension as one eontinuous gehoudenheid om de eventuele verplichtingen voormeld na 
period of employment, all continuous periods during which te komen. Hij is gerechtigd om voor pensioendoeleinden a]s 
he has been in the Public Serviee of a Colony or territory now een onafgebroken diensttijd alIe onafgebroken tijdvakken 
included in the Union or the Publie Sel'viee of the 'Gniond,e tellen, die hij doorgebracht heeft in de Staatsdienst van 
or in the employment of a provincial bank or of the bank. leen tans in de Unie opgenomen Rolonie of gebiecl of in die 

van de Unie of in de dienst van een provineiale bank of 
van de bank. 

(4) Every pe"rson seconded from the Public Service of the (4) I d d' e 't d <;;It' i d' t n 1 U' d t 
Union to the service of the bank sh,a11 remain eligible fOl' 1 d e er'dt 1b .. Udl. d' e t" au 8d1e1Ds kvab!. ~fet b lll: .lge e~-

. 't . tl'" 1 P br' ~ .' caeer WOl lJ e lens van e )an, IJ· evoegt om m 
re·appom ment mlC ;;alC U Ie lJervlCe. aamnerking te komen vnor weder-aanstelling in genoemde 

'\Staatsdienst. 
Expe~ditU1'e. 7. The salaries and allowances of the general manager and 7. De salarissen en toelagen van de algemene be8t~urd~1' en Redrijfs
by'b~:htlkOt:r:ad of the staff and the persons employed by. the bank ane,l allivan het pel'soneel en de personen, door de bank m dlell8t onkosten van 
mlnlSra IOn. . •.. b' f 1 d II d 't d 1 b k d de bankother expenditure mcuITed by the bank shall e pa.ld out 0 . genomen, a sme e a e an ere m gaven 001' Ge an ge aan, , , 

its funds. . worden uit de fOll.dsen van de bank bek08ti~d 
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Officer of 8. (1) i'fetwithstanding anything te the centrary centained; 8. (1) Niettegenstaande tegenevergestelcle bepalingen in Een ambte
J:iatn.:- may in any law or regulation made under a law all niol't!?ag,eR orleen wet of l'eguhtie, vastgestelcl ingevelge een ltr ~.?:.nndewet., kunuen bn!nk
ac ~s convey-· " 	 ' , u.· : 1 " b . l' t k h' 1 '11' ~ """ ancer for pur- documents of pledge eJ' other secnrities under this Act, as wenla le verbandell, panel r10ven of ane ere to ze el' el(,ste mg voordoelein
poses of Act, as deeds of transfer in favenr of the bank executed rO!' the l(,lienende stukken ingevolge deze \Vet, alsmede akten VHn trans- dWentvalntdeze 

• 	 ,I db k "dd I'd eastanapurposes ef or under thIS Aet may be prepared and exeemed'POl't ten van e an ,epgemaa~t voer e oe em en Van portuitmaker 
by any effieer of the bank speeially apPolIlt?d fer the purposelof doze "Vet, door een bie:wnderlik daartoe door de handelen. 
by the bank, and any such o~cel' may, with reApe~t to suehi bank (loarlge'.\~ez?n ambtenaar \'flU de bank wor~len ()pge~teld en 
decllments, perform the fUnctIOns of a publw 01' con-iopgmn,aakt. lmll: een ambtenaar kan ten aanZlen van (he doku
veyancer. All sueh documents shaU, if registrable, be acceptedimenten de werkzaamheden van een notaris ef transportuit 
for registratien in any Deeds Office or othm' registration ef6ee:maker verricht6n. Alle zodanige dokumenten meeten, ze zij 
in the Unien: Provided that no snch officer' (other than at registreerbaar zijn, in leder Kanteor van Akten of ander 
person who prior to the commencement of this Act \"as in Il'egistmtiekantoorin de Unie terregistra,tie worden aangenomen. 
employment of a provincial bank, and in that p8r-i~feL (litn verstande dar gecn zodanig ambtenaar (niet zijnde 
formed flerviees similar to thasehel'einafter mentiened), shalljecl1 pefwOll die v661' de inwerkingtreding van deze Wet in 
perferm, with respect to sllch docnmeuts, the funetions of a,ldiellst van een provinciale bunk was en in die hoec1amgheid 
notary public or conveyancer unless he is a person who has been Ide"gdijke diemlten alt; die hi erna vermeld verrichtte) de 
admitted as such in any superior cenrt of the Union: Provided[bevoegdh()den Vim een notaris of transportuitmaker ten aanzien 
further, anything to the contrary notwithstanding in ally law,l van zulke stukken uitoefent. tenzij hij als zodanig in een 
that any person se admitted as a notary public or conveyancclhegerhof van de Unie toegelaten is; met dien verstande veorts, 
may render pl'ofessional serviees as a whole time member efl dat, nieti.egenscaancle tegenstrijdige wetsbepalingen, een aldus 
he staff for a fixed salary in lieu of professional fees itoege]atell notaris of transportuitmaker die ten velle lid is van 

Ide Etnf prefessionele diensten tegen €len vast salaris, in plaats 
. I van am btslonen. verrichton kun. 

(2) No stamp duty or transfer duty shall be pn;yable 111: Transpert'van eigendemmen aan de bank geschiedt vrij 
respect or any transfer of property te the bank. Ivan zegel- ef hererechten. 

Q ' , ," • • • II 9. Behouden8 de bepaiingen van het vorige artikel wordenExecution of 9. ",ubJeet te the prOVIsIons ef the last pre"ceclmg sectlOl1, allekt, ry 'l"ft k tp'kt , I, d k t Opmaking
jocnments all deeds, instruments. contracts and ether docnments "hall be ' a en, '" e~c l~ 1 en, en .lten en ant e1 e 0 umen en van akten en 
1ud sig'ning 
)f chequ<,s, deemed te be duly executed by behalf of the banki,f,'I~,ea~ht ~?~lOO1',h~ (lO,e1' of v,a~W8ge d~ b~nk opgemaakt te zijn, ~fI~er;:eer 0,'n 

signed by the general manager. or other officer deputed thereto lfcLen Zl\ (h~OI i~ dJ~"m~ne bestuurclel of ~n andel' do~r de che~ues. 
by the general manager, underneath the name of the bank l~if~I~::1:d~tS ~ur., ~r aarof a~1g~Ve7.en a~ teJIaar ~eted e.l~d 
and countersigned by one member of the central hoard:I"" ,; -r;.cenaam va~(e, an ~n.me een.erte en z1Jn 
Provided that a cheque UDon any banking account kept Ide?r een lId van de centIale raad. :Met dlen verstande 
the blUlk shall, if signed' by the general manager and thc: dac e:~ cl~eque, ~getre~kcn op een ~oor de ,bank geheuden 
accountant ef the bank, or by other efrleers of the bank deputed!~a~kIe~,~n,lIlg, L;O ~~ gete~:l:d IS ~le01b de algemene 
therete bv the general manager. be deemed te be duly dra,~:n', es UUH 61 en lte 1 e enmees vr van e ank ef doer 

vthough not eoulltersigne,d by a'm'ember ef the board, 	 andere door de algemmle best~urder daart?e .~angewezen
ilmbtenaren, geacht wordt beheorhkgetrekken te zlJn ofschoon 
hij niet door een lid van de mad medeondertekend is. 

~emunera .. 10. EveI'ymemberef~hecelltral board,(etherthanthegeneral! 10. leder lid van de, centrale mad (behalve de algemene ' 
ion of 
lembers of manager 01' porson afPomted under sectIonjlve to act a~ sL1ch)'bestuurder ef de pet'soen clie velgens artikel v(y/aallgesteld is om Ped~:~~nd~ 
he central sh~ll ,be paId eut ,e: t~le f~l~lds e! ,the ban,k a fee. of tl,ll.~c,lalS ,zodanig t,e handelen)', eri,tvangt uit de fendsen van de centrale raad 
oard. gumeas fer eaeh daJ 0: pOltlOn of a day upen. whwh he IS bank een henerarium Van drie guineas voor iedere dag ef 

engaged npon the bu.smess of the bank: ProYHled that nOlgedeelte van een d8g, waarop hij in de dienst van de 
~embel' shall be pa1(1 more than four hundred poundelbank werkzaam is: mits €len lid niet meer dan vier 
:11 ,~ny ,one ~ear, Every sllch, meI:lh~r. shall, !nlhonderd ponr~, binnen twaalf maanden zal ontvangen. 
ddd:t:on to t1~ose fees, and t~e ~eneIal m<llldger shall, In leder zoci.amg' hel eHtvungt boven en behalve d,ie heneraria en 
add~tlOn t,e ~l~ s~lar~, be ,pm~ hls reu?0!lable expenaes in-ide a!gemene ~estl1urder entvangt beven en behalve zijn 
cur~ed for tmyellmg and subSIstence \'\'1111e, e,~gage,'d en, t,.h,clsaIUrHl, vergo,echng van de redelike rei8- en ondel'houdskesten 
bl~Sll1eSS o! the bank. Such expenses shall be 1Il aecol'danee deor hem gemaakt in de dienst van de bank. Die enkeste~ 
~~t}~ a t~rlff fr~m.~c1 by t~e central board and.approved by the ,verden berekeml volgens een tarief opgemaakt deer de centrale 
:.'Ihmster, and SLlaL be paId eut ef the funds ef the bank. Imad en goedgekenrd door de Minister en worden uit de fondsen 

, 	 van de bank betaald. 

~orum and 11. Three members shall constitute a quorum ef anvmeetinal 11, Dl'ie leclen vel'men een quorum van een vel'gadering van Q
;ceedings
Qentral 	 ef the central beard, and all acts, matters el' things autlierized e~l de cen~rale raad, en aUe aan~elegenhedel1 die deer de mad kun. wij~~::n 
mi. 	 required te be done by tne beard shall be decided by reselution ofl nen ~f moeten worden v.errlcht, meetell worden uitgemaakt bij werken van 


anymeeting at which a querum is present: Previd'ed that, whenibeil~m~ van een vel'gadermg, waarep een querum aanwezig is: raad. 

enlythree members of the central board are present, ne advanCE I' Mel (hen verstan~e ~~~j, wanneel' slechts drie leden van de cen-

Shay be lllad~ except upon an unanimeus res01 uti en. '1'he person, tl;ale :~ad aall\yezl~ 7.1Jn, een voerschet. ni~~ za1 werden verstrekt 

actmg as ehau'man of the central beard at any meeting shall.!dan blJ eenpal'lg beslmt. Deyersoen clIe blJ €len vergaderingvan 

in additien to his deliberative vete as a member ef the board Ide centrale l'aad als VOO~'zltter fungeert, heeft, bebalve zijn 

have a casting vote. ',beraadslagende stem als hd van de raad tevena €len besHssende 


'stem. 

k not to 12. Ne advunceshall be made out efthe fnndsof the banktolv ;2; Gee~ ve,ers?fo~ m<lg :litd: fondsen van de bank wer~ell Rand <7 

~e ad- anv member of the central bmtrd or ef a lecal ben.rd 11' .' ~ e stre~t a"n.esn hi, van de centmle raad ef van een plaatsehke geen g~
J" to its member of the staff of the bank 1101' to ',- b'l" ffi~l to ,Xlll.) l'aad or arm leJll<lnd van het persenee1 van de bank of aan een voorschietenlbers or , -' - ,any pu lC e 	 cervI' 10 openb' bl , d',' k aan ledenof 
lficers of perferms any work en behalf of the ba11k. And ne suell ' , . ,are a

c

O ,enaar ~e elllg ,:er ~ ten behoeve van de bank aanhet 

<, or to 
 advance shall be made te any eompany er seciety in whil;h ,vell'l:ht. ,:~ n:~g ?ee~ ze(:an~g, voerschet ,:verden. verstrekt personeell,in other 

lbers. 
 any member of the central beard er local board's dil'e'tlv 	 aan veIL m,lattsch"'PPIJ el, velelllgmg waarblJ een lId van (1e "tnde OOkk 

indirectly interested as directer, manager, sha~'ehold~H': ~~ se~~ral~o l:a~~ of .va~ eer; plaats:like raad middellik of onmid- ~::e1~d:~~ 
member, ether than as a member of ace-operative society ~ (:e 1,k 1etro en I? dIs dlrektem, bestuurder, aandeelheuder of 
Provided that nething in this sectien contained shall b~ COl1~ ~l~l, be.1alv~ ali:! I,ld van een keop~ra~ieve .vereniging. Met 
strued as preventing the depesit ef menev with b k ,hen verst~:lde. c],tt het b,epaalde blJ dlt artIkel het deneneren 

• an.) 
T 

an. van geld blJ emge bank met belet. 	 l' 
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IJocal 13. (1) 'rhe Governor-General may from tillle to tiIlle ns hei 13. (1) De Goevel'neur-generaal kan van tijd tot tijd, znIles Plaatselikv
boards. d.ee.rllS necetlsar;r. establish a loeal board for any area of thel no(lig vindende, een plaatselike raad voor enige kring in de Unie, raden. 

TJIllon, and appoint t.he membel'S thereof. Evel'Y loeal board)instellen en de leden ervan aanstellen. leder plaatselike raBd 
sball be subordmate to the central board. :is onderg'eschikt aan d(' centrale raad. 

(2) Every such local board shall consist of three persons,! (2) le(:[er zodanige plaatselike raad bestaat uit orie personen, 
and the chairman of the board shall be indicated by tlH'.! ;mllende de voorzitter van de raa(l door de Goeverneur-generaal 
Governor-General. I word en aangewezen. 

. (3) Every member of a local board shall, nnless remuved OJ', (:3) lrder lid van een plaatselike raad bekleedt zijn amht 
(hsqnalified, as hereinafter provided, hold office for two year8 igedurende twee jaren en kan worden her11enoemcl, ten7,jj ltij 
and be eligible for reappointment. infQ'ezet of onbekwaam worclt, lIonls hiel'onder bepaald. 

(4) 'rwo members s]HlJI com.titute a quornm of R local hoard (4) Twee leden V01'I11en een quolUm van een plaatselikn 
and all aCTS, matters and things authorized or required to be~ mad, zullende over aUe handelingen die een plaatselike raad 
done by a local board shall be decided by a resointioll of any ikan of llloet verl'ic;lJten beslist worden door een besluit genomen 
meeting at which a quorum is present. :op een vergadering wRarbij een quorum tegenwoordig is. 

(;')) Each mem bel' of a local board shall be paid ont of thei (fl) Ieder lid van een plaatselike raad ontvangt. uit de fowl
funds oE the bank a fee of one gninea for eaell clay OJ' portion 'sen van de bank een honorarium van een guinea VOOl' iedere dag 
of a day npoll which be is engaged upon t.he bnflineRs of the:of gedeelte van een dag waarop hij in de dienst van de bank 
bank. werkzaam is. 

(t!) Each snch member shall, in addition to the sHid fees, be! (G) leder zodanig lid oIltvangt boven en behalve bedoelde 
repai d l'easona ble expense;; in cuned for travelling and lmhsisJ honoraria, epn vergoeding voor de redelike 1'eis- t'n ondel'h ou (li<
tence while engaged upon the business of the hank. Suchl kosten door hem gemaakt terwijl hij in de dienst van de bank 
expenses shall be in accordance with a tariff framed by the! werkzaam was. Die onkosten worden hel'ekend volgens een 
board and approved by the }Iinister, and shall be paid out ofl tarief opgemaakt door de raarl en goedgekeurd door de Minister 
the funds of the bank. len worden nit de fondsen van de bank hetaald. 

(7) Every local board shall cOllsideJ' and transmit aU appli-i (i) Iedere plaatselih raad moet de hem yoorgelegde a:m
cations suhmitted to it with its l'ecommendations thereon vragen OVCl'\yegen en moet zijn aanbevelingen daaromtrenl 
the central board, and generally shall advise the eentral board opzenden aan de centrale raad en moet in het algemeen de 
npon all matters as to "which that board may l't'qnire its adviee,! l'aad van advips dienen in aIle aangelegenheden waal'oYel' de 

(8) A local board shall have no executive functions, but!centl'ale raad zijn advies mocht verlangen. 
shall act as agent for the central board. ' (8) Een plaatselike raad heeft geen nitvoerende bevoegdheid 

J 0." "',..' idoell trt'edl op als agent voor de centra.le raad. .
Oircumstan 1:. 	(,1~ N? men;hCI Of. the, centl,'L~ ~oard 01 ?f, al~! local, 14. (1) Geen lid van de centrale raad of van een plaatse- Oms~!Lnd~~ces in which 
members of u<;aId r;hall elt an) meetmg i,ake p<ut m the dlscusslOn of'i like mad mag in een vergadering deelnemen aan de bemad- ~~~:r"l:a~r 
board ma" 01 vote upon- :slaging omtrent, of stemmen ten aanzien van- van raad n: 
not vote on (n) 	any application for an advance under this .Act by anyl (a) een aanvrage om een voorschot volgens deze \Vet mog"enst~napplieations 
for advances. person who is related to that membt'l' within the! gedaan door iemanel, die dat lid bestaat binnen lIe del'de :'~~::~n 

third degree of affinity or consanguinity; or graad Vim bloed- of aanverwantschap; of voor~hott,1 
(li) 	any snch application by any person who is a deht-OJ.' OJ" (li) zulk een a,lllvrag8, gedaan door iemand, die sclmlde

creditor of that member, or in partnertlhip with 01< naa1' of schuldeiser is van dat lid, of in vennoot,Rchap 
in the employ of that member; 01' . i met, of in de diellst van dat lid; of 

(Ie) 	 any such Hpplication by any person who is a debtor, (c) zulk een aanvmge, gedaan door iemand, die sChulde
nnder a mortgage bond of any body of persol1ti.l naal' is uit krachte van een akte van verband van een 
whether incorpOl~ated or not, of which that member I [11 dan niet ingelijfd llchaam van personen, waal'van 
if< a director or under which he holds any offiee oj' dat lid een direkteur is of waarbij hij een betrek
position other than that of auditor. . . . i king. of post hek~eedt, nie~ zijn~e die van auditenr. 

(2) Any perf:lO~l who contr~v~nes any rrOVISlOl1 of t.111s1 . ~2) Ieder dl~ een bepal,mg van dlt artlkel overtreedt, woydt 
sectlOn shall be lIable on convlCtlOn to a fine not exceedmg iblJ veroordelmg gestraft met boete van ten hoogste twee 
two hundred pounds or, in default. of payment, to impl'ison-ihonderd pond of, bij wanbetaling, met gevangenis met of 
ment with or without hard labour for a period not exceeding!zonder hnl'de arbeid van ten hoogste drie maanden, zullenc10 
three months, and the court before which he is cOllvicted may: he~ hof, door hetwelk hij veroordeeld wordt, hem van zijn 
order that he shall vacate his seat, and his seat shall thereupon!zetel ver,allen kunnen verklaren, \vaardooI' zijn zetel open-
become 	vacant. ivalt. 

" 15. (1) De Goeverneur-generaal kan een lid van de centrale Ontslag e 
15. 	(1) The Governor-Genera] maY, for incHlmcit,.· or m.is-Iraad of van een plantselike raad wegens Oilbekwaamheid of °hn!Jdevoeg.Removal of 	 ." . ., "elvall 

and d- ali- behaviour, remove any memb81" of the centrn 1 board 01' of ai wangedrag uit zijn ambt ontzetten. laden ~ar 
ficati for local board, from his office. 'I· (2) Een lid van de centrale raad o~ van een plaatselike mad raad en .• 
ret of . 'dt 1 ltd . , . . bt plaatsehl(2) A member of the central board or of a local hoardlwOI on ) Hyoeg( . to e waarnemmg van Z!Jll. am raden.office b'f' 
membe 'of shall become disqualified to retain and shall ipso/acto cease tolen houdt 'IpSO facto op zijn ambt als zodamg lId re
board 0 
advisory hold his office as such member- ;bekleden. 
boards: 

I (rt) if he become insolvent or assign his estate for the: ((I) \vanneer hij insolvent wordt of zijn boedel ten 
benefit. of his creditors, or make an arrangement with) behoeve van zijn schuldeisers overwijst, of met; zijn 
his creditors; schuldeisers een akkoord aangaat ; 

(b) 	if he become of unsound mind, or be convicted of ani (li) wanneer hij krankzinnig wordt, of wegens een over-
offence and sentenced to imprisonment therefol'! treding veroordeeld en deswege gevonnist wordt tot 
without the option of a fine; gevaugenis mnder de keuze van boete ; 

(c) 	 if he he absent from fonr consecutive meetings I (c) ,vanneer hij zonder verlof van de centrale raad of plaat
of the central board or a local boa1'(l, without i seUke ral)d respektievelik wegblijft van vier achtereen
the leave of the board: Provided that no sucbl volgendegewonevergaderingenvandecentraleraadof 
leave shall be granted for a period covering! van een plaatselike raad. Dit vel'lof kan niet voo}' 
more than six mont.hs within a.ny period oft lallger worden toegestaan dan zes maanden bin1)el1 
twelve months. I een tijd van twaalf maanden. 

(d) 	if he be OJ' become a director of any other bank-[ Cd) wi:nneerhij direl~teuri~of wordt van een andere hmk 
iug or money lending instituUon. I, (:f geld-le?-en~e mstellm>~., _ , ., .._ 

(3) If a member of the cE'nt.l'al board or of a local board 1)0' (;1) !nd.l:D een lId v,tn de centI,\le wad o~ van een pl~,atse~tl,t~ 
removed from or vacate his office under this section, or die oi.!l'~ad lilt. ~lJn ambt ontzet,~vordt of aftrt;edt lllg?:,olge dltaI'tlk?~ 
resign before the expiry of t:he period for which he wa3!0~ overhJdt. ~f bedankt voor afloop va~ de termlJ~l, waarvoor h~] 
appointed, his place shall be filled hy the Governor-Generali~cl~?steld IS, dan stelt de G?everne~l-generaal 16mand a:ndeIs 
and any person appOinted to fill the place of any such member m 2;lJn plaats aan, zllllende leder, dIe aangesteld wordt III de 

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

http:centra.le


xxix UNION GAZET'l'E EX'rRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 
------~~-----.--~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sHaH hold office for the remainder of the period for which 
snch member would otherwise have held office. 

)I,lt,ting" of 16. fl'he central hoard shall meet once at lemiL in every
the board month and at suell. othe~' times also atl the general~ud local 
boards. 	 manageJ' may sumIIlon It. 'I he generalnmnager shaH RllIl1mOn 

a meeting of that board on the reqnit'\ition in writing of two 
llJemberA. A. local board shall nHlet when BllllllIlOlled by the 
ch,lirman thereof. 

illillUlps of 17. 	Y[inme::; of the proceeding::; of every meeting of theproceeding-, 
ot IneuLing's. 	 cemtral board, and of every local hoaI'd, shall be regularly 

entered in books to be kept for the purpose. and the books 
Hhall be kept so as to show proper tabulated dekdl:; of the 
hm;ineBB conducted or transacted at each meeting. The minutes 

plaats van zulk een lid, zijn am?t beklede:: gedurende de rest 
van de termijn waarvoor dat lId andel'S Zl]n ambt zou hebben 
bekleed. 

16. De centrale 	 raad vergadert minstens cel1mual in Vergaclerin
iedere maand en tevens op zulke andere tijden als ~~~~~nl:i;~t 
de algemene bestllurder hem daartoe mochr oproepen. Op <('like raden. 
ilchriftelik verlangen van twee leden IIloet de algernene 
bestullrder een vergadering van de raud beIeggen. Een 
plaatselike ramI vergadert wanneer diens voorzitter hem 
daartoe oproept. 

17. 	Notulen van de verrichtingen vall iedere vergadering Xot,!len.van 
van de centrale raact en van iedm'e plaatselike raad worden ;~~nchtmg'en 
geregeld in (laartoe bestemde boekell gehouden. De vcrgadering. 
boeken moeten in een tabeIlal'ies overzicht de biezoudorhedell 
aanwijzell van de op iedere vergadering behamlelde of 

of the proeeedings of each such meeting shaH be Hubmitted at verrichte bezigheid. De notulen van de verrichtingen van 
the next, ensuing meeting and if then passed as correct, shall iedere zodanige vel'gac1ering worden in de eel'Atvolgenrie ver
be confirmed by the signature of the pel'bOl1 presiding thereat gaderillg voorgelegd en, zo zij dan korrekt bevonden worden, 
and shall, when so confirmed, be jll'tllla j(lcte evidence Joor de handtekening van de tel' vergaciering voorzittende 
ill all courts and places that the proceedings ail recorded in pel'soon bekrachtigd, zullende de alzo bekrachtigde llotulen iu 
the minutes were proceedingA of the first mentioned meeting. aBe hoven en plaatsen tot prima jaci!' bewijs strekkeu 
A local board shall keep such book" and records of its dat de verrichtingen, in de notulen opgetekend, d(J vel'
transactions and correspondence as t.he <:enn'al hOHl'll may from l'ichtingen waren van eerstgenoelllde vel'gaderillg, Een plaat
lime to time require. All such books and rel"Ol'ds shall be selike raad moet zodanige boek(Jn en aantekeningen van ziju 
open at all reasonable time to insllectiol1 by Lhe gelle,'al man· handelingen en korrespondentie houden, als de centrale raad 
agel' or hy a person deputed by him. I'all tijrl tot tijd mocht verlangen. AIle zoc1anige boeken en 

'.amekeningml moeten op aIle redelike tijden tel' inzage Eggen 
van de alg-emene LesHmrder of iemand door hem daartoe 
"angewezen.

CHAPTEB. II. 

THE BUSINESS, l'H.E 	 PURPOSES, AND THE FeNDS OF' HOOFDS'l'UK II. 

'rHB BANK. 


WERKZAAlIIHEDEK, DOELEINDEK EN FOKD8EN 
VAN DE BANK.'The business 18. Subject to the provisions in this Act specifically pre-

of the bank. ::Jcri bed, the business of the bank shall be~ 18. Olldel'worpen 	 mm de biezondel'P bepalingen in deze Bezigheid 
(a) 	to utlvunee money to fal'IlJer;:J 011 mortgage of land \VeL omschreven is de iJezigheid van de bank~ van de bank 

within the Union: 

Cb) to advance mOl1e~" to, and to guarantee the performanee 
of eontl'acts by, co-operative tloeieties ; 

to advance mOlley to fannon; holding lund un del' 
agreement of ]JUJ'ehase hOlll 111 e Cr,)\\"11, vi' 
holding land from the Crown under a katie tllt· 
unexpired pel'iod wlJeJ'Eof is (,{-n ymHs or lIlore, 

'llrposos for 
hich the following purposes, namely,.~ 

dvamws 
ay be made (a) improvements, in which term Hhall be ind llded farm 
y the bank. 	 buildings, fences, tanks and otlle!' structures for 

the dipping or ;,;praying of stock, the clearing of land 
for cultivation, the blocking of sluits, dongas and 
watercOllrses to pl"\:J\rent denudatioll of soil, and the 
planting of trees, orchards, vineyards, sugar cane 
and ten; 

(h) 	the purchase of stock 01' plant of all kinds and of 
agricultural requirements generally; 

(c) 	the discharge of existing liabiLities on land or, in 
special circumstances, any other existing liabilities; 

(d) 	the payment of costA ineidental to the subdivisioll of 
land held in undivided shares ; 

(e) 	 the establishment and promotion of agricultural and 
rural industries including, in addition to other such 
industries, tobacco, dairy and like industries, and the 
cultivation, sale and exportation of fruit; 

(n the purchase of land for any of the purposes described 
in paragraphs (a), (b) and (e) of this section by a 
person or group of persons whose financial resources 

(£t) 	 geld aan boereu voor te schieten op verbund op grond 
binnen 'de Unie ; 

(b) 	geld VOOl' te schieten aan en de uitvoering van kon
tIBkten door lmoperatieve verenigingen te ,vaarborgen j 

(c) 	 geld voor te schieten a:m boeren die grond houden 
onder koopovereenkomst van de Kroon, of grond 
onder hunrkontrakt van de Kroon honden waul'van 
het ouafgelopen tijdpel'k tien jaul' of meer is 

en in 't algemeen zodanige voorschottell te geven en at ,mIke 
and generally to make all such adV<ITH'ef' ,l1ld do all handelingen te verriehten als de hank onder deze of enige 
snch ads as the bank may, by this Act or allY other law, be andere \Yet gemachtigd is te maken of te doen. 
authorized to make 01' do. 	 19. Voorsehotten kunnen door de bank v,'~rden vel'strekt Doeleinden 

voor aIle of een of Uleer Van de volgende doelemdell, namelik waarvoor 
19. A.dvanees may be made ],\' the lJank for all or any of voor-	 voorschotten 

(a) 	verhetel'ingen, onder welke uitdrukking begrej)en ~~l~n~~bank 
zijn, boerderij-gebouwen,omheiningen, bakken en worden ver
andere inrichtingen voor het dippen of besproeien strekt. 
van vee, het SchooDIuaken van land voor bebouwing, 
het versperren van sIoten, dongas en waterlopen om 
verspoeling van de oppervlakte te vel'hinderen, 
het planten van bomen, vl'uchtetuinen, wingerds, 
suikel'l'iet en tee; 

(b) de aankoop van levende have of werktuigen van 
elke soort en van landbouwbenodigdhedell in het 
algemeen; 

(c) 	de aflossing van bestaandegrondlastenof, in biezondero 
omstandigheden, van andere best..'1ande verbintenissenj 

Cd) 	 de betaling van onkosten in verband met de 
onderverdeling van grOlId, die in onverdeelde 
aandelen bezeten wordt ; 

(e) 	do invoering en bevordering van landbouw-~n 
landelike bedrijven, met inbegrip, boven en behalve 
andere zodanige takh:en van nijverheid, van tabak, 
zuivel en soortgelijke bedrijven, en de teeIt, verkoop 
en uitvoer van vruchten ;1 

( 	 de aankoop van grond voor een of meer van de doel
einden omschreven i.n paragrafen (a), (b) en (e) Van 
dit artikel door een persoon of een groep personen, 
wiens,:of wier financiele hulpbrQnnen yoldoende ge. 
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are deemed adequatc to carryon a purposc described! acht worden om een van de doeleinden omschreven 
in any of those paragraphs, I in een van Vool'melde paragrafen te volvoeren, 

but no advance shall be made b T the bank fo' the ur)o p, of'lzullende. echter geen vo~='schot door de bank w(lrden verstrekt 
anv Huch irl'iO'ation w'\'er stora;;'e 'bo " 1, 'k P, I, ::., .ten aanZ18n van besproellngs-, waterbewaar- of boorwerken, ten 

ma·d~ t'he s'lb"J'ec't of" a' '1 L, ' db', or 1 Ilng, t~lOI ~ a~ I~lc,,~. oe·behoeyo ,vaarvan een lening kan worden gegeven uit krachte 
v'' <. o~~n un e1' anv aw 1'el3 lnry '0 '"l'io"UIOn b '.., " 

or conservation of water. < " c· .. Inln een esproenngs- of waterbewnrIngswet. , 	 ,0' 

20 	(1) De fondsen nm de bank bestaan mt- .Fondsel1 van 
(a) het kapitaal van de provinciale banken ten tijde van de bank, 

Funds of the de invoering van deze ""Vet, gewaardeerd zoals be20. 	(1) 'rhe funds of the bank shall consist Qtbank. 	 paald bij sub artikel (4,) van artikel (].Tie ; 
(a) 	the capital of the provincial banks at the commence-. (11) de kapitaalsbedragen ingevorderd ingevolge subartikel 

ment of this Act valued as in fmb-section (4) of sectiDn: (5) yan artikel drie ; 
til ree is provided; (c) 	 zodanige verdel'e gelden als de 1finister ingevolge 

bewilliging van het Parlement vall tijd tot tijd
(b) the capital amounts recovered under sub-section (5) aan 	de bank als deel van haar fondsen mocht

sect.ioll three; nitkeren. 
(c) 	 such further moneys as Parliament may from time to De bank betaalt aan de Minister rente op de gelden die 

time by appropriation authorize the Minister to pay ingevolge dit artikel een gedeelte van haar fondsen uitmaken. 
to the bank as part of its fUllds. Die rente wordt halfjaarliks betaald op zodanige datums als 

. ' 	 ' " , _ de Minister van tijd tot tijd mocht bepalen. De rentevoet 
(2) The h:;nk shall pay .to th~, 1hmStec Illteres~ ,UP01: the bedraagt drie pond vijftien shillings percent in 't jaar, maar 

J~lOne~S whICh under thIS secnon form part of ItS funds, kan van tijd tot tijd, op voordl'acht vall de GoeV€u'neur
Such l,n~ere~t sh~ll ~e pa::abl~ h~lf~ye.a,:'ly u,p.,0r: :1.1ch ~aLes, as generaal, bij besluit van beide Huizen vall het Parlement, 
the MIlllsteI ma) flOm tItHe tel tImE. dneet. 111e rate of mtelest ,yorden verhooad of verlaaad ' 
shall be three p~unds fift,cen shillillgs per cent. per an num :rIet dien Yel~tande dat I':'ente, ingevolge dit subartikel aan 
but rn~y from, time to tune b: added to or reduced by de ?Jlinistel' versch uldigd ten aanzien van fondsen vermeld in 
resolutIO~ of both Honses of Pal'haUlentpas~ed upon a ~estlage paragrafen (a) ell (0) "van subarthcel (1), niet hoger zal zijn 
thereto fl'om the Governor-General: ProvIded that mtel'ost dan clie welke ingevol'derd is. 
payable to the Minister under this sub-section in respect of 
the funds referred to in paragraphB (a) and (0) of sub-section 
(1) shall not be at a higher rate than is recovered. 

, 

HOOFDs'rUK III. 

CHAPl'EH III. ONDEUSOHEIDENE SOORTEN V AN VOORSCHOT'rEN EN 

ZEKBRIIEIDSTELLINGEN. 

VARIOUS KINDS OF ADVANCES AND SECUIUTIES. 

Voorzovel' in deze Wet niet uitdrukkelik andel'S aard "anvoorschotten
Naturco£ 21, (1) Save as in this Act is specialJyprovided, no worden 'yool'schotten slechts verstrekt op oerste en zeker
advances and shall be made e~cept npon first. mortgage of land within birmen de Unie, heidstelling
securities 	 ' _ , daarvoor. 
therefor, Union, Geen vool'scnot ,Yo1'dt vel'stJ'ekt op elgenc/om, dut reeds 

(2) No advance shall be made on any property which bezwaard is nIeL cen verbaml of last (niet zijnde een verband 
alreadv encumbered by any mortgage or charge (othel' than a last illgevolge doze \Vet of eell last gevestigd uit krachte van 
mortgage or charge under this Act, or a charge which hat; beon ;len wet, Vl'Oegel', tans of him'na geldende, illgevolge waal'van 
created under any law heretofore, now or hereaft01' in fOl'CC, omheiningen zijn opgel'icht, of dipbakken en andere inrichtin
whereby fences have been erected, or dipping tanks and gen zi.jn gebouwd ten koste van een l'egering of van een 
appliances constructed at the cost of any Goyernment or of ai[)l'ovinciale bank) tenzij het voorschot dient tot afiossing van 
provincial bank) unless the advance be for the purpose oT' een vCl'band of last van vl'oegere datuIIl. 
discharging a ,mot'tgage 01' charge of prior date. i De l'a~d be~list in ieder gev".l aan de, halld van de biezon-

The board shall in every case decide on the special factsldel'e felten 01. een voorschot tel' aflossmg van een vroeger 
whether an advallce for the redemption of a prior mortgage ol'lverband oi last toegestaall kan worden, 
charge shall be sanctioned, . (3) Ilet bepaalde bi,] sub-artikels (l) en (2) wordt niet 

C)) '-, th' '. 1 t'o (1) ., 1 ro) of tl 'e, "on' 'on con Igeacht het g!:lven van een vool'i3chot op de zekerheid van eigen
( ;) ,::,0 lncy III SU,J-sec ,1 nB alIt \;,. ilh, "'vU - , U . 	 b 

, ' " ~ ~ ",; IT b" • d Idom bmnen de nll~ dat reeds met !:lon vel' and ten gunsteb, 	 "1,,
tamed14hallbecon::struedasme\enLlhanaClvance e1ngma e " I R "b d' t 1 Itt 't i tht b d
UDon the security of prop'el'tv within the Union already r',ran ( e ,egel'lng ezwaal' IS e )ee en Iln S ( a e VtW an 

> '" " 'J' , h -, , ~ ·rgepasseerd was om een bedrdg aan het Goevernement als 
eIlcumbered by a mOl'tzaQ'e bo,nd In ,Lavour of t e bovernmcnc, I ," lk " d hId' 1 t ' k , " ~ ~ 	 , "{oOYJPl'lJS van zu - elO'en om versc u IgC e verze eren en 
provIded the bond was passed to secure an amou,nt due t.o Lhe'l t" d ,- 't b bIb t k1' ~ t t' ld b cl , 	 l' fIt d' t t' ['en e on, er ([I vel' anc met e 1'e ,nng 0 geme el rag
(,·overllmont as purc lase pnce 0 sue 1 propel' v, em I,n ere!:> IS 't I t Ib' 't d, d b 1', n~'} d ' ' f '"h ' 1 f me' )e aCt, aar IS en mlS vel' er aall e epa.mgell va 
not payable Ullder t,1e bOIl m respect o· t e Sl1I{ ctmOunv, T" - 1 ' ' , - " , , 'I h 'd 

d 
'd d f th th t th ' " 0" t1' "t' D neze VI et vO darm IS betrekltehk (te waarde ,an de ze rer, Cl ,an proVI , e' 'ur, er a ,e provlSlO11S T ,us _"'-C UI''''I ' ' ' 

complied with as to the value of' the security, ' (4) De beperkmgen op bezwarmg van grondteokennmgen 
, '!bedoelll in Wet X 0, 40 van 1906 en Wet No. 41 van 1908 

(4) The 1'~strictions against hypothecation of allotments!van de Kaap de Goede Hoop zijn niet van toepassing op 
referred to III Act Nc, 40 of 1906 and Act No. 41 of 19081bezwaring met verband tot zekerheid vall voorschotten 
of the Ca}?e of Good Hope shall not apply, in l'~spect ofl ingo'lolg(, (leze \Vet aall houders van zodanige toekeuningen 
hypothecatIons to secure advallces under thIS Act to the verstrekt. 
holders of such allotments, 	 I (5) Een voorschot, da,t bona fide verstrekt is aan een 

(5) No advance bona fide made to any person who, 01'1 pel'soon of aan een vel'e.nigir:~, die.' nadat ,~lCt vOOl:schot of cnig 
S,ociety which, ,is discovered, after, the achance 01' an! part d,~el ~a~,lrvan verstrekt IS, ,bh~k~ ,met to ZIJn of ,met geweest teII' 

thereof has been made not to be or not to have been 1Il the ZlJll, III het geval van eenll1ChVldu, een boer, of III het geval van 
case of an individual, ~, farmer, or in the case of a society, a uell verenig-ing, een kooperatievc vereniging, doet geen per
co-operatiYo society, shall entail any personal liability upon] sooulike 'verbintenis ontstaan voor de raad of een beambte Yan 

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



XXXI 
. 

UNION GAZETtE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 

the board or any officer of the bank, bnt the board may refuseide bank, zullende de raad e?h~er mogen weige;en omverdere 
to pay any further instalmeuts of the authorized advance, and! paaiementen van het bewllhgd voorschot mt t~ keren en 
may at once proceed to call in and recover in manner herein-Id<l.,delik hot reeds voorgeschoten bedl'ag op de llleronder be
:tfter provided, the amount already advanced. paalde wijze kunnon opzeggen en invorderen. 

. 22. (1) Geen voorschot wordt aan iemand verstrekt be- Wijze waarop 
.!I<Iode of 22. (1) No advance shall be made to any person except- Ihalve- ~~~~~:n 
applicationR 
for advances (a) upon his written application in prescribed form; and I· (a) op. zijn schriflelike aanvl'a.ge in de voorgeScl.Hev.en ~~~~~nnnd amol1nts 
of so,me. (li) upon a resolution of a duly constituted meeting of vorm; en b~r.!~r;,nen de 

the boar:l at which t?e question of making the, (ll) na besluit van €len behoorlik samengestelde vergade- daarvr.n. 
advance IS properly comndered ; I rinO' van de raad in welke de vraag of het voorschot 

,." 	 .I verstrekt zal worden, behool'lik overwogen IS ; 
or until t.he bond OJ' any other security which is proposed to be Itotdat het verband of €len a,ndere zekerheid, die voorgesteld 
given to secnre the advances has been registered as hy law1wordt te worden gegeven tel' verzekering van de voorschotten, 
required or otherwise completed. geregistreerd is als door de Wet vereist of andel'szins 

voltooid. 
(2) ]1:very appli.l.:atio~ for a~ advance shall sta~e the purpose (2) Elke aanvrage om een voorschot moet bet doel opgeven, 

for. whIch the advance IS roqmred, and shall he III a form pre- waarvoor het voorschot benodigd is, en is ingericht naal' €len 
SCrIbed by the central board. dOO1' de centrale raad voorgeschreven vorm. 

(3) Biezondere gevallen ~uitgezonderd, wortH geen voorschot 
(3) No advance shall be made for a sum less than fifty vE'rstl'ekt van mindel' dan vijftig pond en wordt aan een boer 

pounds e'Ic~pt in spe,cial cases, and no advance shall. be made geon voorschot verstrekt van €len gl'otere 80m .dan twee 
to a~lY one faTIne~- of ~ Sllm greater than hvo thousanct pounds. duizend pond of van Bommen die tezamen tweo dmzond pond 
or for sums whIch 1Il the aggregate e.xceed two tflOusand te boven gaan, behalve voor de aanleg van grote landbouw
pounds, except for the purpose of executmg large agI'JCultma l . werken of verbeteringen, waartoe de bewilliging van de 
works or impro:ements specially authorized by the Governor-I Goeverneur-generaal biezonderlik verI €lend is: Md dien ver
General: . PrOVIded that no sum ~dvanced for. any such ~stande dut geen som, die voor zulke werken of verbeteringen 
works or Improvements shall exceed III the aggregate the sum/voo1'ge.schoten wOl'.dt, in het geheel de som van vijf duizend 
of five thousand pounds. ,pond te boven mag gaan. 

. _. 	 .. I 23. (1) Geen ,oorschot wordt verstrekt op zekerheid van 'Nat tot 
Secunties 23, (I) No advance shall be made upon tlt.e SeCUl'I~y ?f anY!onopgemeten grond of van eryen of standplaatsen gelegen zekerl~eidwhich mo,y 
be taken. 	 ~ns.llrveyed land 01: ?f a~lY erven or stand3 SItl:ate wl~hm theibinllen de grenzen van €len municipaliteit, vlek of kan (henen. 

Illmts o,f any ~umClpahty, borongh, or proclaImed VIllage or geproklameerd dorp of geproklameerde stad, Zodanige onop
townshIp, prOVIded that any unsurveyed h:nd ?1' .any erf or gometen grond, el'ven of standplaatsen kmmen echter als bij 
stand. may be ac~epted as collatera~ secllnt,y, If 11 does not komende zek.erheid worden aangenomen, mite dezelve niet het 
constItute tIle mam part of the securItY'hoofdbestanddeel vormen van de zekerheidstelling. 

I (2) Geen v oorschot wordtverstrekt opuitsluitendezekerheid 
(2) No advance on the sole security of land shall be madej~Hn grand .v?~r een bedrag .. van l,nee~ dan zes~.i~, u,erce~t 

for an amount exceeding sixty pel' cent. of the fail' agl'icnl_!vall de bIlhke door de l(la~ tEo b,:palen wMlde vun 
tural 01' pastoral value of the land, together with the valnelde gl'Ond ;001' landbouw of vee~ee1t tezamen met de 
of the improvements to be effected as determined by the: waal'de van ne aan te brengen, vE'l'hetermgen. ~een, voorschot 
board and no advance shall be made on the security of am-iwol'dt verstl'ekt op ze~erheId van g~'ond, diemst vool'~~ 
land not permanently occupied and beneficially cultivated oi,dnrend bewoond en n.uttlg behouwd of be:ver~t wordt, ten.zIJ 
worked, unless tbe central board be satisfied that the land de centrale raad. bevllldt, dat de grond uttslmtenll gebrmkt 
is used exclusively for O'razing stock. wo~dt als veeweIde. . 

,., (3) Geen voorschot op de zekerheId van Kroonland. de 
Ikoopprijs waarvan ten dele betaald is zal meer zijn dan 

(:3) No advance upon the security of Crown land thr-:vijftig per~?nt van het bedrag alreeds beta~l.d als gedeelte van 
purchase price whereof is partly paid, shall exeeed fifty per: lIB kOOpprl,lS, .(~o~h de raad kan €leI: addItIoneel bedrag van 
cent. of the amoum already paid as part of the purchase price,lt~ll hoogste VIJftlg percem van de waarde van de ve~bete
but the board may advance an additional amount up to fiftv)rlDgen se,lert het koopkomrakt aangebracht voorsclneten, 
per cent. on the ~alue of impI'Ovements made since the agree'J zl]llen~e zoc1anige waar~e door de ra~d vastgesteld worde~l: 
ment of purchase, amI snch vahle shall be dl~tel'lnined by the:}:lct dlen verstande dat mgeval zodamg koopkontrakt verme
board: PI.'OV.ided that, in the event o.f any Sl.lCh. agreementj tli;.~d wordt en d.e g;:OIl.d door de, Kl'oon teruggenomen wordt 
being cancelled aud the land resumed by the Crown, there 1.1.1; het Gekonson:ieerde Inliornstefon~s zo,:eel van het 
shall be paid out of the Consolidated Rev enue Fund so rrmch voorschot en de rent:: ~aarop v~rschuldIgd mtgekEerd zal 
of the advance and. the .interest due thereon as the bank is\wOrden als de mad Illet m staat IS op de verbandgever te 
unable to recover from the mortgagor. verhalen. 

I 	 (4) Geen voorschot wordt verstrekt op zekerheid van 
gl'Oud gehouden onder huurkontrakt van de Kroon t.enzij 

(4) No advance shall be made upon the security ofjhet 1murkontrakt hehoorlik geregistreerd is in een Regis
land held under lease from the Orown unless the lease,tratie Kantoor en tenzij aan aIle verbintenissol1 en voorwaarden, 
be duly registered in a Deeds Office, nOI' unless a11lten name van de huul'der yervat en begl'epen in hot 
c0.venants. alH~ cO~lditions 011 the part of the lessee con-!huurkontrakt, op de datum van de applikatie voldaan is, 
tamed or ImplIed III the lease have been, at the date of the[Geen voorschot bedoeld in elit sub-al'tikel gaat vijftig percent 
ap}Jlicat~on, complied with: No advance referred to in, thisl van de waarde van het belang van ,de hunrder in het 
sub-section shall exceed fifty per cent. of the value of thehuul'kontrakt te boven, zullende zodamge waarcle door de 
lessee's iatere~t in tJ:.e lease aI?-d such v~lne shall be determh~ecllr.aad ,vOl'.den, hepa~ld.: Met clien verstancle dat in gev~: het 
loy the board. PrOVIded t,hat m the event of the lease bemg,huurkontrak( verllletIgd wordt en het land a(ln de hrOOll 

cant:elled and the land resumed by the Crown there shall be ter'ug-yalt aan de bank uit het Gekonsolideel'c1e Inkomstefondtl 
repaid to the bank out of the Consolidated Revenue Fond soidat ~edeelte van een ,'oorschot yerstrekt op zekerheid van het 
mu~h of any advance madeupon the: security of the lease andihuurkontrakt ell van de daarop verschuldigde rente wordt 
the mterest due thereon as the bank IS unable to recover from! terugbetaald dat de bank niet in staat is op de verbandgever 
the mortgagor. lte verhalen. 
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(5) For the purposes of this section it shall be in the (5) VOOl" de doeleinden van dit artikel zal de mad 
discretion of the board to take into account the value orlnaar zijn goeddunken "ill aanmcl'king nemen de waarde 
permanent improvements or of such standing or l'ecurringiY'ln pel'rnanent,e verheLel'ingen of van zodan.ige Le veld 
crops as will last beyond the p;')riod for whieh the advanCE istaande of repeterende oogsten, als langeI' dan het tijdpel'k, 
was made. Iwaarl'oor het voorschot verstrekt weI'd, duren zullen. 

. . ., "., ". .,'1 (6) Een voorschot onder snb-artikels (3) en (4) van dit 
(6) An ahvance made :mdel sub-sectlOns (~) and (4) of thIS artikel gegeven, wordt op zodanige wijze en in zodallige 

sectIOn shall be secur~d In such ma.nner and Il1 such forn~ a", vorm verzekerd, alA de raad moge vool'schrijven en niet
the b?ard may.pres~I'Ibe al.ld anythmg:o the contrary no/'\·, Jth-I ;egenstaande leJerlOvergestelde bepalingen iv artikel vier ell 

stcuidmgO' cont~lIl~~d 111 S~CtlO~lo tWe1:~Y-JOUl~ a~y ~uel!, a~Y",~l~i:'1 twilltig I~oet enig zodani.f? voorschot, te zfnne~ ll:et de. reute 
sh~.1, tooethe~:vlt,h th~ ,ll1tCl. e~t ,thueon, bv l~paJcl, \\ ~tl,ll.n ,.ll~ daarop, bmnon cen terlIl1JI~ van hoogstens vlJf pren tm'ug

Tpellod not, exveedmg in e ;) eaIS and upon sueh teInl" ,IS lll,'., Ibetaald worden en op zodal1Jge voorwaarden als door de raad 
be determmed by the board. bepaald mochten worden. 

Adnmccs for 24. Advances lIlay be made for a period of thirty years, ." . 	 .. 
thirtv vears subject to the provisions and conditions followinL". that ifl to 24. Ii ~or,,~:notten kUI:nen worll.en verstrekt voor een tlJd ,:,oo~'s?hotteTI 
and t'hnes of say:-. '" ,van derhg Jaren, met lnachtnemmg van de navolgenlle bo- :001 aertIg 

v 	 l' d t Jaren enrepaY,men;t ° f 	 , ., " pa Ingell en voorwaar en, te we en :-~ tijden vall 
J)rmCipal and (a) l' or the perIOd of five years IJCxt succeedmg the date 
mt<ere8t. 	 on which an advance is made, there shall be paid 

thereon half-yearly to the bank by the mortgagor, 
interest at the rate of five pounds per cem. pm' 
annum. 

C") After the expiry of the said period of five the 
auvallce with the interest dne shall be to tl"t 
bank by the mortgagor within a period of twenty-fhc 
years, by half-yearly instalrnents until t.he \\hole 
advance, with the interest thereon, has been repaid. 

(c) 	 Every half-yearly instalment shall consiAt pal'tly of 
principal and partly of interest, but every such instal-I 
ment except the last shall be at the rate of thl'ee' 
pounds ten 8hillings for every hundred pounds of the 
advance. 

(d) 	All snch judf-yearly instalments shall be calculated 
and paid according to the table set forth in the 
Second Sehedule to this Act. A copy of such table 
shall be supplied to every mortgagor. 

(e) 	The form of mortgage bond for securing any t>ucb 
advance shall be as prescribed by the central boal'd. 

25. 	(1) The mortgagor may, durin u the fir"t five veal',: "J\e]', IOircumstan· 	 o 

teru"betalino 
(n) 	Gedurende het t.ijclperk van vijf ja1:1"n volgende op dt: van hoofdsOl£ 

datum, waal'op een vool'schot verstrekt wordt, moet en rente. 
daal'op door de verbandgever aall de bank halfjaarliks 
rente tegen vijf pond percent in het jaar worden 
betaald. 

(b) 	Na afioop van voormeld tijdperk van vijf jal'en, wordt 
het voorschot met de verschuldigde rente door d 8 

verbandgever aan de bank binnen een tijdperk vall 
vijf en twintig jaren terugbetaald in halfjaarlikse 
paaiementcl1, tot het gehelc voorschot met versGhnl
digde rente afbetaald is. 

(c) 	 leder halfjaarliks paaiement bestnat ten delo nit hoofd
som, ten dele uit rente, zullende eehter ieder xodanig 
paaiemel1t, met uitzondering van het laatste, dri.e 
pond tien shillings voor iedere honderd pond van hot 
yoorschot bedragen. 

(d) 	Al die halfjaarlikse paaiementen worden berekend 
en betaald overeenkomstig de tafel vervat in de 
Tweede Bijlage tot deze Wet. Een eksemplaar van 
die tafel wordt aan iede!' verbandgever verstrekL 

(e) 	De YOI'm van de akte van verLand tot zekerheid van 
zulk cen voorschot wordt door de centrale raad VOOI'

geschreven. 	 .' 
an advance for thi1't" veal''' has been authorized rC'lHv to thel 25. De verb.ftml "cyorb kan gedurende de eerste vijf j<ll'E'1l (l1Jl;'i.RWlig'ues under J~, IV W , l' ~ -	 . ~ ~'. heden vtaa.r~ 

which 	 bank on the date on which the interest is payable, in reduction of nadat eeD vIJorschot YOO1' del'tlg Jaren tocgestaanls, op dB datnru (md~x
ai[vanee may the 	principal any sum, not being less than five pounds or [l waarop de rente ,'crvalt aan de bank, in minderillg van de v<,191:Hcholhe repaid 

• ,C 	 1 fd . lIb tId l' t .' t <Of VOOl' verval·.before 	 multiple of five pounds. If the mortgagor elect to repay any :100 som, elllg )ee rag terug e a en, oc 1 en Inms e VIJ aao' kan 
maturity. 	 sam or sHms, as aforesaid, prior to the date when interest pond of een veelvoud van vijf pond. \Yanneel' de verballd- w;rdell 

is payable, he shall at the same time pay interest accrued on!gever YCl'kiest een 80m of sommen als voo.l:meld v66r ,~e tel'ughet",alU. 
allY such sum or sums up to the date of repayment. 'vervaldag van de rente terug te betalen, moet I11J tel'zclfderbJd 

. 	 . de rente betalen vCl'schuldigd ten aanzien vall zulk een 130m 
(2) After the expi~'y of t~e said period of ti,:,e year", ~he of sommen tot 013 de datum van terugbetaling. 

ll10rtgag~r r~ay from trme to tllne J?ay to .t~e bank m reduc~IOl~ (2) Na afloop van voormeld tijdperk vall vijf jaren kan de 
of the. prmerpal sum chen due and m addltl~ll to rhe Pl.eSCl'l~eUI vBl'ba.ndgever, boven en behalve de voorgeschrevel.l. halfjaal.'
half-yearly lllsta~ment,8, ,any sum, not bemg less than flve likse paaiementen, van tijd tot tijd aan de bank ellige flOlIl, 
pounds or a multIple of five pounds. doch ten minflte vijf pond of een veelvoud van viJf pond, ill 

All such payments shall as from the date whell the l1extimindering van. de dan vc.rschuldigde hoofdsom terugbetalell. 
half-yearly instalment falls due be credited with i:lterest <It,,Alle 0' zodalllge , l~~ta:lllgen;yo,~~l:l:'i yana~,. de ,datUI~~ 
n~e same rate as the rate payahle by the lIlortgagor III resped ,~anlleEI, ,he~, e:HlboJ"Cl:(:e haIf]aarl,kse . pd,t:en:-el"t ve~, 
of the advance, until such payments and interest t.hereon are ',alt,. gek~e(htceHt, met Ie:lIe . oPe ,dez,e;f~le'.Oet _~ls d18 
equal to the amount due to the bank. rrhereupon such vers:~uldlgd ,"dO?I. de. ~el b:n~lgevBI tu . :tanZl~l,l . van .. ~l.et 
paymen.ts and interest shall be set ofl' against that HIllount illll11;?Ols:hot t~td.,"t zooj.~.t;lg,C ,?;tdl111~en met ,Hnte.t~(:"10~ ¥el:Jk 
the mortgagor shall, on payment, of the prescribed fees, be ZlJn ~d.ll heta.~ll de ?a,'~:';:,' e~,d:uldlgde ~ecb::g. D~.c be,tallllben 
entitled to a discharo'e of the mort"aO'e. en lente \'Olden dbml,l \?nekend met dat be,cliag, zuJlellde 

,.., c b 	 dH verbandgeyer, IUt betalmg van de vool'gescnrevell lonen, 
During the first five years an authorized advance for thirty gerechtigd zijn tot ontslag van het, vCl'band. 

years may be made in instalments from time to time aA Gedurende de eerste vijf jarel1 kan een voor dertig jareTl 
improvements are being effected, or stock is being purchaf'ed,bewilligd bedt'ag worden uitbetaald bij paaiementen die van 
and interest on any such instalment shall be calculated from'tljd tot tijd worden verstrekt, naarmate vel'beteringen worden 
the date on which it was paid. aangebracht of veo wordt gekocht. .Op ieder van die 

paaiemenLen wordt rente bel'ekend van de datum, waarop het 
Advanc~s for 26. (1) In lieu of making any such advance vel'sr,rekt is. 
short pdodo for a period of thirty y(~al's as is subject to the 26. (1) In de plaats van het geven van oen voorschot VOO1' Yoorschotten 
~~eihl~ provisions of seetions twenty-four and twenty-}he, een tijdperk van dertig jam' zoals onderwOl'pen aan de ;;!~:~ al 

the board may grant a cash credit. to all amollni bepalingen Y3,11 artikels vie)' en tuyintig en vil! en k~skredieten8 
not exceeding one thouAand pounds to anyone twin,tig kan de Baad voor een boor op een en c1ezelfde keel' een 
farmer at anyone time. Such falmel' may from time kaskrediet openen tot een bedrag van ten hoogste duizond 
to time draw against such credit such advances as he pond. Zulk een boer mag van tijd tot tijd op znlk een krediet 
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mav require and may from time to time make repayments zodanige voorschot~~n trekken, a~s hij nodig moge heb)Jen,.en 
J' "1 "1] t'1'J' 'I tc)t tlJd tenwbetahnO'ell doell op rekemuO' van011 'ICCOUllt of such 'ldvances pl'ovIded that the amount mn VeL c '0 ,', b, , '" 

owi~g by him t~ the 'bank and outstanding at anyone time tlodanige voorscho,tten j ~let ,dIenv.:~stal~de, dat l~et,do?!' he:l~ 
shall not exceed the amount of sueh credit. Sueh farmeI\ aan de bank vel schuldlgdt ,lJedru"" !l,tt, te el~lger tlJd Ul,t
~hall l)ay illtereRt to the hank at the rate of six per cent,! staande is, 11et bedrag van zulk kl'edIet met ovet'treft. 
'- " " " , .'f d 'O'e l)oe'1' betaalt interest 'tall de bank op de voet van zesper annum on the maximum mOllth,IY balance of the\,",o a,nIb: '.' '( , .',"" '. .' 

· 	 1)ercent III 't Jaar op het maXImum maandehks baldo v,m het,unoun t, outs tandlllg. " , 

, . . " , nitstaande hedrag.


An:ythlllg to the eontl'ary notWlthSCal~dlllg III any law, the, Niettegenstaande tegelHwergestelde wetsbepalingeJI V{()l'dt 
drawlllg of the whole or any pan of such adyance ,after!het trekken van het gehele voorschot of een gedeelte daal'van 
the repayment of tl~e whole 01' ~ny P~l't thereof, shah nO~llla terugbetaling van het geheelof een gedeelte e1' van niet 
be deemed to ,c0nstltute a novatIOn .of the debt so long ac, heschouwd als een ve1'nieuwing van de sehuld :wlang het 
the bond seenrlllg the advance remU1l1S uncHllcelled. ivel'band <lat het yoorschot verzekert ongekaneelleenl blijft. 

(2) Any bond to I,eeure an advanee under thl" sm,:tioll l (2) Elk vel'band OIll een voorschot onder tiit artikel te 
shall be ill the form presel'ibeti by the board and any such Yc;l'Zekerell is in de door lle raad yoorgeschrtlvcn vorlll en elk 
advance shall, together with the interest thet'eOlI, lJe repaidl7.0danig voorschot word! tezamen Illet de interest daarop 
within five years from the datl' of the adnmcc. ibinneD vijf jaal' vanaf de datum van het yoorschot t.erng

(3) Save as in this section i:-; specially pro:'ideJ, alllbet~ald. " " " , ,,'," ,'c,' •.•" 

advance made under this bcction shall be subject to all! (.3) BehOt"dens b~ezon~lCl e v om :t.lCnmg 11l dlt artIkel lG een 
the provisions of this Act relating to acivanees UPOll first!voorschot onder dJt artIkel ye1'lee~Id onderworpen aan aUe 
mortgage of irnmovahle property. 'bepalingen van deze 'Vet betl'efIende Yool'schotten onder 

• ieerste veeband van vast eigendom. 
~i'~ng:n~:~on 27. (1) Every ,application made for an ~tdvance under' 27. (1) ~lke aanvI'~g~ om een voor~ch~t die ingevolge Inzendi~g
t.ioll~krough flectlOn~ tu'enty:tow' an,<1 t1Uentlr-~p] of, tl~lS "~ct Sh~lll ~e' artikels ,'zer en twtntlg en :e~ P11 twmtl,q van, deze vVet ;~~g:naau 
magIStrate, transIIutted to the magIstrate of tbe dIstrIct III whwh 1;:' gedaan ,vordt. moet gezon<1en worden aan lIe maglstraat van magistraat. 

,,!tuate the great'.?]' part of the security proposetl for thelhet uistl'ikt, waarin het grootflte gedeelte van de zekerheid 
advanee. 	 !gelegell is, die VOOI' het voorsehot aangeboden wordt. 

(2)' Everv such alJp'lication shall be aceollllJanied lv 'Ii (2) Elke zod.anige aanvrage moet yergezeld gaan van eell 
I . , th t ft' l 't 1 tl J i 'I waanlel'ing van het als zekerheid aangebodcn eigendolll; deJ" 

v,a na;IO;~ ~)r . edVI;per y t :te( as ~ecu~l ?' aT- lle;a ml-I waal'dering llloet worden gedaan door een'doOl' de bank goed
tlOn S 1a )C ma e y a va ua 01' appomH'l Jy t Ie Jan (. ! i!ekeunle taksatenr. 

,-	 1(iJ) The magi:stl'ate reeeiving the application shalll'epol'ti (;3) De magistraat, die de llllnvrage o~tvangt, moet vel'S ng 
as to the value of the said property, as [0 the eharaeter,i doen omtrem de waarde V~Il bedoeld elgendom, omtl'ent het 
ability, oceupatiOll and general suitability of the applieant: Imrakte1', de hekwaamheld, het bel'oep en lIe algemene 
and as to the advisability of making the advance. Thelgeschiktheid van de aanvragel', en omtrent de raauzaamhcid 
magistrate shall transmit the application and his report to:om het voorsehot te verstrekkel1. De magistraat moet de 
the bank. !aanvrage en zijn verslag aan de bank opzenden. 

Voorschotten aan KooperaNeve Verenig1:ngen. 
Advances to CO-OP81 ati l'i' SOf:ietiel:i. 

28. (1) Een kooperatieve vel'cniging kan op schrifte Doeleinden 
, van en zeker

PurlJC~CH of 	 >c " " '. ., ,,','_Ilike aanvrage gemaakt in dOOl' de eentraIe raad voorgeschreven heidstelling• 

and ~ecurity ~8. (1) A .CO-?PCI atn e "oc!C~,\ ma~, upon Vv I Itten £tPP~1 ,-ol'm, een voorsehot van dp bank, onder doo [. de mad te bepalen voo.r , 
for advances catIOn, Illade III tllefonn prescnbed b) the eeutral board, obtam vool'Waardell verluijgell YOOI' €len of meet' van de doeleinden koope::a,tleve 

co'ol!e,ra-, n' from the IJHnk on sneh eonditions as the board may determine,' die de veren'iging zich ten doel kan stellen. Die aanvrage'VereUlgmg-en
,ometlvs d' f ' 'f '1 ,. ' 1 ' 1 '1 ' 't' 	 ,an a V,lnee ,or anyone or rnore 0 Ie OllJects w llC"l t mt :;oC1ey' mits Q"etekend ziinde door de voorzitter en de sekretaris vanl 

is legally (Jompetent to pursue. Snch appJieation, when signedide ve~-enicring vc;bindt indien zij bewillicrd wordt en Voorwvor 
bytbe chairman and se.cret~rJ:' of the soci?ty, shall, if.granted:zij bewilUgd i',.;, de vere~igiilg en alte led~~l daal'van gezamelllik 
and to the extent to whlCh. l,t IS granted, bmd th.e SOCIety Hlld!,m afzonderlik, VOOl' de terugbet,alillg van ieder yoorsehot. 
all the ,memhers thereof, JOllltly and sev,erally, for the repaY-:door de bank naal" mmleiding van die aanvrage verstrekt. ' 
lllen~ of.any advance made by the bank 111 pursuance of sueh: (2) Niettegenstaande tegenovel'gestelde bepalingen in euige 
apphcatIOIl. :wet op kO(iperatieve verenigingen, kall iedere zodanige ver

(2) Anything to the eontrary notwithstanding in any laweniging, behoudens andere bepaJingen, die baar regeIs, 
governing eo-operative soeieties, any such society may, sUbjeet!1 t'egulaties of statuten lIlochten behelzen, kraehtens maeiltigjng 
t.o any other provisions eontained in its rules, j'egulations, or, bij een besluit op een behoorlik belegde verg-adering aangeno
a~'ticli:'s of associa~iol1, apply for suc~ aI: advanee w~e? ul1tho- men d~or een meerderheid van twee-derden van, de daal'op 

1rIzed a resolutIOn passed by a maJonty of twO-thll'C!S of thPi >iaI1Wezlge leden aanvrage doen om zulk een lenmg. 
memben:l of the tiociety present at a meeting duly eonvened.! G~) Het voorschot. wordt versu-ekt op de gezamenlike en 

(3) rrhe advance shall be made upon the joint and seyerallafzonderlik(: aansf~mkelikheid van d~ leden van de vereniging 
liability of the members of the society, and upon such ad-len op zodal1lge blJkomende zekerheld als de..raad moe~t ve1'
ditional security as the board may require, and shall bear !angen, I~et voorschot; draagt rente tegen vIJf percent m het 
interest at the rate of five per cent. per annum, payabletJaar, 'voormtbetaalbaal' op bepaalde door de ,raad vast te stellen 
periodically in advanee, upon such dates as the board nmydatuIIls en IIl0~t, met,aIle , daarop vel'sehul(lIgde rente, wO~'?en 
prescribe. rrhe advance shall be repayable, together with alliterugbet~~ld bmnen nen Ja~en na de datum daarvan, tenzlJ ~e 
interest due thereon, within ten years from the date thereof,!:'aad de tIJd VaI~ terughetalmg \-~r1engt of het voorsehot UIt 
unless the board extend the period of repayment or soonerlKracht~ vall artIkel z~l)en en der~lg e~rderopzegt.. 
eall in the advance under seetion thirty-seven. ! (4) b.Cl: voorschot m.g~volge ~lt artl~el verstrekt, ,kan, zonder 

!goedkeunug van de ?lInllsteI', hen dUlzend pond Illet te boven 
(4) No advanee m~de u?der this tleetion shall exee_e{~ tenlgaa;t, , , , , 

thousand pounds sterlmg WIthout the approval of the MUllster,1 (u) Eon verband tot,zekerhCld van eell voorschot, lllgevolge 
(5) Any bond to secure an advance nnder this seetion shall 1dit al'tikel verstrekt, moet zijn ill de vorm door de l~tad 

be in the form preseribed by tho board. :vastgesteld. 
Advances to " 	 I 29. Eeu YOOrscllOt aan een kooperatieve veremgmg LeninO' aanco'operaUve
cocieties in 29. An advance to a co-operatIve sOCIety may be made kan door de raad worden vel'strekt in de vorm van een kas- koiipe~atieve 
form of mtsh by the board in the form of a cash credit. acconnt ; and the society; kl'edietrekoning. DeYereniging 1mn het bedrag van dat voo1'- v?~en.il'in~en 
credit may draw the whole or any part of the advance and may at anYI schotgeheelof gedeeltelik trekkell en te Gniger tijd het gehele ~~sk;~~ret~n/lccount. time repay th() whole or any portion thereof. The society of gedeeltelike bedrag daarvan tel'ugbetalen. Rente tegen vijf rekening. 
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shall pay interest to .the bank at the rate of five per rent. per percent in het jaar moet door de vereniging aan de bank 
annum ?n the maXlllmm monthly balance of the amount worden betaald op het maximum maandeliks saldo van het 
olltstandmg. llitstaand bedrag. 

30, (1) De centrale raad kan waarborgen, clat cen Waarborging' 
Guarantee 30. (1) The ceutral board may guarantee the per- kontrakt, door een kooperatieve vereniging, al dan niet in door raad van 
by board of formance by a co-operative society of any contl~d,ct entered into gemeenschau met een andere verenig-ing. aangegaan, of te kontkr~tenoontracts of · . .. . d ~ d d' .. ~ 	 van oopera
eo-operative 	 or t 0 be entered mto by that SOClety whether jointlv with \vOl' en aangegaan, 001' Ie veremgmg zal worden nagekomen. tieve vereni· 
societies. 	 another society or otherwise. and in th~ event of the failure of Ingeval een vereniging de bepalingen van het kontrakt niet gingen. 

apy society to carry out the terms of the contract (so far as it is vervult, (voorzover zij daartoe verplic~t is) of de bezigheid, die 
hable to do so) or to conduct the business which is the subject het ondenyerp van het kontrakt IS, met ten genoegen van de 
of the contract, to the satisfaction of the central board thelcentrale raac! waarl1eemt, kan de centrale raad Of het kontrakt 
central board may complete the contract or abandon the ~ameluitvoeren Of van het kontrakt terugtreden onder zulke Yoor
~pon such terms as it is able to arrange and may recover \yaar'den als hi~ .vermag te b.edingen, en op de in gebreke 
from the society, which is so in default, any loss sustained by gebleyell :'~l'eIlJglllg het verhes, cloor de bank geleden, op 
the bank in the same manner as an advance may be recovered d~zel~de wlJze verhalen, waarop een v?orschot van de vereni
from the society under this Act. gmg lIlgeyolge deze 'Vet kan worden mgevordercl. 

~ 	 (2) De centrale mad kan waarborgell dat een kontrakt, door 
(2) 1 he ce~tral board may guarantee tbe pel'for~nance by an~een persoon of yerenigiug door de raad goedgekenrd en 

per::lon or SOCLC.ty appr.oved by th~ b.oard and actlI:g on behalflnamel1s een of meer kooperatieve yerenigingen aangegaan 
?f, a co~operatlye SOC1~ty or SOCletles, of any conlract entered!of te worden aangegaan, door tlie persoon of ver
lIlTO or to be entered lOto by such person or society to thelcniging zal worden naO'ekomen in de mate waarin een 
extent tv wh~ch a co-ope:'ative society is inter?sted in the! koopemtieve vereniging'" bij de uityoering' daarvan be
performance T?ereof and 111 the event of the faIlure of snchl'lang heeft. Ingeval door die porsoon of vereniging het 
person or sO~lety .to ~arry out the contract so far as such konirakt niet wordt nagekomen, voorzover die persoon of 
person OJ: SOCIety IS hable EO to uo, or to conduct the business, vet'enlging daarioe vel1)l.icht is of de boziO'heid die het 
of the centract to the satisfaction of the central board, the onderwerp yan het kontrakt is, niet ten geno~gen van 
centI'al b)ard may complete the oDontract ot' abandon the same de centrale raad wordt waaraenomen kan de centrale 
upon such tel'l?lS as ~t may determine and recover from raad Of het kontrakt uitYoeren of ~an het kontrakt terngtreden 
eyery. co-o~erabye SOCIety on whose behalf the guarantee onder zulke voonvaarden als hij mocht bepalen, en op elke 
was gIven, ItS share of the loss snstained by the bank in thekooperatieve vel'eniging, yoar welke de waarborg gegeven is, 
same m~nller as a loan may be recovered from the societyhaar aandeel in het yerliesdoor de bank geleden, op dezelfde 
under thIS Act. 1\\ ijze verhalen, waarop een lening van de vereniging ingeyolge 

n). 	 . . . . . . Ideze vVet kan worden illO'eVorderd.
(.J Before glYlllg any gnarantee mentIOned III thIS sectlon (3) Al . • •N ." 	 .,.th t 1 b d h II b t' fi d tl tl b fl I, VOl en:; een III dlt artlkel bedoelde waarboIg te geven,

.0 cen l:a oa~' sa? ~a IS. e 1at ·1e mem ers 0 tIe ,moet de centrale raad overtuigcl zijn dat cle leden van de 
~o-(~peratr;e s~c~ety orsoCletlCs o~, wh~se b~half the gnaran.tee kooperatieve verenigillg of yerenigingen to wier behoeye do 
1S glye~ ale capable of themseh.es plOducmg aIl~ SUPplYlllglwaarbol'O' aeaeven wordt. ill staat zijn zelf het artikel dat on
~~l~ a:tl~le co~trac~e(~ t~ ~e s~pphod .al~d s~all Obt~~l~l :1'01Il theluernom;nOw~rdt te worden geleverd voort te breng(ln en te 
s,ud ;:;OCI€ty 01 ~oClehes, an mde;nIlltJ o~ ll1demmt~es for ~he leveren, en zal van gezegde vereniging of verenigingen een 
full amount of th~ guarant~e~ .Eac,h sO~Jety shaill~~:ml(~JY,belofte of beloften van sChadeloosstelling verkrijgen tot het 
~he ban~ ;0 th: e~.te~\of Itt> :nterest .,m. th: CO~ltl,lC' •• 1he volle beurag van de waarborg. ledere vereniging moet de 
~~~l:mIll,~) shall Le. ,~~",ned b? t~e ~nalrm~ aU.d b? t~e bank schaddoos stdlen nanI' de mate van haal' belang bij hets: Ietar. 0: t:le /?~le? ~nd \V~e~ ~O SIgned 8h,l11 bmd all L1.e kontrakt. De akte van schacleloosstelling moet worden gete
nembers tnereOh JomJ) and severally. kelld door de voorziu.er en de sekretaris van de verenigiug 

(4) A.ny such guarantee given by the board of the Landen verbir;tdt, aldus getekend zijnde. aIle leden gezamenlik en 
and Agricultural Bank of the 'l'ransyaal prior to the COIU- afzonderhk. . 
mencement of this Act shall be deemed to have been o-iven (4) leder zodamge waarborg, gegeyel1 door de raad van de 
under the preceding provisions of this seetion. '" Land en Landbonw Bank van Transvaal VOOl' de invoering 

van deze 	 vVet, ,vordt geacht inge\-olge de voorgaancle 
The society shall, in the case of a guarantee given after bepalingen van dit artikel te zijn gegeven. 

the commencement of this pay to the bank a charge of (5) De yereniging moet, in het geval van een waarborg 
one-eighth per cent. on the amount guaranteed. gegeven na de invoering yan. dezeWet, aan de bank een 

vergoedil1g betalen van een achtste percent op het gewaarborgd 

Examination 31. The central board shall at all reasonable times have bedrag. 

of books of fun access to all accollnts, documents, papers and books of any 31. De centrale raad heert op aIle retlelike tijuen toe- Onderzoek 

society. co-operative society to which an advance has been made by the gang tot alIt rek"ningen, clokumel1ten, papieren en boeken van van boeke~ 

bank or for which a contract has been guaranteed by the bank or een kooperatieve vereniging, waaraan de bank een voorschot ver- !i:O'verem
of any SOClCty from which an application for an advance or a strekt of voor welke de bank een kontrakt. gewaarborgd heeft," n' 

guarantee has been received, and may canse all such accounts, of van eenvereniging die aanvrage om een voorschot ofwaarborg 
documents, papers or books to be examined by a member of gedaall heeft. Hij kall die l'ekenillgen, dokumel1ten, papieren 
the stm or by any person appointed thereto. The board shall of boeken cloen onderzoeken door een lid van het personeel 
not make an advance to or guarantee a contract of a co-opera- of door een daartoe aangewezen persoon. De raad geeft geen 
tive society unless satisfied that all snch accounts, documents, yoorschot aan, of waarborgt geen kontrakt van een 
papers and books are in order. kotiperatieve. vereniging, tenzij hij verzekerd is dat al die 

rekeningen, doknmenten, papieren en boeken in orde zijn. 
1YIe~ber8Qf 32. (1) Notwithstanding anything to the contrary con- 32. (1) leder lid van een koopCl"atieve vereniging Leden van 
~OC1e~y i? bl. tained in any law, every member of a co-operative society shall blijft, niettegenstaande tegenovergestelde wettelike bepalingen, ve!!,niging' 
!elIlam la e. remain liable aftel' his withdrawal from the society for every na zijn uittl'eding uit de vel'eniging, aansprakelik YOOI' elke bhJ~~~n-

debt or obligation to the bank which was incurred by the schuld of vcI'bintenis jegens de bank aangegaan door de ver- apr en. 
societv while he was a member thereof and was undischarged eniging, tel'wijl hij lid dam'Yan was en die onvoldaan was op de 
at the date of his said withdrawal until the board is satisfied datum yan zijn uittreding totdat aan de raad blijkt liat (Ie ver
that the society and its remaining members are capable of dis- eninging en haar overige leden in staat zijn de schuld of ve1'
charging the debt or obligation. bintenis to voldoen. 

. 	 (2) Deze "Vet wordt geacht, YOOl' zoveel de bank aangaat, 
(2) This Act shall be deeme~ to m?dlfy, so far as concerns de bepalingt;n van artikel een en dertig van de Wet op 

the bank the provisions of sectlOn tMrty-one of the Co-opera- Kooperatieve Landbouwverenigingen 1908 van Transvaal 
tive Agricultural Societies Act, 1~08, of the Transvaal. te wijzigen.· " , 
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Advances by the ortnk for PUd'lJoses of dipping tanks or VOO1'schott&n door de bank verst1'ekt voor d";pbakken of OJn
fencing. heiningen. 

33. (1) Een voorschot, dat ingevolge de bepalingen Vervangmg 
Substitu'ion 33. (1) Whenever nnder the provisions of Act No. 20 Y<1ll \Vet No. 20 van 1911, door het Depal'tement van ],andbollw van Dcrarte
of bank for of 1911 an advance may be made by the department of AgriClll- kall worden verstrekt VOOl' de doeleillden en aan de pe1'80nen 'Lr:entbvan, 
department 	 1 t tl 'h' . d . 1 I t b Id' b ,',Ul(l OUWof Agricul- ture for the purposes ane 0 ,le persons L_ el'81n mentlOne , aldaarvermeld, wor<H, l118ttegenstaaclC e lev epa.a e 111 e- door bank t €l1 

ture in no snch advance shall, afrel' the commencement oj' this Ad, be doelde \Vet No. 20 van 1911, na de invoering van deze ~Net aanzien van 
respect of d b hIt t 'h' t 'I t ' "tl d i ' , kt Z lk h ' voor~chott(mdipping tank rna e. y te (.epar .men, a~yt IJ?g ~o . tJe con Tary notwl }- niet meer 001' C, at departement ~rerstl'e ' '. 'u e~n voorse ot voor'dip
advanoes standmg contamed m the saId Act No. 20 of 1911, but such an wordt echter, m de omstanchgheden bepaald 111 bedoelde bakkcn 
l\nde2roAfclt911 advance shall, in the circumstances in the said Act described, be Wet, door de bank verstrekt op grond van een cortHikaat ing'evolg''), 
~,o. 0 • db tl b k "fi t f th 'd d ,t '- d' ld dt J d b Wet:N0,"'OIna e y .10 an upon a ccrn ca ,e 0 e Sal epar ,ment van het epartement voorme , a (IC VOOI'waar en en e- V<1li 1911. 

that the terms and conditions and all other provisions of the dingen alsmede alle andere voorsehriften van bedoeJde \Vet 
said Act have been complied with by the persons concerned. door de betrokken personen zijn nagekomen. 

Every power or duty which by the said Act is conferred or , AUe bevoegdheden en pliehten, bij. bedoelde Wet aan het 
imposed upon the said department shall, after the commence- departement vo?rmeld .toegeken~ o~ opgedl:agen" worder." 
ment of this Act and save as in sub-section (2) of tbis section is behoudens de. Ultzo~derlDg voorZlen I~SUbartikel (2) van dlt 
provided, be conferred or imposed upon the bank. artikel, na de lIlvoermg van deze Wet mtgeoefend en vervuld 

' 	 h t t 'h t d' . tl 'd cloPI' de bank.1(2),Anytnngtoteconr8.,ryno,wltsanlllgm le8m (~2 1I.~'t't ,t, Ihtb",lll"1-d II",W'l' -',1,\. t' d 1 b' k l'If (t 'sh-'1 ',h "id d ,t- ~) 1.,le ,eger.s<wnce, e ,epaa ce ?IJ )e ?e Cv et {a~l nOCl
_~ctconam?,',tle an Sla n),nOI ,l] ~,e ~a., ,ep.iT dcraadnochhetdepartementnademvoel'l11gvandezeWetdeD 

ment, exerCl~e after the commencement of thl,D Ad .~.nJ snch bevoegdheden uitoefenen hetreffende de verschaffing of het 
1)owers l'ela.trve w the, SUPIJl" or tl'ans])o;;'t of materIal as the t . 1 d,' 1 t d t e- t' ol'me (l- ro'o'I' d-' 

, J. ,- , 	 vervoer van ma erm en le 1e epal' ,cm 11 vo 1. e' said department mIght have exerClsed before such comrnence- . . d \V t h d k 't fe ement. 	 111VOel'lng van eze 'e a unnen moen ,n. 
34. Ten aanzien van de kosten van tllssenheiningen Voorschotten 

Advances for 34. Advances shaH be m,ade by the bank ill respect of themoeten doo!' de bank voorschotten worden versLrckt 
dividing cost of dividing fences, in accordance with the provisions ovel'eenkomstig de bepaliugen uitdrukkelik gesteld in de 

fences. specifically set forth in the Fencing Act, 1912. Omheiningswet, 1912. 


General P1'ovis'ions (is to Advance~. 	 _tllgernene Bepahn!Jen omtrent Voorschotten. 
35. ,Vanneer een voorschot door de raad goedgekenrd Goed


Loans 35. As often as any advance has been approved by the is. en de aanvrager Iliet binnen drie maanden, nadat hem gekeul'de

~~~~o;:~c~f board and the applicant fails, within three months after noti· v~~n de goedkenrillg van het Yoor"chot kennis gegeven is, de leningen 

up within fication to him of the approval of the advanee, to execute any dukumenten, vereist voor de volt.ooii'ng van de zekerheid- hl~~~~ldrlo 
hre e months documents necessary to com11lete. the secr:rity and to lodge the stelling, opgemaakt en bij de rL{ad ingeleverd hee£t, tezamen maanden 

sanle with the board, together WIth the tltle deeds of the pro- met de titelbewijzen van het eigendom, zo het eigendom met worden 
11erty, if the same is to be hypothecated, the board may with- verhand bezwaard moet worden, dan kan de mad Zij11 go ed- opgGllOmen. 
draw its approval of the advance, and in that event no part of the keuring van het voorschot intrekken. In dat geval wordt 
fees paid in connection with the application shall be refunded. niets van de gelden, die in verband met de aanvrage bctaald 

Covenants 36. (1) In every mortgage bond to secure an advance 
and condi made under this .Act there shall l)e implied on the J,Jart oftions set 
out in the I~o.rtgagor and. III fay~u~ of,the Lank tl:e, covewmts and 
Third Sche dlt10ns set out m the 'Ihrrd Schedule to ,hu; Act. 
dule to be ,
implied on (2) All such covenants and eonditions shall extend to and 
mortgages. include the legal representatives of the mortgagor. 

zijn, teruggegeven.
36. (l)L In iedere akte van verband tot verzekerillO' _, 

van een voorschot vel'strekt ingevolge de~~e W 8", worden d~ ~~~~~~~~d~~ 
en voorwaarden vervat in de Derde Bijlage vervat iJ?-. de 

deze 'Wet 	geacht ten laste van de verhandgever en ten p'~,:de,~lJ-
d b 1 "I .. '! ," _:1~eZl]n'. 	 van e a~" Stl z,wIJgem te zlJn opgenomen. stllzwi'jgend ' 

(2) 	Alle z!)daEige bedmgen en VOOl'w~lardeD gaano\'er OJ), en op?:e.nomenm 
(3) The Governor-General may, on the recommendation of verbinden de wettelike vs:ri-egenwoordigers van de verband- velOandakten 

the central board, from thne to time, by proclamation in theguv,er., 
Gazette, alter any of such covenants and conditiol1fl, hut nol ,,(d) ..I?e Goeve.l:neUl'~g~.ne11:~tl l:all, op v?o:'drach,t va~]"(j;",cen-
such pr?clamati~n s!lall affect any mOl'tg~lg(j :xisting at the dateltrule I,aad, :an bJ~ tot ~IJd bl],plOklar:;atre 1Il ~e~taat:~ho<ant, 
of the fIrst pnhhcatlon of the proclamatlOD m the Gctzette. le,n ofrnee~ van. dIe be~mgen en voorwd~rd~n' eranc1men, Zulk 

een proklamatle heeft ecllter geen mVloed op verbanden 
Remedies of 3'7. If- ,bestaandeten tijde van de eerste afkondiging van de proklamatie 
bank against . . , " lin de Staat.s/wenmt.
defaulting (a) ~t any tune an:r sum of money, whetbel' prmClpalor! 37. 'VaDueer
debtor, 

lIlteJ',esc, due, 1Il respeet 0,fan,y ad vance made by thel' \. 	 t b . d 'Ib k 1 tlan, 	une er lIS 1 C " ' e unpal : or 
(0) 	in the opinion of the central board, aDY snch advance'l' 

has not been applied for the purposes for which it, 
was made or has not been eal'efnlly and economicallyi 
expended; or I 

(c) the debtor become ins1lvent, OJ' be sentenced tol 
imprisonment without the option of a fine; or 

. " " 
'I 

(d) 	the deb.tOl',. h?lIlg. a co-operatlve SOC1!3ty, has beenl 
placed In hqUldaaon; or, 

(e) 	 there be a breach of any other condition of th e advance; I 
or I 

(I) 	the advance be not applied \vithill such time as thel 
board may consider reasouable to the purpose fori 
which it was made ! 

the central board ma) -- ' 	 : 

(a) 	te eniO'er tiJ'd een som o'elds l'etziJ' hoofd;'<JIIl of I'ent' e R~chts· 
0 	 " b, 1 ~ - h, mlddeIen

verschnldigd ten aanzien van een voorsehot door aan bank 
de 	 bank uit krachte van deze Vvet verstrekt, toekomende 
onvoldaan is : of 	 ~~!~iO'e 

(0) 	naar het oOl'deel van de centrale raad, dat voorschot. schul(fenaar. 
niet aangewend is VOOI' de doeleil1den, waal'voor het 

yerst,rekt is of niet zorgvuldig en spaarzaam besteed 

IS; of . , , 


(c) de schl1ldenaar lDsolvent gaac of vel'oordeetd wOl'dt 
tot gevangenis zonder de kenze van boete: of 

(d) 	de schuldenaar, een kooperatieve vereniging zijnde, 
in likwidatie geplaatst is; of 

(8) 	een andere voorwaarde van ht)t voorschot vel'broken 
is; of " " . 

(f) 	het v?or~?hot met, bllln~n een door de rW1d 1'8clehk 
geachte tlJd, aangewend 18 voor het doel, waarvoor 
het verslrekt is, 

idan kaIl de cen tl'ale raad(i) refuse to pay a?IY p01"1:.ion of the advance which hasl (i) weigeren deel vall het goedgekenrd, doch }jOg'been approved, but uot yet paid; and 
onbetaald voorsehot, uit te betalen ; ell 

(li) 	three months after demand by l'egiE>tered letter has l (ii) drie maanden nadett pCI' gel'egir:'Ll'eerde brief tot 
been made for repayment 01 the adv::;l,';oe, and after I terugbetaling van het voorschot aangemaand is, na 
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'. .. 	 .• . I :Met ,lien verstande, dat geen zodanige verkoping karl p1aats
ProvIded that no such sale shall t,ake place unbl tho explrY,viudeD, totdat ten millste veertion dagen verlol)en z:ijn na (Ie 

of at least f~urteen days from tl~e dat: of ~ Ilotiee ,in ~heldatum Van een kennisgeving in de 8taais7r1}(;!'ant en in eeu 
Ga~ette and m some newspaper tnreulatmg ~11 the (hstnCI,'of ander nieuwi:lhlarl in omloop in het distl'ikt \v<lal:bij de 
staIlI~~ the date, 110.Ul', un.d plaec, and. tne term. s an. did.atlllI.l.' I.let 1.I.u.r.' de plaab 8n de bedillgen (~ll VOOl'WUi.1rden van 
condItIons of the sale. de vel'koping bekend gemaakt worden. 

Additional 38 (1) If tl I bt 1 (• .' t. t' . 38. (1) \Vanneer de schuldenHar een koopel'atieve ve1'- '.Terd.Cll'C .. . Ie (e or )e a co-opera Ive soeIe .Y, l!e .., dId 	 recbioren::edies in 	 .
central board shall :--	 . :emgmg) IS, 1l10et e cdentra e l'~a. - . . 1 I k t midc1~len teure~llect of 

due 	notice to the mortgagees and without recourseI 
to a collrt of law enter upon and take possession of 
and sell by public duction the 'whole or any; 
part of the secnritv for the advance unon such term;;i 
and conditions as appears under all th~ eircumstalH;'c's I 
to be just; and 	 I 

i(iii) 	transfer such land or other security to the pur
chaser and giye a good and valid title thereto,1 
notwithstanding tLat it may then be hypothecated OJ' 

subjeet to a lieu or charge in favour of 80me other! 
person: . 

Mvances 
made to (a) if any liability in respect of the advance be still due by I 
cC'opE'rative the 	society to the l)ank, after realization of the assets Isocieties,l 

of the society I.n the m.. ann.er preSCl'i.. bed in the last/' 
preceding section, frame a plan of eontribution, 
apportioning the debt in equal shares amongst ali 
persons liable for the debts and obligations of the 
societv: 

. . 
(b) 	cam"e that plan of contribution to he published by 

notice in the Gazette and in a newspaper eireulating 
in the distriet in which the Iolociety carried on opera-
dons. 'rhat notice shall state that if, within fourteen 
days fl'om the date of pUblication thereof in the 
Gazette, the liability due to the bank in respect of the 
advance and interest thereon be not paid to the bank by 
each such person to the amonnt shown in the said: 
plan of contribution, the eentral board wilL! 
without reeourse to any court of law, seize and .sellj 
through the sher'iff or messenger, as the case may be 
(as it is hereby authorized so to do), so much of the 
property and effects of each of the defaulting pertions,! 
HS may be necessary to meet the liability of each snch: 
person as shown in the plan of contribution, together i 
wit.ll any eosts that may be incurred by the bank in' 
conneetion \yith sueh seizure and sale. 

behoorlike kennisgeving aan de verbandgevers en 
z:onuet' vorm vall proces, de zekerheid voor het 
voorschot, geheeJ of gedeeltelik, betreden, in bez:it 
nemen en bij openbare veiling verkopen onder 
zodanige bedingen en voorwaal'clen als onder de 
olllstandigheden bi1Iik lijken; en 

die gl'ond of andere zekerheid aan de kopel' trans
portrren en hem een rechtsgeldige titel daartoe verle
nerl, niettegenstaande dat de grond ofandere zekerheid 
op dat tijdstip met verband bezwaarc1 of onderhevig is 
aan een recht van retelltie of een last ten gllnste van 
een allder persoou : 

(a 7.0 er d00[' e veremgmg nog lets aan (e Jan en aanzien van 

opziebte van het voorschot verschuldi¥~ is, na VOO~B~~it,e~ 
tegeldell1aking van de baten van de veremgmg op de k~ii~~~;at~c~~,Il 
wijz:e. vo~n.ges.chreven bij het vo:ige a~,tikel, een verenig'in,'cn, 
kor;~rlb~LleplHn opmaken, waarm dIe ~chuld 
gehJkel.lk v~rdeeld worelt onder de per~onen, dIe aan
sprakehk.z~Jn voor de schuldell en verbmtemssen van 
de vel'emgmg; 

(I) 	 (lat kontributieplan elDen bekemlmaken bij kennis
geving in de Stwdskoem.nt en in een nieuws
blud, dat omloop heeft in het distrikt, w,tUrin de 
verelliging haal' bedrijf uitoefende. Die kennisgeving 
1l10et verklaren dat, zo niet, binnen veel'tien dagell 
na de datum van plaatsing in de Staat8koorant het 
Hem de bank verschuldigde ten opzichte van VOOI'
schot en rente daaI'op, aan de bank: door iede!' 
z:odanige persoon, ten belope van het in bedoeld 

kontributieplan aangewezcn bedrag, betaald wordt, 

de centrale raad, z:onder vorm van proces door de 

b,lljuw of gel'echtsbode onderscheidenlik (wordende 

de centrale raacl bij deze daartoe bevoegd verk1aard) 

een genoegzame hoeveelheid van de goederen en 

effekten van de llalatige pel'tlOnen in beslag ",al doen 

nemen en verkopen tot dekking van de sehuld van 

ieder zodanige pe1'"oon volgens het kont.ributiepJan, 

alsmede van de onkosten, door de bank gemaakt ill 

verband met (li~j inbeslagneming en verkoop. 


(2) If any person liable to contribute under the plan of l2) \Vanneer een persoon, die volgens het kontriblltio
contribution has not, paid his contrihution, and has not, plan verplieht is bij te dragen, z:ijn bijdrage niet betaald 
to the knowledge of the central board, property or heeft en, VOOl' %Oveel aan cle cent,rale rand belnmd is, geen 
etfp..cts sufficient to meet his liability, the cellt1'a1 board Q'eno~gz:a~e goederen of effekten bezit, om zijn schuld te dekken, 
may reeovel' pro In(~ta from each of the other pel'son~ dan kan de centrale raad op ieder andere aansprakelike per80011 
liable in manner afore?aid, the !:lhare. of that person'~ op de wijze voo1'meld een evenredig deel van de onvoldane 
unsati"tied liahility, and If any person hahle to pay pro schuld ,an die pel'l:lOOIl verhalen, Zo een pen;oon, die 
-rata it share of another person's liability nnder this section ingevolge ellt al'dkel vel'plicht is tot betaling van €len eveu
be unable to pay the same, the othel' porsons shan be redig deel van (te schuld van eell andere persoon, dat deel 
liable to pay Pj'O nIta a further sharp to meet that !l]et kall bowlen, dan zijn lle andere pel'SOlleIl verpIicht een 
liability, and such fUl'ther share shall be recoverable from. sneh verdeI' evenredig deel Vall die schnld to voldoen. Dit verdeI' 
other persons liable in manner aforesaId, and so, on, untIl the ul,el kan op die andere aansprakelike person en worden ver
whole liability to the bank be paid off. rbaa1d op de wijze vool'meld en, alz:o voortgaande, totdat de 

'.. ,gehelo sehulJ aan de bank afbetrmld is. 
(3) The co~tl'al board. in l:<tving I'e~OUriie to 1he, 0) De centrale raad moet, zo hij gebrnik lllaakt van de 

remedies, pl'o;'lded by tIIl::l se:(1On, shall I? ,~very ;'aselrechtsIrddllelen bij eli! artikel voo1'zien, ill ieder geval eerst 
sell as aforesaId movable propetty before sellmg nIlmov,tble losso goederen, als vo()rmold, ve'I'kopen, alvorens tot de 
property. iverkoop van vai:lte goederen over te gaan. 

. . ,.. . . dIll b t . 1 I (4) Door het bepaaldE' bij dit urtikel wOl'dt eell schuldenaar,
(~) N othmg m ,th~s ,~e~tlon. con~~me j" Ia, e e(ill~ l'~e( ,tSidie meer dan zijn evenredig deel van z:ijn schuld ingevolgu 

takmg a,vay or dlln~Ill"hmg the llgh~o ,t~1.5. ~lle(~}l?I:'.lOldeze\Vet bet'ml(llJeeft lliet vcrkort in zijn reellt OUl z:iill
Ins paid mon'than 11l1:l1!'rO r(lta sh'lre m "ansfvmg hIS lwbdlty. . , . . , 	 .. 

, 	 . .', A', . ". , d·"· . (.. 'I'" ," .. "t h', ,._ ko-prineipale sehuldenaar volgens het algemenO} re~ht aall 
ltIl:del: ilu" ~b· ,ct, t.o pIoh(;e~ . at c~nlllon, I ~.~\ ~~t:l:'f ~'l • ~o Ite sprekt:ll uit kraehte van vorenbcdoolde gezalllenhke en 
prllleJpal de tor upon t e Jomt an severa. la. I 1 J aore"m . afz:olJde1'like schuld. 

(J) :For the purp0loleA ef this section •• lh~bility" shall in..:lude,, (;') In dit <1rtikel om,,,t de uitc:l:ukkin.g "sc:ll1ld" I:iet 
in addition to the advance and the llltel'e"t thel'een, thelalleen het voorsehot met daal'op vebehuldlgde l~nte, maar 
e.,xpens.es inGurred by the central b.oard in making thel.tevenlol de uitgavon. door d.e eell~rale rand en gedaa~ III verband 
advance and in reeovering the same, with the interest met het verstl'ekken ell, het lllvonlereu van het voorsehot, 
thereon. met de daal'Op verschullilgde rente. 
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, , , , 	 . . ' 39 D l'kwidateur moet de opbrenast van een vel'koop Aanwending
ApplIcatIOn. 39, The hqUldl;ltor shall app,ly the pro~eeds derIv~d, from '. ',' he. 1 h t v l' aand artikel'" in de eerste plaats van ver~oop.
of proceeds of any sale under the hst 'Jreccrl1Jlo' sectlOll m paymem III the Ult kwc. te van e. 00 g. 1 . opbrengst 
sale ( < .. ~ ,. £ ",'" ' . f' '1 d' tt aanwenden tot betaling van aIle gele en ten aanZIen van 

' first instance, of all moneys due m, respect o. rhe an or 0 IeI'd' d f d k he'ldst'ell'ng "e'j.dclluldigd en tot' , 'f'. 1 tl b' k e aron 0 an ere ze ~er 1. '" ' 
securIty, and III redemptIOn 0 any: amount C lie to ,le,. an ~"' ~, ll' n de bank verschuldigde sommen,
including amonnts dne as expenses mcurred by the hgmdator afiotll:nng van a e aa. . h ld' d tel' zake van 
in conn.ection with the sale, and shall pa~- tbe balance (if d.aa.,ronder begrdepenl'kb~d]ratg~m ~edr,sc 11 'n1g "el'b'and met de

. 1 d h 	 mtaaven d001' e 1 Wir a eur ge aan 1 •. . .
any) to the person entat e to t e Same. 	 Ok II t h t d'!' n de 'ecl1thabbande bet'aald " .. 	 vel' -oop. ,'e oversc 0, wor ,aa . 1 "" . ( , ' ,

Inspections 40, For the purpose of ascertammg whether an advance 40, Ten cinde vast te staUen of: een voorschot behoorhk InspektIes
g~~f~alf of 	 Ims. been 0,1'. ifl P!'operly applied, the ee~tl'al board may mnwewelld is of,Yol'dt, Imn de centrale raad door iemand van d:~~lf.e 

by means oj any of ~he, "ta~f, Or by 1TI:"allR of:yli,pec~Ol'R or othel' het "perRonee] of door inspekteurs of andere door hem daarto,~ 
per~ons depnted by ]1, lllshl ute ::meh lJl8podlOns (is It may ,Ieem aangewezen personen. zodanige inspekties instellen als hlJ 
Hllvlsable. dienstig aeh!, 

CHAPTER. 	IV, HOOE'DSTUK IV. 

REKENINCHllN. 
ACCOUNTS. 41, 	De algemene bestunrcler moet binnen twee maanden Bekk<:nd.

Publication . D . 1 ' . 1 ' ilia mg' en41. 	The general manager shall, \yU.hin two months afte!' (.he 1m 	 de een en derngste da~ van eeem )e]' m lee er Jaar, houde,n van lwd keeping' 
of accounts thirty-first day of D<'emnher in each ·year, tramnuit to aan de 1\:[inister, tel' YOol'legglllg aan tIe Goevel'nellr-generaal rekenmgen 
of the bank. t.11e ~'Iinister to be laid before the Govel'nor-G eneral and en tel' bekendmaking in de 8tarttslcoemJ'd, een staat toe- vall de bank, 

pnblished in the GasBttp , a statement of: ::wcollnts shO\ving-~ zenden aanwijzende
(0) 	the assets and liabilities of the bank as on the saiel (a) de baten en lasten van de bank op de datnm V001'

date; and meld; en , 
(lJ) the profit and loss acconnt for the preceding year, (b) de winst- en verliesrekening van het afgelop~n .l~al', 

together with a statement under c011venient headings yergezeld van een opgave bevattende, onder gerIefehke 
of the receipts and payments of the bank during the hoofden, de ontvangsten en betalingen van de bank 
same period. over hetzelfde tijdvak. 

I~very such statement shall be signed as correct by the general .Elke zodanige staatmoet door de algemene bestuurder, twee 
manager, two members of the central bo;ml and by the leden van de centrale raad, en dOOl: de rekemneester van de ?~nk 
accountant of the bank, and shall be laid befOl'e Pa.rliament vooI'korrektwordengetekenden bmnenzevenc1agennadathlJ als 
within seven days after it has been so transmitted, if Parlia- YOOl'meid toegezonden is, aanhet Parlementworden voorgelegd, 
ment be then in session, or if Parliament be not then in session indienhet alsdan in zitting is, of, het Parlement niet in zitting 
wit.hin seven days after the commencement of its next ensuingzijnde, binnen zeven dagen na de aanvang van zijn eerstvolgende 
"e8sion. 	 zitting, 

In addition to the acconnts in this section mentioned. the Benevens de rekeningen genoemd in dit. artikel, moet de cell
centraJ board shall render to the ~lini"ter from time to time trale raad aan de Minister van tijc1 tot tijd zulke andere rekenin
snch other accounts, reports, and statements as th e 'Ylinister gen, verslagen en staten leveren, als de l\fiuister mocht verlangen, 
may require, De centrale raad moet maandeliks in de 8taats7cocrant een 

The central board shall publish monthly in the Gazette a volledige lijst publlceren van verbanden en sekuriteiten aange
complete list of mortgages' and securities accepted duJ'ing the nomen gedurende de voorgaande lllaaud en zulke andere in
preceding lllonth and such otlIer information relative lichtingen betreffende die rekeningen, verslagen en staten op 
to such acconnts, reports and stat,ements at fiHCh times and zulke tijden en op zodanige wijze bekendmaken, als de 
in such manner as the Minister ma:r require. Minister mocht bepalen, 

Inspection of 42. 'rhe NIinister 01' any officer in the Public Serviee 42. De Minister of een door hem aangewezen ambtenaar in InBPe~ti'" van
~~~~!~t~nbdy deputed by him selall have full access to all the accounts, de Staat~dienst, he~ft vri,je toegang tot aHe rekeningen, ~;~~~k~'~~n. 
.Minister, 	 docllments and papel's in the bank, and the central board dokumemen en papler~n m de ba.nk, zullende d~, centrale te:t; 100r

anll every local board shall at all times furnish to l'lim r~ad en elke plaatsehke raad, l~em, te anen tIJde VOOl'- MIlllSter, 
all such information as he may require, Zlen van aIle door hem ,verIang~e mlIc,htmgen. , . 

Creation of 43. (1) Zodra doenhk ua de mvoel'll1g van deze Wet, vormt StlChtmg- van 
reserve fund 43, (1) As soon as may be after the commencement of de centrale mad een reservefonds, dat van tij d tot tijd, reservefonds, 
of the bank. this Act, the central board shall create a re,.,el've fnnd, which met iuachtneming van subartikel (4) van ditartikel,gekrediteerd

shall be credited from time to time, subject to the provisions wordt
of sub-fleet,Ion (4) of this section,--	 (a) met de bedragen, bij de invoel'ing yan deze Wet op 

(a) WIth the amounts standing to the credit ot the resm-ve het kredit staande van de provinciale banken, 
fund of the provincial banks at the commencement (b) met de zuivere winst door de bank gemaakt. 
of this Act; (2) Het reservefonds wordt door de eentrale mad aangewend 

(b) any nett profit earned the bank, 	 tot goedmaking van vel'Jiezen of tekorten, die in verband met 
(2) The reserve flmd shall be applied by the central board in tramlakties van de bank geleden mochten zijn. 

making good a,ny loss or deficiency which may occur in any (3) Het saldo, dat in het l'eservefonds overblijft na goed
of the transactIOllS of the bank. making van de verliezen of tekorten voormeId, kan worden 

(B) Whenever any balance remains in the ]'eserve fund aangewend voor een of meer van de doeleinden, \vaartoe andere 
aner providing f?r the loss or deficie~cy aforesaid, it may be fondsen van de bank ingevolge deze "Vet of een wij:dging 
devoted to any of the purposes to whICh any othe]' funds of dam'van kunnen worden besteed. 
the bank may by this Act or any ~llllendment thereof be devoted. (4) Zodra het l'esel'vefonds vijf honderd duizend pond 

(1) As soon as .the reserve f:~Il1d al,l1?Unts ~o five hundred bedraagt, wordt hetgekrediteerd met de rente door de belegging
~housand 'pounds It shall be ?redlted :Vltn the mterest derived daarvan verkregen en met geen ander bedrag, zullende 
trom the lDvestment thereof and w1th no other amount, and de centrale l'aac1 alsdan rapport daarvfln doen aan de 
th~ .central board shall thereupon repMt the fact to the Minister, die zodra doenlik daarna het rapport aan beide 
1\ifIlllster, who shall as soon a~ may be thereafter lay the report Huizen van het Parlement moet voorleggen. Uit krachte 
before both HOllses of Parhament. Upon the authority of van beslniten van beide die Huizen kan de rentevoet V81'

:esolutions of ?oth such Houses sueh deductions may be nlade schuldigd op vool'schotten verstrekt ingevolge deze Wet. op 
m the ~'ate of ~nterest payab~e upon advances under thif! Actas zodanige ,vijze worden verminderd als van tijd tot tijd Ilodig 
fr?m bm~ to tlme lUay be found necessary in order to main- mocht blijken ten einde de inkomsten van de bank zo na 

etam the mco:n of the ba~k as lle~rly as possible at the mogelik te houden op het bedrag, dat benodigd is tot dekking
~mount reqmred to cove:' Its workmg expenses awl the van de bedrljfsonkosten van de bank en vall de rente door 
mterest payable llllder lilecf.J()ll twent!!, 	 de bank ingevolge artikeJ twinNg verschuldigd, 
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(5) As o~t~n as th:, rate of interest has been so reduced every I (5) Zo dik\YGls de rentevoet a1zo verminderd wordt moet
payme~1,t of t!l1tereST L·n ereafter made upon :my ad vance shall bp! elke betaling van rente die dparn8 op een voorschot 'gedaan
pl'.?P~l' l~mLely redue,eel, the prescribed half-seHrly pn.yment,lwordt, naar cvenredigh'eid wo~'den" verminderd zullende de 

' .1 	 '"neln,c,o l'e''" I u('ed+~ ' .. 'lcC'ordm.. '"0'1-,,l', b' t on1y !l1- so far as t1'.1ey rclalevoorgesenrevcm halfj,lUl'likEe 'paaiementen elienovereenkomstig 
L~,t'1,~1('n,s on :le~~nnt o~ :jtt~r.cs;., ,The central boa,rc: sh::I:'woTden i-?gekort doch slechts VOOl'zover zij betrekking hebben 
~ ~. ,e a ne~ ~'lb~u of bdlf-·}ear!y mstalrnents, provldmg, III ,op betallDgen van rente, De centrale raad moet een 
l~g:ll;l to a~yajlCet:l made aflel' any such reduction in U:e n'.te nieuwe tafel van halfjaarlikse paaiementGn opstellen waarbij
C:. )11 LerGst, for repayment of such advances with intm'est a1 ten aanzien van voorschotten verstrekt na zulk ~en ver
til('1~' redrced l"~+",.e, , bu l ot"Cdl ,,,,.,,,n,~'"c nearIy as rllay )e tnc nn" '. 1 ' aemaakt wordt voort '.' .' as l' "1111moerlllg var' (0 rentev(Jet. voorzienin a 

~Ile ,sh,,]l,lA c,ol'~es~lo~d WIth" the table Eet out !n t!,eide tn~'ugbeta1ing van de voorscbotten '"~et rente tegen de 
S ~on.CI SCHudu"o .O,.-;hlt-i Act. 'Ine tahle so prepal'ell Rilail jle'Vcl'mmc1erde voet, zullenc1e ('chter de nieuwe tafel zo na 
811 rmtted to th_o ~T()V'?~'nOl'-Gell el al fOl' approval, and, ifD10gelik overeenkom en met de tafel opaenomen in de 
apP,1:oved, iJI~~l pel published in the Gu.zettc, ~md thereupon iT'xeec1e Bijlage tot dezeWet. De alzo opgestel~le tafel wordtaan' 
~lnal1~e ~Ll.)stll11L,ec, and lie (Ieemed to be the table [let ont in de Goeverneur-genemal tel' goedkeuring voorgeleO'd en na 

... '.. "' 	 goe . '"Idle S'llil "c'cond Scl"'d111e k,o c'. .. , ' dkeurmg, III' c e 1 otClatslrOf!nmt" bekendgemaakt, zul1ende zij , 
, __ ~__ alsc1an geacht worden de tafel, opgenomen in bedoelde 

iTweede Bijlage, to vervangen. 

CHAP'rER V. I 

GENEJlAL AND MISCEI.I.ANEODS, 
HOOFDSTUK V. 

44. 	(1) '1'he Governor-General may make, upon the recomJPower of 

GovernJr 'tl +" A"" I AI.GE~1ENE EN GEl\iENGDE BEPALINGEN.
mendatlOn of the central board, l'eoulations not inconsistent! 
General to WI, 1 dns ct, as to all or any of the following matters" 
make namely,-	 i 44, (1) De Goevel'neur-generaal kan, op aanbevelingvan de Bevoeg'dheid
regulations 
on recom a) +l1e meetinas and l)l'oceedillgs of tl e en"" 1. 'd 1 \Centrale raad, regulaties, niet onbestaanbaar zijnde met deze van Goever

, "_ b ..'1. C LIaJ uom ane, \AT t t t '11 ttl' f 1 neur-generaalmendation ( the 	local bo.ard8 and the duties and functions of iY e , ~':.s ,se, en 0" l:e_g.e mg van een 0 meer van c e volgende tot hetof the board, 
local boards and the manner of their erformance' ol1(le;"mpe"l, namvh~ . " vaststellenp " ,a) do vergac1e1'lngen en vernchtmgen van de centrale van , 

7,) t' '} t d . 'I d' I d 1 t l'k d d I' ht reg-ulatles opu ne I'll! 1 S lln pl'lVI eges an the dutles of the stnft raa en van p aa se 1 'e ra en en e p lcen en aanbeveling( and 	the duties of other persons employed by tllf fun],ties van plaatselike raden en de wijze waarop zij van de mad, 

board, and the manner of their performance' 	 vervuld worden;. . . 	 'I (0) de reclden, voorrechten en plichten van het personeel 
(c) the estaohshment of agencIes; en de plichten van andere door de raad in dienst 
(el) the management of tbe bank and its agencies; genomen personen, en de wijze van vervulling 

(e) the specific cases in which property given asl ( da~rva~?.
security shall be insured : 	 ,c~ de mstellmg ,an agentschappen ; 

. 	 , (el) het beheer van de bank en haar agentschappen; 
(f) 	the rules of good hllsbandry ; (e) de bepaalde gevallen wamin eigendommen, die als 
Cr;) 	 the cullditions which may be imposed in reaard zekerheic1 gesteld zijn, moeten worden verzekerd ; 

to advances for improvements or new workr, ana'" the (f) de reg-sIs van goede landhyishouding ; 
payment of snch advances as work proceeds; e.g) ~~ ~?o_rlVaarden, die, opgelegd kun~en w~~den ten 

(li) 	the forms to be used and the books, accounts 
II 

a~nzlen van voorschotten, voor ye~betellngen of 
and records to be kept 'I meuwe werken, en de betalmg van dIe voorschotten 

, I naarmate het werk vordert ; 
and generally for fully and effectually carryinO' out and I (71) de formulieren, die gebruikt en de boeken, rekeningen 
giving effect to the objects and purposes and fo~ O'uardim~ I en akte:n, die gehouden moeten worden; 
against violations of this Act. b . ien in het algemeen voor (Ie yolledige en behoorlike uitvoering, 

(2) E,very .~uch reg. ula~ion, slJall,be ?f force and efrect unlessl~aar strekki~g en doel, van deze Wet en tot het tegengaan 
and unbl dnrmg}he seSSIOIl l~ whIch It has b,een laId upon the van overlredmgen ~aarvan, . , .. 
'rabIes of both Houses of,Parlmment as p-!'ovldec1 by law, bothl (2) Iec1ere zod,an,Ige regu~atle.~s van kracht tenzl~ en to~dat 
Houses have by resolutIon, disapproved of the terms of thE Ilgedurende (Ie zlttmg waal'm ZlJ tel' Tafel van b81de HUlzen 
regulation. 	 van het Parlement volgens wet gelegd is, beide Huizen bij 

Ibesluit de regulatie afgekeurd hebben. 
Appointment 45. (1) The board shall from time to time appoint a reason I 45. (1) De raad moet van tijd tot tijd in ieder distrikt een Aanstelling 
of valnator8. able number of fit and proper persons in each diRtrict to redelik mmtal goschikte personen aanstellen, om eigendommen van 

inspect and value propertic s for the purposes of tbis Act. an(llvoor de doeleinden van deze '\Vet te inspekteren en te waar- tak.sateurs, 
may in its discretion remove any person so appointed, . The I deren en k:m naar goedvinden een aldus aangestelde afzetten. 
board shall at the expensc of any persoll so appointed camepe raad moot op koston van een alc1us aangestelde een kennis
~otice O[ his apl?ointm~nt ,to 1:e p~lbl~she.d in the Gazette and Igev~ng van ,zijn aanstelling doen plaatse,n in de, St~uttsk()erclnt 
III a newspaper cll'culatmg 111 the dlStl'lCt III respect of which en m een m8uwsblad dat omioop hetft m het dlstrlkt teD aan
such appointment has been made. 	 izien waarvan zodanige aanstelling gedaan is. 

(2) The fees and travelling expenses of valuators so appoint- (2) De beloning en reiskosten van aldus aangestelde taksa
ed shall be payable by the bank in accordance with tariffs leurs worden door de bank betaaid vdgens tarieven door de 
framed by the board and approved by the Minister. raad vastge steld en door de Minister goedgekeurd. 

(3) Every magistrate, field-cornet, police officer, the Post- OJ) Iedere magistraat, veIdkornet, politieambtenaar, de Post
master-General and any officer under him shall, without meester-generaal, en iedere onder hem staande ambtenaar, 
adclitional emolument, when required by the board, report on moet zonder bijkomende emolumenten op verlangen van de 
any cases submitted to him, and generally act as agent of the l'~ad omtrent g~vallen, die aan hem voorgelegd worden verslag
b'lllk. mtbrengeIl, en In het algemeen als agent van de bank optreden. 

(,1) The board shall have access without fee or charcro to the (i) De raad heeft kosteloos toegang tot de valuatierol van 
valuation roll of any local rating authority, and it shall be the lieder plaatselik belqstingheffend bestu11r, zullende de beamb
duty of officers of every such authority to supply without fee ten van alle zodal1ige b~sturen verplicht zijn om aan de raad 
or charge to the board, upon application, particulars as to any kostcloo~ op aanvrage bleZondeI~eden te verstrek~en omtrent 
valuaticil of rateable property in respect of which such waarderlDg~n van belastbaar eI?endom. ten aanZlen waarvan 
local authority has power to levy rates. ldat plaatsehke bestuur bevoegd IS belastlllgen te heffen. 
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Bank may 	 'tt d' die Bank bn46, It shall not be lawful for the bank to hold land otl~er 46, De bank mag geen ~ron:d b eZI ·en an vo~rzo::r , , g.,:ond slechts.,only hold 
land tempo than is required for its ~usin8ss premises or ,is temporarlly' benodig,d is voor haar bezlg~:Idsgebouwen: .?f t9delII~. v,el~ ~l~;:l!k of 
rarilv or for acquired as the result of £oreclos1:1'e or ot.hennse on account kregen IS ten gevolge van ,~VeI~al~e ~~ and!ISZmS 1Il b:c"l111", bezigheids
business of deht; and all land so temporarIly acqmred shall be sold at van schuld, A.I de alzo tIJde~lk verk! egen ;;rond moet \x;or~en"eb.ouwenpremises, 

the ~arlie8t favourable opportunity upon such li'pecial terms verkocht bij cl'.) eerste gunshge gelegenheId onder zodamge bezlttcn, 
and conditions as the board may approve, It shall not bei biezondere bedingen en yoorwaarden als de raad mocht goed
lawful for the general manager, the members of the central ikeuren. De algemene bestum;d01', de leden van de centrale 
hoard or any local board, or the members of the staff to buy'raad of yan eon plaatselike raad, of ,ledeD; van het personeel 
directly or indirectly any land sold in accordance with thislmogen grond, die overee~kom~hg dlt artlkel verkocht wordt, 
section. Inoch onmiddellik noch mlddelhk kopen. 

Penalties, 47. (1) If the general manager, or any member of the staff: 47 (1) De algemene bestuurder of een lid van het personeel ""trafl:
1 ~1 d f lIb d 't. .;. ,. 	 ., bepa lng-en.or of the centra )oar. or 0 a .oca, oar', OI ,any agent, m-I of van de centrale raad of van een plaatsehKe raad, of e~n age~t, 

spector, or valuator, ~Irectly ~r mdlrectly, r~celve any fee orhnspekteur of taksateur, die, hetzij middellik of ommdden~k, 
reward (other than IS au~horlzed ur;.der t~IS Act) frorn anY:een veraoeding of beloning die niet volgens deze Wet 
person in respect of 01' In ~onnectIOn \Vlth an a~vanc~ Ol'igeoorloofd is, van een ander aanneemt ten aanzien van, of 
application t~erefor, under, tl?lS.. h~ shall be glIIl~y of,an in verband met, een lening of aanvrage om een voorsc~lOt 
offence and lIable on,convIct;oll t,o a fme no~ ex:ceedlllg 11"vo volgens d eze 'Vet, maakt zich schuldig aan een overtredmg 
hundred 'pounds sterl1r:g or ImprtSOn~ent WIth hard labour en wordt bij veroordeling gestl'3;ft met een hoe!e van. hoogste~s 
~or a 'perIOd not exceedmg Dve years, OI to both such fine and vijf honderd pond of gevangems met of zonaeI' ,harde arbmd 
nnprlsonment. , van ten hoogste vijf jaren, of met beide zodamge boete en 

(2) Any person who, in respect of or in connection with any gevangenis. 
advance or a-pplication theref.or, under t~is Act: bribes ?1:1 (2) leder, die tel' zake van of in verb and met een lening of 
att?mpts to brIbe, or corrupt:y I~fiue.nc~s or attemI!ts corruptl,\· aauvrage om een voorschot voIgenR deze \Vet, de aJgemeue 
to mfiuence the general manager, or an,) member of t~e central[bestuurder of een lid van de centrale mad of van een plaati;e
board 01' of a local board or of the staff,.or ~m agent, mspector'!li.·ke raad of van het .personeel of een agent, inspekteur of 
~r valuator fo: t;he bank, shall be gm1ty ?f an offence and taksateur van de bank omkoopt of poogt om te kopen of 
lIable on conVIctIOn to a fine not ex:ceedmg .five hundred i de "chtelik be'invloedt of pooO't te belnvloeden maakt

d I, " t "h h d 1 h f Iwerle 	 "" po~n s ster mg o~' ImprlSOllmenc WIt. ar . a our 0:: a zich schul dig aan een overtreding en wordt bij veroordeling
pe;~od not exceedmg five years, or to both snch fine and Im-Igestraft met een boete van ,hoogstens vijf honder~.por:d of 
pl'lsonment.. Igevangenis met h~rde arb01d van ten. hoogste vIJf ]aren, 

(3) Any person who,--	 1of met. beide zodamge boete en gevangems. 

(a) having any pecuniary interest in any land offered aSli (3) leder di:-	 ". . 
security for an advance under this A.ct; or (a) geldehk belang hebbende bI] grond, dte tot zekerh01d 

, . ,I van een voorl'lchot ingevolae deze Wet aangeboden(b) 	bemg a partner, credItor, or debtor of an apphcant for , dt. f - '" 
an advance or being related to such an applicant Withilll: wor, o. .. 
the third degree of affinity 01' consanguinity; (b) een vennoot, schuld01ser of schuldenaar zlJnde van een 

acts as a valuator in connection with the land offered as aanvrager om eon voorschot of zulk een aanvrager 
security for such advance or sits at anv meetinO" of the centrali bestaande binnen het derde lid van bloed- of aanver
board ~r of a 10(;a1 b03xd ~nd votes upon any re:olution havingl wantschap , 
r~ference to such ~and 01' advauce, shall be Ji~ble to a penaltYjals taksateur optreedt in verband ~et de grond, die tot zeker
of not less tlmll flfty pounds, and not exceedmg two hundred: heid van dat voorschot aangeboden IS, wordt gestraft met boete 
pounds, which s,hall be reco~e~'able byaetion in any competent i van ten minste vijftig pond en ten hoogste twee honderd 
court .at ,the SUIt of th~ }fmlster, and, ;;hen recovered, shall I pond. De boete wordt llaIllen~ de Minister bij, rechtsvordering 
be pald mto the ConsolIdated Revenue }< undo [in een bnvoegd hof verhaald en m het Gekonsohdeerd Inkomstf' 

Fees, costs, Ifonds gestort, 

etc. 48. (1) Every applicant for an a(lvance under this A.ct shall I , , 


pay to the bank in advance--- i 48. (1) leder dIe mgevolge deze Wet een voorschot aan- LoneD, 

t t d b k 't b t· I kosten, enz. 
Crt) fees in accordance with the scale set out in t.helvraag, moe· aan e an voorm ea en 

]fourth Schedule to this Act ; and (n) de lonen overeenkomstig het t.arief vervat ill de 
: Vierde Bijlage tot deze Wet; en 

(0) 	 the valuator's fee and his travelling expenses, accord-I (b) de beloning van de taksateur en zijn reiskosten, 
iug to tariffs framed by the board and approved by' volgells de tarieven door de mad vastgesteld en door 
the Minister. I de Minister goedgekeurd. 

In the event of the advance being refused, the applicant shal1l . . 
be entitled to a r@fnnd of fees paid by him, less an amount 0], Inge-:al het voorschot gewelgerd wOl'dt, is de aanvrager 
ten shillings, and less the amount also of tile valuator's! gerechtI;zcl tot teruggave van de d~or her;.l ,betaalde lonen 
fee and travelling expenses. ionder aftrek van een bedrag vnn tIen shIllIngs en onder 

!aftrek van het bedrag ook van de beloning ell reiskosten 
(2) '1'he costs and fees of preparing, completing, or discharg-i van de taksateur. 

ing any mortgage, pledge, or other security shall ~)e p~yable (2) De kosten en lemen voor het opmaken, yoltooien of 
b~ the mort!5agor ~!. pl~dgor to the ~ank accordmg 1:0 the/ontslaan van een verband, pand of andere zekerheid worden 
scale set out m the :FIfth ~chedule to thIS Act. 	 door de verband- of pandgever aan de bank betaald volgena 

(3) The Minister may, from time to time, on the recom-I het tarief verv~t ,in de Vijfde Bij~~ge tot .~eze \Vet. , 
mendation of the board alter or add to any such scale of! (3) De Mllllster kan van tIJd tot tlJd op aanbevelmg van 
costs or fees, and the alt~ration or addition shall be notified inlde raad ieder zodanig ta~'~e~ :van kosten of ,lon~n wijzigen of 
the Gazette, !aanvullen, zullende de wIJzIgmg of aanvulhng m de 8taat8

ikoerant worden bekendgemaakt, 
Short title 
and date of 49. Thi!:l A ct may be cited for all purposes, as the L~nd l 49 Deze Wet kan voor aIle doeloinden worden aangehaald Korte tit.el en 
commence Bank Act, 1H12, and shall commence and come mto operat:Ol\als de Landbank Wet, 1912, en treedt in werking op eendoor 9atum,vIlll 
lllent of Aet ?n a date to be fixed by the Governor-General by proclamatlOl1de Goeverneur-generaal in de 8taat8koerant te bepalen dag, ~~~OW~t~ m the Gazette, 
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FIHST SOHEDULE. 


No. and Year ofProvince. Ia,w. 

Cape of Act NO.2,) of 1907 
Good Hope 

Natal Ad No. 27 of 1!)07 

A(:t No. 27 of 1908 

Act No. 21 of lHO!)
" 

Transvaal... I Act ~ o. 2(j of l!1(l7 

Act No. 37 of 1908 
I 

The Land and Agrieultnral ! Th", whole. 

Act No. 17 of 

Orange Free Act No. !l;l of 
State 

EEHS'I'E BI,JLAGJ1J. 

lIBRROEPEN WE'rTEN. 

No. en Jaar van Titel of Onderwerpvan Wet.Provinci",. Wet. 

Kaa.p de 
Goed(:I' 

"'atal 

jITransvaal... 

., 

I
I
I 

I 

Oranje Yrii-I 
~taat

II \ 

\Yet No~ 2fi 
1907. 

Wet No, 27 
1907. 

Wet No, :27 
1908. 

Wet No. 2+ 
n10H. 

Wet No. 
l!l07. 

Wet N.). :17 
1 ()()8. 

Wet :\0. 1~ 
190(). 

Wet No. :H 
1909. 

van 

van 

van 

HUt 

"an 

van 

va.n I 

van, 
i 

De Landbouw Kredietbank 
Wet, 1907. 

De Land en Landbollw 
LoniDg'sfonds Wgt, 1907. 

Wet tot wijziging van 
artikel a"ltttien van de 
I,and en Landbouw 
I"~nin!(sf(lnds Wet No. 
27 van 190i. 

De Land en Landbouw 
Lerlingslonde Wijzigirg 
Wet. 

De Land en Landbou w 
Bank Wet, 1907. 

De Land en Landbouw 
Bank Wijzi{.fings Wet 
1nOS. 

De Land en Landbouw 
Bank Verdere Wijzi
gings Wet, 1909. 

De I,and en Landbouw Len
ingsfonds Wet, 190n, 

Omvang van
Herroeping. 

Geheel. 

GelH e1. 

Gchee. 

Gehec!. 

Geheel. 

Geheel. 

GeheeL 

Geheel. 

Title or Subject of Law. 

I~" 

The Ag:dcultmal Cl'edit 
Bank Aet, HlO!. 

The Land andAgricultur~l 
Loan Fund Act, 1907. 

Act to :Lm(:nd ~ection pillh
teen or the Iand amI 
Agricultural Loan Fum] 
Aet No. 27 oJ \H07. 

Loan Fund Ameudment 
Act. 

The I,and and A gricultUl'ai 
Bank Act. 19m. 

The Land and .~gricultural 
Hank Amendment Act, 
1908. 

The Land and J\ gricultuml 
Bank Further Amend· 
ment, Act, 19m). 

The Land and Agricultural 
Loan F'und Ad, ]i)O!). 

Rxt('nt of 

Repeal. 


'('he whole. 


l\lH~ 'iV h{,lt~. 

The whole. 

The whole. 


The whole, 


The who10. 

The whole. 
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TWEEDE BI.JLAGE.SECOND SOHEDULE. 
TAFEL VAN VOORGESCHREVEN HALFJAARLIKSE PAAIE

rABLE OF PRESCRIBED HALF-YEARLY INSTALMENTR MENTEN, DIE VOORUI1'BE1'AAI-,BAAR ZIJN VOOR ELKE 
Ji'OR EVERY £100 (ONE HUNDRED POUNDS) OF THE £100 (EEN HONDERD POND) VAN HET VOORSCH01', 
ADVAl,CEAS SEVEN PO(;NDS PER CENTUM, NAMELY, T.EGEN ZEVEN POND PERCEN'l', NAMELIK, VIJF POND 
FIVE POUNDS PER CENTC~I FOR INTEREST, AND THE PERCENT ALS RENTE, EN HET SALDO IN l\HNDERING 
BALANCE IN REDlICTION OF THE OAPITAL, SCCR VAN DE HOOFDSOM, ZFLLENDE DEZE HALFJAARLIKSE 
HALF-YEARLY PAYMENTS BEGINNING WHEN FIVE AND BETALINGEN BEGINNEN WA~"NEER VIJF EN EEN HALF
A HALJi' YEARS HAVE EXPIRED FRm! THE DATE OF THE JAAR VERSTREKEN.ADVANCE. ' - ZIJN V AN AF DE DA'l'Ul\I VAN HET 

VOORSCHOT. 
I 

i i Apportioned thus: Aldus toegerekend. 

: Prescribed I~-----:------,----"----' Voorge
schre>'enHalf-Year. iHalf-YearlylOnaccount Ralfjaar.Balance RestantHalfjaarliksti 

. 

:£ s. 
2 10 

Op 
Hoofdsom. 

i 

:£ s. d. 
1 0 0 

Instalments. I of Interest of\ Paaiementen. van 
• at 5 • Prineipal. HoofdrloID.I per cent. 

£ ;£ £ s. d. 

1st .. . S 10 0 2 10 0 1 0 0 99 0 0 


,£ s. d. 
99 0 03 10 0

3 10 0 2 9 8 1 0 4 97 19 8 Iste .. . 97 J9 8 
S 10 0 2 9 0 1 1 0 96 18 8 2de .. . 

298 1 0 42nd .. . il 10 0 
290 1 1 0 96 18 8 

4th ... 
3rd ... 3 10 0

3 10 0 2 S 4 1 1 8 \15 17 0 ~~e .. . 9;; 17 0 

5th , .. ••• ! 


284 1 1 83 10 0
3 10 0 2 8 0 1 2 0 114 15 0 "e .. . 9! 15 0 

6th .. . 
280 1 2 03 10 0

S 10 0 2"7 4 1 2 8 93 12.1 5de .,. 93 12 4 
7th .. . 

2 7 '1 1 :3 83 10 0
3 10 0 2 6 8 lIS 4 92 9 0 6de ... 92 9 0 

8th ... ••• i 
268 1343 10 0

S 10 0 2 6 4 i I 3 8 91 5 {7de '0. 9l 5 4 
9th .•. 

264 1 3 83 10 0
3 10 0 2 5 8 1 4 4 90 1 0 Sde .. 258 144 90 1 0 

10th ,.. 3 10 0 2 Ii 0 1 5 0 88 16 0 9de .. . 3 10 () 
3 10 0... I 

2 5 0 88 Hi 01 " 03 10 0 2 4 4 1 5 8 87 10 4 lOde .. . 2 ,1 4 1 5 8 87 10 4 
12th ... ... 
llth '" 3 10 0

II 10 0 2 3 8 1 6 4 86 4 0 !lde .. . 238 1 ,s 4 86 4 0 
13th ... I 

3 10 0·) il 10 0 2 3 0 I 7 0 84 17 0 l2de ... 230 170 84 17 03 10 03 10 0 2 2 8 1 7 4 83 9 8 13de .. . 14th .. , .. , I B 10 0 228 174 83 9 8 
15th ... , .. 1 3 iO 03 10 0 2 1 8 1 8 4 82 1 4 l4de .. . 1 8 4 82 1 4 
16th ... 

218 
3 10 0 2 1 0 1 9 0 80 12 4 15de '" 1 9 0 80 12 4 

17th ... 
2 1 0... i ::: I 3 10 0S 10 0 2 0 4 1 9 8 79 2 8 16da ... 198 7fJ 2 820-13 10 0 

18th ... ,., I S 10 0 1 19 8 1 10 4 77 12 4 170e ... 1 10 4 77 12 43 10 0 1 19 8 
19th .. , 3 10 0 1 18 8 1 11 4 76 1 0 18de ". 1 11 4 76 1 03 10 0 1 18 8

S 10 0 1 18 0 1 12 0 74 H 0 19de .. . 

3 10 0 1 17 4 1 12 8 72 16 4 20ste .. . 


20th .. . 3 10 0 1 18 0 1 12 0 U 9 0 
21st .. . 1 17 4 1 12 8 72 16 4 
22nd .. . 

3 10 03 10 0 1 16 4 1 13 8 71 2 8 21ste ... 1 13 8 71 2 8 
23rd .. . I 1 15 8 

3 10 0 1 16 4 
••• 

3 10 0 1 15 8 ] 14 4 69 8 4 22ste .. , 1 14 4 69 8 43 10 0· 3 10 0 1 14 8 1 15 4 67 13 0 23ate ...24th .. . ••• ! I 3 10 1 14 1 15 67 13 • •• I 0 8 4 0
3 10 0 1 1'1 0 1 16 0 65 17 0 24ste ...25th .. . ... I 3 10 0 1 14 0 1 Hi 0 6:"5 17 0
3 10 0 1 13 0 1 17 0 64 0 0 25ste .. , 26th .. . S 10 0 1 13 0 1 17 0 64 0 0
il 10 0 1 12 0 I 18 0 62 2 0 26ste -., 27th .. . ::: i 3 10 0 1 12 0 1 18 0 H2 2 0
il 10 0 1 11 0 1 19 0 60 3 0 27ste .. .28th .. , 3 10 0 1 11 0 1 l!) 0 GO 3 0
3 10 0 1 10 0 2 0 0 58 3 0 28ste .. . ... I29th , .. 3 10 0 1 10 0 200 58 3 0
3 10 0 1 9 0 2 1 0 56 2 0 29ste .. . BOth .. . ::: I 3 10 0 1 9 0 2 1 0 56 2 0
3 10 0 1 8 0 2 2 0 54 0 0 30ste '" 31st .. . 310 0 180 220 54 0 0... I

32nd ... 3 1 0 0 17 0 2 3 0 in 17 0 ;)1ste ... 170 230 ill 17 0• •• I 3 10 ()3 10 0 1 6 0 2 4 0 49 13 0 :12ste ...3Srd ... I 3 10 0 1 6 0 2 4 0 49 13 0
3 10 0 1 5 0 2:5 0 ,17 8 0 33sto ...34th '" ::1 10 0 1 5 0 2 5 0 47 8 0
3 10 0 1;) 8 2 6 4 45 1 8 iHste , .. 35th '" 3 10 0 1 3 8 2 6 4 45 1 8 

36th ... •• ~ 3 10 0 1 2 8 27 4 ,12 14 4. 35ste .. , ! 3 10 0 1 2 8 274 42 14 ,I 
37th ... ... I 3 10 0 1 1 4 2 8 8 40 5 8 36ate ... 3]0 0 1 1 4- 288 40 5 8 
;)8th .. . ... i 3 10 0 ] 0 0 2 10 0 37 15 8 37ste .. . 3 10 0 100 2 10 0 37 Ii, 8

3100 0190 211 0 3548 38ste .. . 39th .. . ... I 3 10 0 19 0 2 11 0 :35 4 83 10 0 0 17 8 2 12 4 32 12 4 39ate ...40th .. . ... i .., i 3 10 0 17 8 2 12 4 32 12 43 10 0 0 16 4 2 13 8 29 18 8 40ste ...41st ... .... i 16 ,1 2 13 8 29 18 88 10 0
42nd .. , 3 10 0 0 15 0 2 15 0 27 3 8 4lete ... 15 0 2 If) 0 27 3 8'" I 3 10 03 10 0 0 13 8 2 16 4 24 7 4 '12ste ...4(ltd ... 13 8 2 16 -1 2,1 7 4... 3 10 0"'13 10 0 0 12 0 2 18 0 21 9 4 43ste ...44th '" 12 0 2 18 0 I 21 9 4, .. i 3 10 0 
45th .. . 10 8 2 19 4 18 10 03 10 0; ig gig 1~ ~ ~ 1~ ~ i~ 1~ ~ !~:~: ::: .., I 46th .. . 9 4 308 15 9 43 10 03 10 0 I 0 7 8 3 2 ,1 12 7 0 46ste ...47th .. . 7 8 3 2 ·1 12 7 0I 3 10 0 
48th .. . 3 10 0 I 0 6 0 I 3 4 () 9 3 0 !~s~e ... •• > 

I 3 10 0 6 0 3 4 0 930 
f·9th ... 4 8 3 5 4 I 5 17 8il 10 0 ... I ~ Ig L g ~ ~ 1 L~ ~ 517 8 49:t: :::iiOth '" 608 3 0 5 17 8 
_______..:..____.;..1____..1.____-1..____ 50ste .. ,

1 

THIRD SOHEDULE. DERDE BIJLAGE. 

Oovenants to be implied,in every mortgage bond on the part Bedingen die door ~et ;r:asseren van een akte van verband 
of the person executmg the same or his leO'al representaJ geacht worden sblzwlJgend door de verbandgever of zijn 
tive, as. a mortgagor in favour of the Land al~d Agricultural wettelike vertegenwoordiger te zijn aangegaan ten gunste 
B~?k, Its successors and assigns as mortgagee. van d? Land en Landbouwbank, haa1' opvolgers en recht

. (1) ~hat the mortgagor will pay the principal sum men- verkrlJgenden als verbandhoudel'. 
honed 1Il the mortgage bond. with interest thereon in accordance (1) Dat de vel'bandgever de hoofdsom vermelcl in de akte 
with the provisions of the I,and Bank Act 1912 and at the ivan verband met rente overeenkomstig het bepaalde bij de 
due dates thereof. 'ILandbank Wet 1912 en op de vastgestelde vervaltijden zal be

(2) That the mortgagor will from time to time so long as;talen. . 
mon?y remains o,wing on this security, well and substantially:. (2) Dat d~ verbandgeyer :van tijd tot tijd, zolang geld op 
repaIr, and keep m good and substantial repair and condition :deze zekerheHl verschuldlgd IS, alle op de grond zich bevin
all bu~ldings. and other improvements erected and made uPo~l~ende gebouwen ?f andere daarop aangebrachte verbeteringen 
:he Sal? lanu;. and the hank may at all times be at liberty by:n goede en degehke staat zal 0I?derhouden, znlle~de de Bank 
It~e1f, Its. agents or se~vallts, to enter npon the said land to!z~,lf of door haar agenten of bedlenden te allen tIJde bevoegd 
View antJ Ulspect the saId buildings and improvements. IZIJn bedoe1de grond te betl'eden en de gebouwen en verbete

ringen te bezichtigen. 
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(3) That if the mortgagor fail or neglect to repair the said (3) Dat in geval. d~ verbandgever nalaat of verz:uimt de 
buildings and improvements or to keep them in good and gebouwen en verbetermgen te herstellen en dezelve III goede 
snb'3tantial repair and condition as aforesaid, then and in any en degelike staat te onderhouden zoals voormeld, de Bank 
such else and 3S often as the same shall happen, it shall b<e. bevoegd, doch niet verplicht is, alsdan en in ieder zodanig 
lawful for, but not obligatory upon, the bank, at the cost andl geval en zo dikwels zulks gebeurt, ten koste e:r; voor rekening 
CXpE'r:lSe in all things of the mortgagor, to repair the saidlvan de .verbandgever de !Sebouwen en verbetermgen te herstel
buildings and improvements and keep them in good andllen en III goede en degehke staat te onderhouden. 

suhstall;ial repair and condition. . ! (4) Dat aIle gelden door de Bank te koste gelegd aan of in 
That all moneys expended by the bank III and aboutverband met de herstelling of het onderhoud van genoemde 

or keeping in repair any of the said buildings and' O'ebouw.m en verbeterim!en zoals voormeld of aan de verzekering 
Hn,,,"r,ym as aforesaid, or in the insurance thereofidaarvan of in verba~nd met pogillgen om een be

01' in attempting to exercise or enforce any power,lvoegdheid recht of rechtsmiddel, in deze uitdrukkelik 
or remedy herein contained Or implied, in favonr!of stilzwijgend verleend aan de Bank, uit te oefenen 

bank, shall be payable to the bank by thE" of te doen gelden, door de verbandgever aan de Bank 
mortgagor on demand, and until paid shall be charged: op aanvrage betaalbaar zullen zijn en zolang geen betaling 
on tll e said land together with interest at the rate of not morel gevolgd is, ten laste zullen komen van bedoelde grond, met 
tllan the rate preflcribed for the time being under the saidlinbegrip van rente van ten hoogste die welke op het be

~ computed from the date or dates of such moneys beingltrokken tijdstip ingevolge genoemde wet. vastgesteld. is, 
expend.ed. gerekend van de datum of datums waarop dIe gelden Ultge

(5) Insurance shall be effected as may be prescribed by gevell worden. 
regulations or instruction of the board. Every policy of (5) Verzekering zal worden gesloten overeenkolllstigregulaties 
insurance so effected or renewal thereof shall be ceded to of voorschrift van de raad. Elke alzo gesloten verzekerings
the bank as collateral security. polis of vcrnieuwing daarvan moet aan de bank als bijkomende 

(6) Th<lt the power of sale and incidental powers in tlJat!zekerheid worden overgemaakt. 
be~alf confel'l:ed ~pon the. bank, under the Land Bank :lct,i (6) Dat de macht om te verkope~.en daaruit voortvloeiende 
Uh2, shall be lmphed herem ana that they may be exerClsedibevoegdheden aan de bank blJ de Landbank Wet, 
if and whenever the mortl?agor makes d~fanlt ~n the. fu.n a:r;d 1912 toegekend, hierin stilzwijgend. ,,:orden begrepen en 

1

punctuaJ payment of any Instalment of IlltereSt or prmclpal ll11dat zij uitgeoefend kunnen worden mdlen en wanneer de 
ac(:.-.o~-dance ,'\.~ith th.8 re~p8ctive covenants for payment thereofIverbandgever mlatig is in de volledige en stipte betaling v~n 
herem commned, or If and whenever the mortgagor makes een paaiement van rente of hoofdsom overeenkomstlg 
default in the faithful observance and performance of anY,de respektieve betalingsvoorwaarden in deze gesteld 
other covenant 01' condition on his part herein contained orlof indien en wanneer de verbandgever met getrouw 
implied. andere bedingen of voorwaarclen him'in uitdrukkelik of 

, - istilzwijgend vervat. nakomt of vervult. .(7) 'l'hat If and whenever the mortgagor makes any snch, C , • 

default as in the last preceding covenant mentioned, it shall be! (7) Dat iudien en wanneer de verbandgever nalatig is zoals 
lawful for the bank to call up and compel payment of alII vermeld in het voorafgaande beding, de bank bevoegd zal zijn 
principal,. interest. and oth~r mone.fs for the time. being o:vinglde gehele hoofd~om met rente en andere dan o:r;der deze zeker
under tIllS securIty, notwlthstaudmg that the tIme or tJmeSlheid verschllldlgde gelden op te zeggen en III te vorderen, 
hereinbefore appointed for the payment thereof, respectively, niettegenstaand. e dat .de hiervoren bepaalde vervaltijd of 
may not have arrived. vervaltijden daarvan nog niet is of zijn verschenen. 

(8) That the mortgagor will at all times cultivate and" (8) Dat de vel'bandgever de bezwaarde grond te allen tijde 
m.anage the lands hypothecated in a skilfnl and propel' manner op een bekwame en behoorlike wijze en volgens de regels van

jand according to the rules of good h1lsbandry. :Failure in the goede landhuishouding zal bebonwen en beheren. lngeval 
performance of this condition shall entail the immediate van niet nakoming van deze voorwaarde kan de bank 
recovery of the advance should the bank so desire: Provided desverkiezende het yoorschot dadelik opvorderen. Dit beding 
that this covenant shall not apply to land used exclusively is cchter niet van toepassing op grond die uitsluitend voor 
for stock farming Imd described as such in the application veeteelt gebezigd wordt en als zodanig in de aanvr>lge om het 
f01' the advance. voorschot- beschreven is. 

(9~ :rhat this . mortgage bond is su~ject to all the (9) Dat dit verband onderworpen is aan aIle bepalillgen 
provlS1Ons of the Land Bank Act, 1912, reJatmg to mortgages van de Landbank Wet, 1912, die betrekking hebben op verban
under that A ct. :den ingevolge die Wet gepasseerd. 

FOURTH SCHEDULE. VIERDE BIJLAGE. 

S(" 1. of A plication Fees to be paid bv Applicants in any Tarief van Aanvl'!l:gelonen, die in ieder geval door de aanvrager
~.l.e nil to iCcOmlJanv the apI)lication :..: . : betaald en blJ de aanvrage gevoegd moeten worden. 

a ·.1. d.!, £ ds. 
£ s. h t 

On application for an advance not exceeding I Op een aanvrage om een voorsc ot van en 
o 10 0 hoogste £500 ... ... ... ... 0 10 0£500 

I Op een aanvrage om een voorschot van meerOn application for an advance exceeding £500 o 15 01 dan £500 en ten hoogste £1,000 ... 0 15 0and not exceeding £1,000 ... ... ... 
Op een aanvrage om een vool'Schot van meerOn application for an advance exceeding £1,000 , 

dan £1,000 en ten hoogste £1,500 ... 1 o 0and not cxceeding £1,500 1 o 01 
Op een aanvrage om een voorschot van meerOn application for an advance exceeding £1,500 I dan £1,500 en ten hoogste £2,000 ... 1 10 0and not exceeding £.2,000 ... ... . .. 1 10 0: 
Op een aanvrage om een voorschot van meerOn application for an advance exceeding £2,000 i cU1n £2,000 en ten hoogste £3,000... 2 0 0and not exceeding £3,000 ... ... . .. 2 o Oi 
Op een aanvrage vall meer dan £3,000 voorOn application for an advance exceeding 

elke £1,000 of gedeelte daarvan 0 15 0£3.000 for every £1,000 or fraction thereof o 15 01 
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VIJFDJiJ BIJLAGE. 
FIFTH SOHEDULE. 

Tarief van Kosten en Lonen voor het optrekken van akten van 
Scale of Oosts and Fees for preparing mortgage bond Or pledge verband of pandbrieven (te ;worden Van het 

(to be deducted from the advance) : voorschot): 
£ s. d. £ s. d. 

For every advance not exceeding £100 ... 0 10 0 Voor elk voorschot van ten hoogste £100 o 10 0 
For every advance exceeding £100 and Y 001' elk voorschot van meer dan £100 en 

not exceeding £500... .., 1 ooten hoogste £500 1 0 () 
For every advance exceeding £500 and Voor elk voorschot van meer dan £500 en 

not exceeding £1,000 1 10 0 ten hoogste £1,000 1 10 0 
For every advance exceeding £1,000 and V001' elk voorschot van meer dan £1,000 en 

not exceeding £1,500 .. 2 ooten hoogste £1,500 2 0 0 
]'01' every advance exceeding £1,500 and V001' elk voorschot van meer dan £1,500 en 

not exceeding £2,000 .2 10 0 ten hoogste £2,000 210 0 
For every advance exceeding £2,000, for I Voor elk voorschot van meer dan £2,000,voor 

every £1,000 or fraction th8reof ... 1 0 0 elke £1,000 of deel daarvan 1 0 0 

With cash disbnrsements which are the same in every case '. Benevens kontante uitgaven die in ieder geval gelijk n 
v " •

namely I namehk,
Search fee 0 2 0 Zoekloon o .2 
Power of attorney to pass bond 0 5 0, Voimacht om verband te passeren o ;} 0 
Form of mortgage bond or document of 'Formulier voor een verband of pandbrief ... 020 

pledge 0 2 ° Kosten en lonen voor ontslag of bevrijding 
Oosts and fees for discharge Or release van verband of pand 1 0 

of mortgage bond or pledge ... ... 1 1 0 Do01' de bank uitgegeven waarborgen die niet 
Gnamntees issued by the bank not relatil1g betrekking hebben op ontsiag of be-

to dischul'ge Or release of mortgagee ... 0 5 0 vrijding van verbamlgever 0 5 0 
All consents is,ned by the bank ... 0 5 0' AIle cloor de bank uitgegeven toestemro.inllflll 0 [) () 
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No. 19, 1912.J 	 No. 19, 1912.J 

WET 
TO OM 

Make prOVISIOn for persons who have con- Voorziening te maken voor personen, die door 
tracted Miners' Phthisis, and for other pur
poses incidental to that disease. 

(ASSENTED TO 22ND JUNE, 1912). 

B E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows:
. '" Interpreta 1. In thIS Act, unless mconsIstent wIth the context, tlOn cf terms. 

" dcpen~ents" ,shall, mean s.uch members of ll: miner's 
famIly specIfie~ m the FIrst Schedule t~ thIS Act as 
are wholly or m part dependent upon hIm for main
tenance at the date of hIS death; 

" employer" shall mean any person who is the immediate 
holder or lessee of a mine which for the time being 
is included in the list published in the Gazette under 
section two of this Act, or the legal representative 
of such person, and in the case of a mine owned 
by an incorporated or registered company the term 
employer shall include every director or secre
tary or representative of the company in the Union, 
and in the case of a mine owned by an unincorporated 
body of persons shall include every member of that 
body in the Union; 

" medical practitioner" shall mean a person registered as 
such under any law in force in any part of the Union 
regulating the registration of medical practitioners; 

"miner" shall mean any person of European descent 
who before or after the commencement of this Act, 
performs or has performed as his regular occupation 

Mijntering aangetast zijn, en voor andere 
met die ziekte verbandhoudende doel
einden. 

(GOEDGEKEUR.D OP 22 .JUNIE 1912). 

Z IJ RET BEPAALD door Zijn Majestcit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de U nie van Zuid-Afrika, 

als volgt: 
1. In deze 'Yet hebben onderstaande uitdrukkingen, zo het "yoordbepa. 

verband geen andere zin aanwijst, de navolgende betekenis:- hng. 
" afhankeliken " betekent de in de Eerste Bijlage tot deze 

Wet aangewezen leden van de familie van de mijn
werker welke ten tijde van zijn dood van hem geheel 
of ten dele afhankelik zijn voor hun onderhoud; 

" 	werkgever" betekent een persoon, die de onmiddellike 
houder of huurder is van een mijn van tijd tot tijd 
opgenomen in de lijst in de Staatskoerant bekend
gemaakb overeenkomstig artikel twee van deze 'Vet 
of de wettelike vertegenwoordiger van zulk een per
soon en in het geval van een mijn toebehorende 
aan een ingelijfde of geregistreerde maatschappij 
sluit het woord "werkgever" in iedere direkteur, 
sekretaris of vertegenwoordiger van de maatschappij 
binnen de Unie en, in geval een mijn toebehoort aan 
een oningelijfd lichaam van personen, wordt daar
onder begrepen ieder lid van oat lichaam in de U nie ; 

" geneeskundige" betekent een persoon, die als zodaI'lg 
geregistreerd is ingevolge een in enig deel van de 
Unie geld en de wet op de registratie van praktizerende 
geneeskundigell ; 

" miJ!lwerker" betekent ieder persoon van Europese af
komst die, veer of na de invoeIing van deze Wet, 

any class of work below the surface of a mine for the I arbeid van welke aard ook als geregeld werk verricht 
of verricht heeft onder de oppervlakte van een mijn, 

Gazette as in section t'1l!O is provided, whether he be I die van tijd tot tijd opgenomen is in de Hjst in de 
engaged under an agreement, express or implied, or 

time being included in the list published in the 

Staatskoerant bekendgemaakt overeenkomstig artikel 
oral, or in writing, and whether payment be made by twee van deze Wet, hetzij de overeenkomst uit krachte 
time or calculated upon the work done; but this defi waarvan hij in dienEt genomen is, uitdrukkelik of stH
nition shall not include a manager or manaaing zwijgend of schriftelik of mondeling aangegaan is en 
director of any mine; '" hetzij de betaling gfOschieclt nuar de tijd of volgens de 

verrichte arbeid; maar deze omschrijving sluit niet"miners' phthisis'" shall mean silicosis or the lungs; I' 

ill een bestuurder of besturende direkteur van een" Minister" shall mean the Minister of Mines, or any 
mijn;other Minister to whom the Governor-General may 

., mijntering" betekent silicosis van de longen;from time to time assign the administration of thisl 
" Minister" betekent de Miuister van Mijnen of iederAct; 

andere Minister, aan wie de Goeverneur-generaal van 
"native labourer" shall have the same meaning as isl tijd tot tijd de uitvoering van deze Wet mocht op

assigned to t.hat expression in the Native Labour dragen; 

Regulation Act, 1911. 
 " naturellearbeider" heeft dezelfde betekenis, als aan 

die uitdrukking in de Naturellearbeid Regelings" the Board" shall mean the Miners' Phthisis Board con
Wet, 1911, toegekend wordt;stitut,ed under this Act; 

"de Raad" betekent de MijnterillgSl'aad, ingesteld inge
{/ the Director" shall have the same meaning as is as volge deze Wet.

signed to that expression in the Native Labour "de Di~ekteur" heeft dezelfde betekenis als aan die uit 
Regulation Act, 1911; drukking in de Naturellearbeid Regelings Wet, 1911,

"the funds" shall mean the Miners' Phthisis Compen toegekencl wordt;
sation .I!'und and the Miners' Phthisis Insurance "de fondsen" betekenen het Mijntering Schadeloosstel
Fund established under this Act. lingsfonds en heG Mijntering Verzekeringsfollds, 

, gesticht ingevolge deze \Yet. 
Publication 2. The, }\iiniste,r sh~ll at the, commenc.ement o~ thlS Aet 2. De Minis[,er moet bij de invoering van deze Wet een Bek!!n'l 
of list of frame a hst of mmes m the Umon wherem the mllleral dust li;st opstellen van de miJ'nen in de Unie waarin het minerale u;l~klllg' yanmines ,. ". h' " f h J 'll]stya.nproduced by mmmg. ope;atlOn~ ,IS, III IS opmIOn" 0 sue, a stof, dat door mijnarbeid voortgebracht wordt, naar zijn mijnen. 

nature as to ,cause mmers phthIs~s, and may from.tIme to tI~e oordeel, van zodanige aard is dat het mijntering veroorzaakt, 
add to or wI~~draw names of ~mes from such lIst, The lIst en kan van tijd tot tijd de !lamen van mijnen op dio lijst 
and ~ny a~dItlOns thereto or WIthdrawals therefrom shall be plaatsen of schrappen. De lijs[, alsmerle alle daarop ge
pubhshed m the Glzzette. plaatste of geschrapte namen worden in de Staatskoemnt be

kendgemaakt, 
COllstitutio'l 3. (1) There shall be constituted a Board (to be styled the 3. (1) Er zal een Raad worden ingesteld (te worden ge- Samenstel
of thf;l¥iners' Miners' Phthisis Board) which shall be appointed by the Minis noemd de Mijnteringsraad), die door de Minister aangesteld ~~~(' va~ de 
Phth'SlS 	 .. d h bIb . '. t d . did lk "tLl]nterm"sBoa'd ter, and shall conSIst of a chaIrman an three ot er mem ers wore t en estaat lilT, een voorzlter en ne an ere e en we e raad. ~ 

t • who shall hold office for a period of three years and shall be geduronde drie jaren in funktie blijven en herbenoemd kunnen 
eligible for re-appointment. Of those three members one worden. Een van die drie Ieden wordt gekozen door de 
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shall be selected by the Minist,er to represent the owners of Minister om de eigenaats van mijnen, die a~sdan opgenomell 
lllin~s for the time being included ill the list published under zijn in de .lijst bek~~dgemaakt ~~gevolge art~el. tw~e te.. vet
sectlOn tu'o, and one to represent the miners employed upon tegenwoordigen en een om de mlJnwerkers, dIe m dIe mlJnell 
those mines. be werk gesteld zijn te vertegenwoordigen. 

(2) The Minister may appoint altcrnates to act during the (2) De Minister lean plaatsvervangers aanstellen om ge
absence or incapacity of any person appointed, and may fur- lurendc de afwezigheid of verhindering van een aangesteld 
t.her for good cause shown remove any member from the Board persoon te handelen en kan voorts, om gegr~nde redenen, een 
or may, in manner hereinbefore provided, fill any vacancy lid van de Haad afzetten of kan, op de hlervoren bedoelde 
occurring from any cause whatsoever. An alternate so ap- wijze, ecn, door welke oorzaak ook, ontstane vakature aan
pointed shall represent the owners of mines or the miners, vullen. Een aldus aangesteide plaatsvervanger vcrtegenwoor
according as the person for whom he is appointed to act repre- digt de mijneigenaars of de mijnwerkers naar gelang de per
sented owners of mines or the miners. If a vacancy occur in lOOn, als wiens plaatsvervanger hij aangesteld werd, mijn
the office of chairman the other member of the Board who has jigenaars of mijnwerkers vertegenwoordigde. Valt de plaats 
not been appointed to represent the owners or miners shall act va·n voorzitter open, dan treedt het andere lid van de Raad, 
as chairman until a ne:w chairman is appointed by the Minister, lie niet ge~ozeu werd on; de eigenaars of mij~werkers te .ver
and the person so actmg shall be the chairman of the Board ~egenwoordigen als voorzitter op, totdat een meuwe voorzitter 
for all the purposes of this Act. door de Minister aangesteld is, zullende de alzo optredende 

(3) Every meeting of the Board shall be convened by persoon voor aUe doeleinden van deze \Vet de voorzitter van 
the secretary on the authority of the chairman, and the chair- de Raad zijn. 
man and one other member of the Board shall be a quorum (3) Elke vergadering van de P~aad ""ordt door de sekre
for the purpose of any of its proceedings. taris op verzoek van de voorzitter belegd. De voorzitter en een 

(4) All matters which come before the Board for its ander lid vormen een quorum voor elke verrichting van de 
decision at any meeting shall be decided by a majority of mem. Raad. . 
bel'S present at that meeting, and, if upon any matter there (4) Alle aangelegenheden, die op een vergadermg tel' 
be an equality of votes, the chairman shall have a casting vote beslissing van de Raad komen, worden uitgemaakt door een 
in addition to his deliberative vote. meerderheid van op die vergadering tegenwoordige Ieden. Bij 

(5) The Minister shall appoint a secretary to the Board staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem 
and such other persons as may be necessary for the efficient naast zijn beraadslagende stem. 
administration of the funds. (5) De Minister stelt oon sekretaris voor de Raad aan 
. (6) Each member of .the B?ard (other than a person who en voor,ts zulke andere personen, als benodigd zijn voor het 
IS an officer of the publIc serVIce) shall be paid such remunera- behoorhk beheer van de fondsen. 
tion as may be prescribed from time to time by the Minister. (6) leder lid van de Raad, behalve een landsambtenaar, 

(7) AU salaries or other remuneration paid to any member 'Jntvangt een door de Minister van tijd tottijd vast te stellen 
of the Board and to its secretary and other officials, as well beloning. 
as all other administration and valuation expenses, and all (7) AIle salarissen en andere vergoeding, die aan een lid 
fees and expenses paid by the Board under section t1ventv- van de Raad of aan zijn sekretaris of andere beambten be
e(qht to medical practitioners shall be paid out of the Co~- taald worden, alsmede alIe andere bestuurs- en schattingson
solidated Revenue Fund. wsten en aIle honoraria en uitgaven door de Raad ingevolge 

artikel acht en twintig aan geneeskundigen betaald, worden 

Establish 4. A fund (to be styled the Miners' Phthisis Compensation bekostigd uit het Gekonsolideerd lnkomstefonds. 

ment of Fund) shall, subject to the provisions of this Act be estab-	 . .. .
:&Iiners' Iished and exist for the payment of benefits to ers~ns entitled 4 .. E~n fonds (te worden &"enoemd h~t MIJntermg Scha~e- St!?htinp' van 
Phtbisis thereto who make application for such pay p t 'th' th 100sste1lll1gsfonds) wordt, met maehtnemmg van de voorschnf- ¥IJntenngOompen8a
tion Fund. 	 period of two years immediately succeedingm~~e ;~;n:ence~ ten dvat deze Wdet, tgesticht he~ diS bestemd tot. uibt~ering van ~t~li~~~os, 


ment of this Act or to whom a'llowances have been ranted ~oor e en .aan .aar oe g~rec tl~ e pe~sonen, dIe mnen twee fonds. 

under Act No. 34 of 1911. g prell onnllddelhk na de m",:erkmgtredm,g van deze 'Vet daar-


The fund shall be vested in and administered by the Board, om aanzoek doen of a-an Wle toelagen mgevolge Wet No. 34 
and sllal! consist of- van 1911 toegekend werden. 

(a) 	 contributions made, under section five' Ret ~onds bernst bij en wordt bestuurd door de Raad en be
(b) . t t . d f" 	 staat Ult-. any meres, receIve rom mvestments of the fund: " _ '" 
(c) the contribution mentioned in section seven; ~ (a) blJdragen gedaan mgevolge.artikel VI;!; 
(d) 	the balance of any fund standing at the date of this (b) rent~. verkregen door .belegl?mg van fondsgelden; 

Act to the credit of the Board established under Act (c) de blJdrage vermeld m arbkel zeven;. 
No. 34 of 1911. (d) het saldo van gelden staande op kredlt van de Haad 

ingesteid bij Wet No. 34 van 1911. 
:&iethod of . 5. (1) From and after the commencement of this Act and 5. (1) Behoudens het bepaalde biJ' sub-artikel (2) van dl't W.. 
l~vyjng con	 I t fl' .. . h' ". " I]Ze waarop

11 r~spec 0 calms arlsmg WIt m two years ImmedIately suc- artlkel worden er ten aanZlen van elsen ontstaande binnen twee bijdrao-entributions to 
ompensa cee~mg such commencement th~re shall be levied by the Board jaren onmiddellik na'de inwerktreding van deze Wet door de tot Scha~e
ion E'und. durmg every three months, subJect to the provisions of sub-sec- raad iedere drie maanden zodanige sommen geheven als vol- !?o~tellmgs. 

tion (2) of this se<;tion, such sums as. may on a repo,~t from gens rapport van een aktuaris aangesteld ingevolge artikel de']'- g~~6!en 
an. a~tuary appomted under s~ctlOn thirteen, be re- tien nodig zijn voor het uitkeren van voordelen ingevolge deze worden. 
qmred f?r the purp?se of paymg benefits uuder this Wet gedurende dat tijdvak van drie maanden. Ret bedrag van 
Act durmg t~at perlOd of three months. The amount iedere werkgever te worden geheven wordt vastgesteld in even
~o be so. leVIed from each employer. shall be assessed redigheid met het gemiddelde aantal mijnwerkers maande
m proportlOn to the average.number of. mmers employed per Iiks in dienst van zodanige werkgever gedurende de drie jarell
mon~h by such e:uployer durmg t~e penod of three years im- onmiddellik voorafgaande aan ieder zulk tijdvak van drie 
med~ately precedmg each such perlOd . of three months, or the maanden, of het gedeelte van zodanige drie jaren gedurende 
pordbon of such thre~ ye~rs durmg whlCh there was production hetwelk er produktie was op zijn mijn of deze ontgind werd. 
or 	 evelopment on hIS mme. 

(2) Duril!-g any period of twelve ~onths fr~m the commence- (2) Zolang de ill artikel zeven vermelde bijdrage van honderd 
ment of thIS Act or fr~m the anmversary of sych commence- duizend pond gedurende een tijdperk van twaalf maanden vanaf 
ment t~e atn?unt so levled from any employer I~ th~ case of a de inwerkingtreding van deze \Vet of de verjaardag van zo
producmg mme shall not, so long as .the co.ntrlbutlOn of one danige inwerkingtreden niet uitgeput is, gaat het bedrag van 
~undred thousand pounds referred to m sechon seven is unex- een werkgever geheven in het geval van oon producerende
.:laU~ied, excded b the h.amo~ts.of t~e average q~arte~ly mijn de gemiddelde driemaandelikse winst, die door hem ge
pro carney 1m unng hIS previous financlal durende zijn vorige financii:ile jaar verdiend werd, niet te 
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year, such profit being determined as provided by the Mining boven, zullende onder zodanige winst verstaan worden de 
Taxation Act, 1910_ The Board shall, before assessing the winst vastgesteld overeenkomstig de Mijnbelastings Wet van 
amount due by each employer under this section, ascertain the 1910, Alvorens het bedrag door iedere werkgever ingevolge 
amount of such profit from the Commissioner for Inland Reve- dit artikel verschuldigd vast te stellen, verneemt de raad het 
nue, who, notwithstanding anything to the contrary contained bedrag van zodanige winst van de Kommissaris van Binnen
in section filteen of the said Act, shall furnish a statement landse Inkomsten, die niettegenstaande enig iets tegen
of such amount when requested to do so by the Board. strijdig in artike1 vi.i/tien van de gezegde wet vervat, op ver

(3) The Government Mining Engineer shall, within one langen van de ra~d een staat van zodanig bedrag zal ver
month from the commencement of any such period of three strekken. 
months, furnish to the Board a statement showing the average (3) De Goevernements Mijningenieur verstrekt binnen een 
number of miners employed referred to in sub-section (1). maand na het begin van zodanig tijdvak van drie maanden een 

6. (1) In lieu of the contributions to be paid by any em- ,taat aan ~? raad aantonende ,het gemi~delde aantal in dienst 
player under section five, the Board may accept from such gestelde mlJnwerkers bedoeld l~ sub-artlkel (1)~ 
employer an amount to be determined by an actuary appointed ~. (1) ,~n plaats van de betahngen door een werkgever onder Macht van 
by the Minister, and such amount shall be deemed to be paid artlkel vZJI te worden gedaan, kan de Raad v:an zulk een w,er,k- ~~ffende 
in full settlement of all future eontributions still payable by gever een bedrag aannemen door een aktuans, door de 1\hllls- betalingen. 
such employer under section five. tel' te worden benoemd, ~epaald, en zulk bedrag zal geacht wor

(2) The Board may call upon any employer to give security den als gehele :errek~,mI!g van aIle nog door zulk e~,n werk· 
to the satisfaction of the Board for the payment of all future gever onder artlkel v~J/ 111 ?-e toekomst te betalen bIJdrage~: 
contributions to be paid under section five, or, failing such (2) pe Raad kan van leder werkgever verlangen ,dat hlJ 

't d d th t f 't 1 l' l'e f zekerheld geeft ten genoegen va,n de Raad voor de betalmg van seeun y eman ,e paymen 0 a capl a sum n I u 0 'd k b I b"d d rt'k I "I f
sueh contributions. Such capital sum shall be determined by 't~l.e 111 e toe omst te , eta en IJ, ragen o,n er ale v~J, 0 
tl t' d' b t' (1) bIJ gebreke van zodalllge zekerhmd, betal111g vragen van eenL 

1e accuary m:n lone ,m su -se,c lon, ,. ;om in plaats van zulke bijdragen. Zulke kapitaal som zal wor
GOYCll1ment 7. (1) Notwlthstandl~g anythmg to the contrary m sect~on :len vastgesteld door de in sub-artikel (1) genoemde aktuaris. 
cJl1~r'butio!l fifty-iMee of Act, No, 35 of 1908 of the Transvaal, by whICh '1. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in Gom'erne
t? LCl,llv(;nsa- the moneys accrumg to the Crown under lease or other con- 'trtikel drie en vijftig van Wet No, 35 van 1908 van de Trans- menta bij. 
hOll VUllO.. tract disposing of the right to mine for precious metals under- vaal waarbi]' aan de Kroon komende gelden onder huur of ~.tge t10t 

h I h ' h ' d' t I ' t th t f' . 	 Schade 005neat p aees W IC , Imme la e y p:;I?r 0 e c?mmencemen 0 onder kontrakt van het reeht om te mijnen naar edele metalen stelling-s
that ~ct were subject ~o the prOVlSlons of artl?le, one hundr.ed 0I!der plekken die onmiddellik v66r ~e inwerkingtreding v,an fonds. 
and e?ghteen of Law No, 15 of 1898, were paId mto a speCIal dIe wet onderworpen waren aan artlkel honderd en achttu~n 
aceount and set aside pending the direction of :rarliament, a van Wet No. 15 van 1898, in een biezondere rekening werden 
sum of one hundred thousand pounds shall be paid t.() the fund lnbetaald en terzijde gezet hangende beslissing van het Parle
by appropriation of Parliament during the financial year e~d- ment, wordt een sam van honderd duizend pond aan het fonds 
ing the thirty-first day of March, 1913, and such appropna- betaald door toeeigening door het Parlement gedurende het 
bon shall be deemed to be in reduction of the proceeds of the 'inanciele jaar eindigende de een en dertigste dag van Maart 
disposal of the undermining rights under the said Act: Pro- 1913 en zulke toeeigening wordt gerekend in mindering te zijn 
vided that in the event of Parliament allocating any portion of van de opbrengst van de beschikking over de ondergrondse 
the said proceeds to any person the said appropriation shall not rechten onder gemelde wet: Met men verstande, dat in geval 
be taken in reduction of any alloeation so made, het Parlement een deel van gezegde opbrengst. aan een persoon 

(2) A separate aceount shall be kept of the said one ~undred coekent, de toeeingening niet gerekend wordt als in mindering 
thousand pounds and the Board shall from tIme to van een zo gemaakte toekenning, 
time draw therefrom sueh amount as may be neeessary to m~ke (2) Er wordt een afzonderlike rekening gehouden van de zo 
up the differenee between the amount of the contributIOn toegekende honderd duizend pond en de Raad trekt daarop van 
whi~h would have, been payable by each employer under sub- tijd tot tijd zulke bedragen als nodig mogen ~~jn om h,et ver
section (1) of section five and the average quarterly profit re- sehil aan te vullen tussen het bedrag van de blJdrage dIe door 
ferred to in sub-section (2) of that section, ieder werkgever betaalbaar zou zijn onder sub-artikel (1) van 

(3) If the contribution of one hundred thousand pounds is artikel vijl, en de ge~iddelde kwartaalw~nst waarnaar verwe
not exhausted when all claims mentioned in section lour have zen wordt m sub-artikel (2) van, dat artlkel.,. , 
been satisfied the balance shall be placed to the credit of the (3) Wanneer de honderd dUlze,nd p~nd m,et Ultgeput ~s, 
Insurance Fund hereinafter mentioned. nadat aan alle aanzoeken gemeld m :trtikel vter :oldaan IS, 

, , 	 wordt het saldo geplaatst op hlilt kredlet van het llleronder ge
~~stah~il:'h 8. 	A f~nd (to be styled,t~e Miners', Phthl8ls Insura:t;tce Fund) noemde Verzekeringsfonds. 
IIlent of sh;;ll, subJeet to the provlslons of thIS Act, be est~bhshed and 8. Een fonds (te worden genoemd het Mijntering Verzeke- Stichting Vlin:~.Hiners~ 

l'hthisi" eXIst for the I:ay~ent of benefits to 1?ersons entitled t.her~to ringsfonds) wordt, met inachtneming van de voorschriften Mijnterir;gs 
Insurance who make ?,pphcatIOn therefo; at a~y tIme after t?e expIration van deze Wet, gesticht en is bestemd tot uitkering van voor- io;:ili,ekenngs.
Fnnd. of the penod of. two years Immedlately sueceedmg the com- delen aan daartoe gerechtigde personen die te eniger tijd na af- . 

mencement of thIS Act, loop van twee jaren onmiddellik na de inwerkingtreding van 
Sueh fund shall be vested in and administered by the Board, deze Wet daarom aanzoek doen, 

and shall consist of- I Het fonds berust bij en wordt bestuurd door de Raad en be
(a) 	 contributions made under sections nine and lourteen; Istaat uit:~ . . • . 
(b) 	any interest received from investments of the fund; (a) blJdragen gedaan mgevolge a~tIkels negen en veert~en ; 

" (b) rente verkregen door beleggmg va~ fondsgelden;
(c) 	 any fines reeo\'ere~ for an o,ffence agamst t~lls Aet or (c) boeten verhaald wegens een overtredmg van deZfl Wet 

any law or regulatlOn prescrlbe~ fo: the 1aymg of dust of van enige wet of regulatie strekkende tot het tegen
or for the i~provem~nt 0,£ vent.ll;.ttl,on 0: generally for gaan van stor of tot verbetering van ventilatie of in 
the preventIOn of mmers phthISIS m mmes; 't a1gemeen tot Yoorkoming van mijntering in 

(d) any donations or legacies to the fund. mijnen ; en 
9 (1) Subject to the provisions of this Act there shall be (d) enige donaties of legaten a:~n het fonds, . 

i~~t~~~ of aid from the eommencement thereof to the Miners' Phthisis 9- ,(1) Be~oudcns het bepaalde blJ dez~ \Vet en vana£ de m- ~!jze waaro! 
. '.~ 'bOution~1 PI F d b 'ery employer a contrl-butI'on on or before werkingtredmg daarvan wordt er door ledere werkgever aan bIJdrag'en to' 

(.O'lorl "nsurance un y e, 	 .., k' f d b t ld f 6' d t- d Verzekerings
to Insurance the tenth day of every month in respect of every person em- het MIJnt~rmg Verze ermgs on s , e aa or 0 v or e len e fondsgehevEil 
Fund. I d d d during the previous month as a miner- dag van Ieder~ maand tel!, aanZlCn v1l::t;t ledere persoon ge- worden. 

p oye un ergroun , 	 _ _ . durende de VOl'lge maand bl] hem als mIJnwerker ondergronds 
(a) 	 during the perIOd of two year~ lmmedlately followmg in dienst gesteld

upon the commencement of thIS Act an amount equal (a) gedurende het tijdvak van twee jaren onmiddellik 
na de inwerkingtreding van deze Wet een bedrag ge
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to nve per cent. of the earnings of such person during lijk aan vijf percent van .de ver~iensten van zodanig 
such previous month; persoon gedurende zodamge vorlge maand; 

(b) 	 after the expiration of the said period of two years (b) na het verstrijken van voormeld tijdvak van twee 
an amount equal to seven and a half per cent. of such jaren een bedrag gelijkstaande aan zeven en een half 
earnings. percent van zodanige verdiensten. 

(2) The employer shall be entitled to deduct from the earn- (2) De werkgever is gerechtigd van het loon van ieder zoda
ings of every such person-- uige persoon af te trekken- . " 

(a) 	 gedurende.het tij~vak van twee Jaren onmIddelhk ~a 
(a) 	 during the period of two years immediately succeeding de inwerkmgtredlllg van deze \Vet d.e he1ft van eI~lg 

the commencement of this Act, one-half of any bedrag ingevolge dit artikel ten aanZIen van zodll,mge
amount contributed under this section in respect of 

persoon bijgedragen;
such person; (b) na het verstrijken van voormel~ tijdvak v:an t:vee 

(b) 	after the expiration of the said period of two years, jaren een derde van enig bedrag mgevolge dlt artIkel 
one-third of any amount contributed under this sec- of artikel veet,tien door zodanige werkgever ten aan
tion or section low·teen by such employer in respect zien van zodanige persoon bijgedragen. 
of such person, 	 (3) De werkgever moet, tezamen met zijn maandelikse 

(3), Th~ employer ,shall" when for:varding his monthly oijdrage onder dit artikel, een ware en juiste opgave aan de 
contrIbutIOn under thIS sectIOn, transmIt a true and correct Baad zenden, a1),nwijzende het getal van vorenbedoelde perso
statement to t~e Boa::d showing ~he number of such persons nen, die gedurende de afgelopen maand bij ?em i~ dionst wa
~mplo!ed ~y lum durmg t~e p:evlous month ~nd the manner ron, alsmede de wijze, waarop zijn maandehk~e .bI]d~ago vast
In wIuch hIS monthlyeontrIbuhc:n was ascertaIned. Th~ Board gesteld word, De Raad kan verlangen, dat de JUlstheld van zo
may require that the accuracy of such statement be ver;fied on danige opgave onder ede bevestigd warde en kan de, boeken van 
oath and may ha:,e the b?oks of the company exam~ned by de maatschappij doen nazien door ieder persoon, dIe door hem 
any person authOrIzed by It for the purpose of checking the belast wordt met het verifieren van de opgave, 
statement. (4) Voor ?et ~~el van dit artikel bewaa;t de , 

O t' 	 uUe maandehkse tIJdboeken en betaalstaten dIe no dIg mogen (4) The 1 sha11 for the purpose 0 f IS sec Ion.. 	 d d b t'k 1 (3) kt,emp oyer 	 th
. 	 11 tIl t' b k d h t h' 1 zIJn voor het doel om e on er su ar I e gemaa e verpreserve and k eep a mon 1 y Ime 00 8 an pay s ee s, w lC 1 ' , 

may be necessary for the pu~pose of verifying or checking state- klarmgen na te gaan. '], 
ments made under sub-sectIOn (3), 10. (1) AHe .aan de ~ol1dsen versch~ldIgde gelo.e~ moeLe:~ !:lel',Il'goIng

. , ,worden gestort In een blezondere rekemng of rekenmgen
Control and 10. (1) All moneys due to the funds shall be paId Into specIal een door de Minister goedgekeurde bank of banken ten name 
investment an~ .separate accoun~s at a bank or banks, approved by the van de Raad gehouden. Gelden kunnen uit de fondsen slechts of funds. 

MmIster, an~ kept 111 ,the na,me of the Board, No moneys worden getrokken bij cheque uitgegeven op gezag van dc Raad 
shall ~e wlthdrawn from eI~her of the funds exc~pt on a. en getekend door de V oorzitter en de sekretaris van de Raad. 
cheque ~ssued under the authOrIty of the Board and SIgned by (2) De Raad kan van tijd to.t tijd, onder goedkcuring. vanI· 

the chaIrman and the secretary of the Board. 	 d l'finister het een of ander gedeelte van het saldo van leder_e ...i..-Y. , 

(2) The Board may from time to time, but subject to thel van de fondsen beleggen in Unie-Regering schuldbrieven of in 
approval of the Minister, invest any portion of the balance of schuldbrieven door de Unie-Regering gewaarborgd of in Unie
each of the funds in Union Government Stock or in Stock Schatkist biljetten of op vast deposito in een door de Minister 
g~aranteed by the U~ion. Government or in U nion T~e~sury goedgekeurde bank.. . , 
BIlls, or on fixed depOSIt WIth a bank approved by the MInIster, 11. Wordt cen bedrag verschuldIgd door een werkgever onder Illvor,~\rmg' 

. 	 b" b ld d k h t t van bpara'~endeze vVet met betaald zoals daar IJ epaa , an an e me hii w:n. '" 
Recovery of II. If any amount payable by an employer under this Act de koaten en rente, bij aktie ten name van de Voorzitter van b,:'taling. 
?ontrlbutions is not paid as therein provided, it may be recovered together de Raad ineeI}. bevoegd hof van de werkgever worden inge
~~~~:;~ent, with costs and interest, ~rom the employer by action in a vorderd. 

competent court at the SUIt of the chaIrman of the Board. 12. (1) De Raad moet volledige en ware rekeningen doen De lluad 
. f d l'k t ' . d d houdt Iek,·Accounts to 12 (1) Th B d h 11 f 11 d t ts t b houden waarm a zon er I en en aanZIen van Ie er van e . 

be kept by " e oar s a ca;:rse u an Tue accoun" 0 e fondsen worden aangewezen-	 nmgen, 
the Board. kept, shOWIng separately, and m respect of ea<:h of the runds-- . 

( ) th' t t f th f d (a) de beleggmgen van het. fonds j 
(ab) lIe mves me~ s dO b e udn it th f d (b) aIle gelden uit welke bron ook ontvangen cloor, of 

a sums recelve y or ue 0 ,e un from any hId' d h t f d 
source j 	 verse u Ig aan e· on s; 

(c) 	 all amounts paid out by the Board j (c) aIle door de Raad uitgekeerde bedragen j 
l' (d) aUe vastgestelde verbintenissen van het fonds j

(d) 	al ascertained lIabilities of the fund; (e) aIle biezonderheden, die benodigd ziJ'n om een aktu
(e) all particulars necessary to admit of an actuarial 	 . h f k' 

t ' f th f db' d' 'd ariele waardermg van et onds overeen omstIg deze va1ua 'IOn 0 e un emg rna e m accor ance "{'IT t t k k
'th th' A t vv e e unnen ma en. 

WI IS c. (2) De Raad moet de boeken en rekeningen van ieder van 
(2) The Board shall cause the books and accounts. of each of de fondsen ieder jaar doen afsluiten op de jaardag van de 

the fnnds to be balance~ every year up to the anmversary ofi inwerkingtreding van deze Wet en een balansrekening do en 
the com:t;nencement of thIs :.\.ct, and a. balance-sheet to be ma:de opmaken aanwi.izende wat, op die jaardag, de baten zijn van 
up s?owmg, as at that anmversar:y ~he assets of ~he f.un~,. ~n- het fonds met inbegrip van de beleggingen daarvan en welke 
eludmg the mvestmenta and the eXlstmg and accrumg habIlItIeS de verbintenissen, bestaande zowel als opkomende, van het 
thereof. fonds zijn, 

(3) The balance-sheets shall be signed by the chairman of the (3) De balansrekening wordt getekend door de Voorzittel' 
Board, and shall be snbmitted to the Minister together with van de Raad en wordt aan de Minister voorgelegd tezamen met 
an annual report containing a financial statement showing the een jaarrapport bevattende een financiele staat aanwijzende de 
expenditure in connection with the administration of this Act, uitgaven in verband met de administratie van deze "Wet en 
and such further information as the Board may deem necessary. zodanige verdere gegevens als de Raad no dig mocht achten, 

(4) The balance-sheets, together with the accounts of the (4) De balansrekeningen tezamen met voormelde rekeningan 
Board aforesaid, shall be audited by the Controller and van de Raad worden door de Kontroleur en Auditeur-genel'aal 
Auditor-General of the Union as if they were accounts of van de Unie geauditeerd, alsof zij openbare geldrekeningen 
public moneys. The report of the Controller and Auditor- \varen. Het rapport van de Kontroleur en Auditeur-gellcraal 
General upon such accounts and balance-sheets, together with omtrent die balans- en andere rekeningen, alsmede het jaar
the annua,l report aforesaid, shall be by the Minister laid upon· rapport voormeld, worden door de Minister, binnen zeven 

l 
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the Tabl~s of ~oth Ho?ses. of Pa~liament, withil: seven days Idagen na hUll ont,:angst, tel' ,Tafel van beide ~uiz,en, va~ het 
l1!ter t~elr receIpt by hIm, If ParlIament be then m session, or iParlement gelegd, mdlen het Parlement alsdan m Zlttlllg IS of, 
11 Parlw.ment be not then in session, within seven days after 1 het Parlement niet in zitting zijnde, binnen zeven dagen na de 
the commencement of its next ensuing seSSIOn, 1 aanvang van zijn eerstvolgende zitting. 

Annual 13. The funds shall as at every anniversary of the' 13. De fondsen moeten, op elke jaardag van de inwerking- JaarlikE~ 
valuativlls of comm~ncement of this Act, be v,alued and reportedtred~ng van deze Wet gewa,,:rdee~d worden door ~en ~oor de ;:~~~ld~the funds, 

upon I~l each year by an actuary appomted by the Minister,l Mlmster ~angewezen aktuans" dIe daaromtrent Ja~rlIks cen fondsen. 
The saId actuary shall report the result of his valuation to theirapport Ultbrengt. De aktuans moet omtrent de Ultslag van 
Mi~ister, and in his repor,t sh.all indicate t.he changes (if any)izijn waardering aan de Minister rapport. uitbrengen ~n in zijn 
whICh are necessary to mamtalll the funds In a sound financial!rapport opgeven, welke eventueel llodige verandermgen ge
position. maakt behoren te worden, om de fondsen in een degelike finan-

Adjustment 14. (1) If the actuary's valuation in respect of the Miners' ,ciele positie r~~ houden. '.. ' , V if ' 
of Insurance Phthisis Insurance Fund disclose a s plus b . d th i 14. (1) "\\ I.lst de aktuarlele waardermg ten aanZlen van het ere enmg
Fund, 	 0 • ur cyon elM" t' 'iT -T" , 1 h t b d vanVerzeke, " 0

estimated lIabIlIties, and accruing, of the fund, the! r IJn ermgs ,erZekCll11gsronas een over~c 0 ,aan oven e ring-sfonds, 
contribution to be made by every employer under sub-section iger~amde bestaande en opk~mel1de verbmtem~sen van het 
(1) of section n/:ne shall be rod d b ~ h' t th Ifon~.s, dan wordt de doo,r Iedere werkgever mgevolge sub. e uce y _uc amoun, as e 'k 1 (1) t'k 1 t t t b"d ' d dMinister may determine 	 arb evan ar 1 e negen e s or en IJ rage vermm er 

(2) If the actuary's ~aluation disclose a deficiency Or ani met een .~oor de Minis~,~r te bepale,n bedrag, 
estimated deficiency the contribution to be made by every em-I (2) \VIJst, d~ aktuanele waarderl11g e,en tekor~ of e:n ge
ployer under sub-section (1) of section nine shall be increasedlraamd tekoI~ aan, dan wor~t de door leder welk~evel 
to such extent as the Minister rna determine,volge sub-arhkel (1) van ,aI:tlkel negen te storten blJdrage ver

y" 	 ,hoogd tot een door de .l'.'hmster te bepalen bedrag, 
Petition to 15• (1) A ny h0 Ider or lessee of a mme WhICh for the time r:: ' 	 " , 
include or being is not included in the ll'st p bl'}1 ddt' t, lu. (1) ledere houder of huurder van een mIJn dIe alBdan A~pz<!ek?,m
.' 	 u IS e un er sec IOn 1£0 or 't d 1" t 1 t t' b k d kt ' I t'k 1 mlJO 1ll liJst

rem?ve mmes any number of persons, other than native labourers, nle op e IJS' gep aa's IS e e,n ge?:aa mgevo ge ar,l e op te nemen 
on lIst. employed I'n all" such .ml', t b' 1 tho ' twee, of een aantal personen, met zIJnde naturellearbelders of te schrap.) ne no emg ess an one-, d' d'.... d 't d d

third of such persons so em 10 ed rna etition the m Ienst van z~ am~e mlJn~, zlJn e mms ens een .. er e pen, 
".... 't' 't' . 1 d h P ~ " y p , van de aldus m dlenst zlJnde personen, kan blJ del.VJ.lms er 111 wn l11g to mc u e t e mme m the hst pubhshed}VI' 't h 'ft l'k k d d'" d 
under section two, The Minister shall thereupon order such, 'miS er , sc 1'1 e 1 aa?zoe ,?en om e mlJn m e 
investigation thereof as he rna deem fit and as the result of' onder artikel ~w.ee gepubh~eerde hJst te doen opneme~, I?aar~p 
such I'n estI'gatI'o h 'thY , I d ft' 1 d j beveelt de Mlmster zodamg onderzoek daarvan als hIJ dlenstigv n e may e1 er Inc u e or re use 0 Inc u e d 1 I 1 lk d k t h" d'
that mine in the list, m?~e ,001' e ~-r:- en a s gev? g van zu on erzoe neem 1J Ie 

, ,.mIJn 1Il de hJst op of weIgert zulks te doen, 
(2) Any e~ployer or an! number of mme.rs not be,mg less (2) Een werkgever of een aantal mijnwerkers, zijnde niet 

t~an ,one-t~l:d of th~ ~Iners so employed ill any ~ille mayl minder dan een derde van de mijnwerkers bij een mijn in 
lIkewIse peh~l?n the MlIllster, on the ground of the Improved! dienst, kan eveneens op grond van de verbeterde gezondheids
he,alth condItIOn~ o,f the mme ~o, exclude or remove that: toestand van de mijn bij de Minister aanzoek doen om die 
mme ,from ~he ,saId lIst and the Mmlster shall thereupon order mijn van voornoemde lijst uit te sluiten of te schrappen, 
~uch l~ves,tIgatIOn as h~ may d~em fit and as the resul~ of such Daarop beveelt de Minister zodanig onderzoek als hij moge 
mvest~gat:on he may, If he thmks fit, remove ~uch, mme from goedvinden als gevoIg waarvan hij desverkiezend de mijn van 
~he saId lIst or redu~e the amount of the contnbutIOn payable. de lijst schrapt of het bedrag van de bijdrage ten aanzien van 
In of such mme" " . ,idie mijn verschuldigd, vermindert, , , 

(3) resu~t of, the 1I~ve8bgatIOn referred to m sub-sectIOns] (3) Ret gevolg van het in sub-artikeis (~) en (2) van dlt 
(1) 	and (2) of thIS sectIOn and the orders thereon shall be artikel bedoelde onderzoek en de bevclen dlenaangaande wor
publishcd in the Gazette, den in de Staatskoemnt gepubliceerd. 

Awards by 1~. The Board shall ma~e an award, in accordance with 16. De Raad doet overeenkomstig artikel een en tW1:ntig Uitkerinil,l'D 
the Board, sectIOn tu'cnty-o-ne to any mmer who- een uitkering aan elke mijnwerker die-- door Raad. 

(a) 	 makes a claim therefor in manner hereinafter pro- (a) aanzoek daarom doet op de wijze hieronder voor
vided; and zien; en 

(b) 	 satisfies the Board in manner hereinafter provided (b) op de wij::? hieron~,er voorz~?n te;n genoegen v~n de 
that he has contracted miners' phthisis j and I Raad bewIJst dat hIJ door nllJI~~enng aa~¥etast IS; m 

(c) 	 satisfies the Board that he has been employed under-: (c) ten genoegen :roan de Raad bewIJst! dat hIJ g~duren~e 
ground for a period or periods amounting to at leastj een of meer tIJdvakken van ten mmste t,,:~e Jaren Ult 
two years of the four years immediately preceding de onmiddellik, aa,n de datum van zIJn a::-nzoek 
the date of his claim on any mine or mines which I voorafgaande VIer Jaren te werk gesteld was In een 
have at any time bee~ included in a list published I of mee:; mijner;! welke te eniger ~ijd opgeno~en 
under section two: ! waren m een bJst bekendgemaakt mgevolge artIkel 

Provided that the Board may, in the case of any miner who ,tWe6. d ' h t 1 .. 
satisfies the Board that he has contracted miners' phthisis on I Met dI~n verstande dat d~ Raa ,I-r:-, e ..geva, van een mlJn
the mines included in anv list published under section two werker dIe de,~aad. overtUlgt ~at hIJ ~IJntenng, heeft opge

h", b d' daan op de mlJnen Ingesloten In een hJst gepubhceerd ondermake an award t1lOu<>h t e mmer has een so employe for al , ' . 	 " 
h t ' d tl P t' d' h ( ) artlkel twee, een UItkermg kan toestaan of schoon de mIJnwer

s or er peno Ian IS men lOne In paragrap c, ker aldus voor een korter tijdvak in dienst geweest is dan ver
Powel'sof 17 (1) For the purpose of determining any matter in meld in paragraaf (c). , 	 " 
Board incl 	 f 't f t' th B d 't 17. (1) Voor het beslIssen van aangelegenheden m ver- Bevoeg'ohmd
dental to relatl~on to any 0 1 S unc IOns, e' oar may summon WI - ", R d t' 	 van Raad in 
consideration nesses to evidence or produce documents 0; any article or band met zIJn funktles kan de aa ge Ulgen oproepen om ge- verband }}let 
of clajms, thing it may deem requisite for properly enquiring into,tuigenis af te leggen of, dok~ment~n of andere zaken of voo;" d!l behandb 

, 	 i werpen te vertonen, dIe hIJ nodig acht voor het behoorhk 1mi\' van vorth tt	 : 'd dermg'en,e maer, 
. , 	 'onderzoek van de aangelegenhm , 

(2) Any person so, summoned who falls WIthout reasonable I (2) leder alzo opgeroepen persoon, die zonder geldige ver
ex~use to comply wlth th.e terms of t~e, summons shall ?el schoning niet voldoet aan de oproeping, is schuldig aan een 
gUIlty of an offence and lIable O? conVICtIOn before, a magIS-'I' oV,ertreding en wordt bij veroordeling door een magistraatshof 
trate's court to .a fin~ not excee~mg ten. pounds or, m default; gestraft met een boete van ten hoogste tien pond, of, bij wan
(If pa!ment, to Imp,rIsonment WIth or wIi,hout hard labour for betaling, met gev3ngenis met of zonder harde arbeid van ten 
a penod not exceedmg one month, hoogste een maand, 

(3) Any person, whether summoned or not, who while I (3) leder, a1 dan niet opgeroepen zijnde, die gedurende zijn 
under examination refuses to answer to the best of his verhoor weigert naar zijn beste kennis en ge\veten aIle, vragen 
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knowled e and belief all questions lawfully put to him I te beantwoorden, die wettig ,a,an hem gesteld .w~rden d?or of 
by or wfth the concurrence of the Board or who wilfully in-' met verlof van de Raad, of dIe de Ra~d moed~llhg beledlgt, of 
suIts the Board or wilfully interrupts the proceedings, shan!die moedwillig het onderzoek stoort, I~ schuidig a~~ ee~ over
be uilty of an offence and liable on such conviction as isltreding en wordt in geval van zodalllge veroorde mg as ver
meftioned in sub-section (2) to the penalties therein meld in sub-artikel (2) veroor~eeld t'?dt . de aldaal1r gdest~ldde stra1f. 
mentioned. ' (4) De Raa~ kan, een getmge bee 1gen, zu en e Ie er ~ zo 

, • • Ibeedigde getmge, dIe een va~se ter ~ake doet;tde .. verklanng 
(4) The Board may admllllster an oath to any .w~tness, a~d, afiegt, wetende dat de verklanng vals IS, schuldig zIJn aan een 

if any witness to who~ an oath .has been so, adn:ulllstered gIve overtreding en bij veroordeling worden gestraft met de straf 
false evidence, matenal to the Issue: knowmg It .to. be false, bij de Wet gesteld op meineed. . 
he shall be guilty of an offence and, lIable on convICtion to the (5) reder als voormeld opgeroepen persoon gelllet dezelfde 
penalties prescribed by law for perjury. voorrechten ten aanzien van het beantwoorden van vragen of 

, h het vertonen van dokumenten die hij onder dezelfde om
(5) Any person summoned as aforesaid shall have t e same d' h d h bb 'd" h" Is getuige voor een hoger

privileges in respect of answering questions or producing docu- stan Ig e en zou e en, m len IJ a 
ments as he would have Ender the same circumstances if he hof gedagvaard w;s'R d t ' d . Bevoe"dheid 

verwere summoned as a witness before a superior court, 18. )(1)d Waar ?tk a~ °d uhIg I:oegekend ingevolge deze v~R'aadom
(a at een Ul, ermg oor em ,,, bI) bedrag 

Wet door bedrog of op andere onbehoorhke wIJze uitkl}!i~gen 
13oard's 18. (1) Where the Board is satisfied- verkregen werd; of .. . te WIJZlgen. 
power to '. (b) dat een persoon per abuis in een order tot Ultkermg
amend (a) that ~ny award made ?y It un~er thIS Act has ~een opgenomen of uit zulk een ord~r weggelaten ,we,rd 
award, in obtamed by fraud or mother lmprop,er manner, or onder sub-artikel (1) (c) van arhkel een en twmt~g,
case of (b) 	~hat any I?erson has been erroneously ll~cluded or not kan de Raad zodanige orde terzijde zetten or wijzigen en zo-fraud. 

mcl~ded m any award under sub-sectIOn (1) (c) of danige verden; order geven (met inbegrip van cen order ten 
sectIon twerdJ!"one, aanzien van enige 80m ingevolge eerstge~oem.de orde~ reeds 

the Board may set aSIde or vary the award and may make uitgekeerd) ala de Raad onder de omstandlgheId goed:rmdt: 
such award (including an award as to any sum already paid (2) \jeen applikatie ingevolge dit artikel om een Ultkermg 
under the award) as under the circumstances the Board terzijde te zetten of te wijzigen wordt gemaakt na afloop van zes 
thinks fit, maanden van de datum van de order tot uitkering tenzij de 

" h" 'd Raad daartoe verlof verleent, )(2 An apphcatlOn under t IS sectIOn to set aSI e or vary an 19 Elk d t t 't.k 'ng van een maandelikse betaling Raad ka,n
d h II t 	 b d ft th . t' f' th • e or er 0 UI en toekennm"'en awar s a no e ma e a er e expIra Ion 0 SIX mon S van voordelen kan te eniger tijd en van tijd tot tijd op ver- herzien, " 

from the date of the award except by leave of the Board. zoek daartoe gedaan, door de Raad w?rden herzien en ,~ij ~lke 
zodanige herziening kunnen de betalmgen worden geemdlgd,Board m"y 19. Any award of a monthly payment of benefits may at any h t TIllI' de d of verhoogd doch niet boven het in dezereview 	 7 

t ' d f t' t t' I' t' d f th t gesc ors , ,e n r ,
awards. Ime an rom, Ime 0 Ime on an app Ica IOn ma e?r a Wet gestelde maximum, of kunnen na een tijdperk van schor

purpose be revIewed by the Board and .on, a.ny such ~evlew the sing weder worden voortgezet, of de order tot uitkering kan op 
payments may be ended, ,suspended, ~Imm~shed or Increased, andere wijze worden veranderd, doch zo dat het aldus toege
but, not beyond the ~axlmum fixe~ m tIns Act, or may be kende voordeel in overeenstemming is met de bepalingen van 
revIved, after ,any penod of suspensIOn, or the awar~ ~ay be deze "Vet, Elke aanvraag om zodanige herziening moet ge
othe~wlse ;"aned, but ~o, that the ?enefit so awarded, IS ~n con- maakt worden binnen zes maanden vanaf de order tot uitke
formlty .wIth the prOVISIOns ,of, thI~ Act, Any applIcatIOn for ring door de Raad, , 
such reVIew shall be made wlthm SIX months from the award of 20. De uitspraak van de Raad omtrent elke aangelegen- Ultspraak 

the Board. heid in verband met een uitkering of zijn andere funkties, :fdc!:~~1 
Decisiou of , , .. . , is behoudens de bepalingen van deze Wet afdoende en vol
the Board to 20. SubJect to the provI~Ions of, thIS Act, the deCISIOn of din end en niet vatbaar voor revisie door of appel naar een 
be final.; 	 the Board upon any matter m relatIOn to any award or to any g'ht hof 

other of its functions, shall be final and conclusive, and shall ger c s(l) 'Behoudens het bepaalde biJ' dit artikel ziJ'n de Bed~alt v!\n2e1t b b ' t t 'b I t rt of I' 	 , de Ultkermno, e BU Jec 0 reVIew yor appea 0 any cou aw, voordelen, die ingevolge deze vVet uitgekeerd worden als gen, 

Benefits to 
oc awarded. 21. (1) Subject to the provisions of this section, the benefits volgt(:) aan een miJ'nwerker, die bepaalde lichamelike ken-

to be awarded under this Act shall be

(a) 	 to a miner who shows definite physical signs of 
miners' phthisis and whose capacity for underground 
work is thereby not seriously or permanently im
paired, the sum of eight pounds per month for a 
period not exceeding one year; , 

(b) 	 to a miner who has contracted miners' phthisis in 
a marked degree and whose physical capacity for 
underground work is thereby seriously and per
manently impaired, the sum of eight pounds per 
month, but not exceeding four hundred pounds in all: 
Provided that where a monthly payment has been 
awarded to a miner under this sub-section the Board 
may, jf it is satisfied that the special circumstances of 
the case warrant it, extend the period of such payment 
so that the payments made to such miner will exceed 
four hundred pounds. All such cases shall be specially 
reported on by the Board under section twelve of this 
Act; 

:c) to the dependents, in the order of preference described 
in the First Schedule to this ~J\ct, of a miner who is 
proved to the satisfaction of the Board to have died 
while a beneficiary under this Act or while his claim 
to any henefit thereunder was being investigated by 

a 
tekenen van mijntering vertoont en wiens geschiktheid 
voor ondergrondse arbeid niet daardoor ernstig of 
voortdurend verminderd is, de som van acht pond in 
de maand gedurende hoogstens een jaar; 

(b) 	 aan een mijnwerker, die door mijntering in aan
merkelike graad aangetast is en wiens lichamelike ge
schiktheid voor ondergrondse arbeid daardoor ernstig 
en voortdurend verminderd is, de som van acht pond 
in de maand j doch met vier honderd pond in 't ge
heel tebovengaand: Met dien verstande, dat waar 
ingevolge dit sub-artikel een maandelikse betaling 
aan een mijnwerker toegekend is de Raad, ingeval 
hij overtuigd is dat de biezondere omstandigheden 
van de zaak zulks rechtvaardigen, hec tijdvak van 
die betalingen verlengen kan zodat de gezaIllenlike 
betalingell aan zodanige mijnwerker uitgekeerd, het 
vastgestelde maximum van vier honderd pond over
schriiden zullen, Van al zulke gevallen doet de Raad 
speciaal verslag ingevolge artikel t1JJaalf van deze 
Wet; 

(c) 	 aan de afhankeliken van een mijnwerker van wie 
ten genoegen van de Raad bewellen is dat hij 
overleed toen hij in het genot was van de 
voordelen onder deze \Vet of toen zijn aanspraak 
op voordelen daaronder bij de Raad in onderzoek was, 
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the Board, such monthly payments as the Board may 
decide, but not exceeding in all an amount represent
ing the difference between four hundred pounds and 
any sums already paid to the miner under this Act 
and under Act No. 34 of 1911; 

(d) 	 to the dependents {Jf a miner who not having lodged a 
claim with the Board is proved to the satisfaction of 
the Board to have died of miners' phthisis and to 
have been qualified to receive an award under this Act, 
or under Act No. 34 of 1911, such monthly pay
menta as the Board may deem fit, not being less 
than eight pounds per month and not excceding in 
the aggregate the sum of four hundred pounds. 

. .... 
(2) T~e Board may at any tI.m.e, and m Its ~lscretIO~ a~d on 

apphcatIOn, award. to ~y beneficl.ary under t~lS Ac~, m h~u of 
the payments sl;leclfied lr: sub-sectIOn (1) of ~hlS se~tIOn a smgle 
sum not exceedmg the dIfference between nmety-sIx pounds or 
fo~r hundred pounds (as the case ma~ be) and any sums already 
paId to or on account of such benefiCIary. 

" 	 . . f 
(3) Any benefiCIary under thIS Act may, at the dIsc.retlOn 0 

the. Board, . be granted a passage to a place outsIde. the 
U mon, for hImself and. for any :person .dep~ndent upon hIm f?r 
support, and upon arnval at hIS destlllatlOn he shall be pard 
the balance remaining after deduction. of the COB.t of such pas~" 
age. from the amount calculated as III sub-sectIOn (2) of thIS 
sectIon, 

en weI in de rangorde vermeld in de Eerete Bijlage 
tot deze Wet zodanige maandelikse betalingen ale de 
Raad moge beslissen doch tezamen niet meer dan een 
bedrag dat het verschil tussen vier honderd pond en 
enige sommen reeds aan de mijnwerker ingevolge deze 
Wet en Wet No. 34 van 1911 uitgekeerd vertegen
woordigt; 

(d) 	 aan de afhankeliken van een mijnwerker die geen 
vordering bij de Raad ingeleverd heeft en van wie 
ten genoegen van de Raad bewezen is dat hij aan 
mijntering overleed en gekwalificeerd was tot ont
vangst van een uitkering ingevolge deze Wet of in
gevolge 'Vet No. 34 van 1911, zodanige maandelikse 
betalingen als de Raad mocht goedvinden, zijnde 
minstens acht pond per maand en gezamenlik niet de 
80m van vier honderd pond tebovengaande. 

(2) De Raad kan to eniger tijd to zijner beoordeling en op 
aanvrage aan ieder, die in het genot is van voordelen onder 
deze Wet, in plaats van de uitkeringen opgenoemd in sub
artikel (1) van dit artikel, een ronde 80m betalen niet teboven
gaande heb verschil tussen zes en negentig pond of vier hon
derd pond onderscheidenlik en enige sommen reeds aan of 
voor rekening van de betrokkene betaald. 

(3) Aan ieder, die in het genot is van voordelen onder deze 
Wet kan, ter beoordeling van de Raad, overtocht wor
den toegestaan naar een plaats buiten de Unie voor hemzelf 
en voor een ieder die voorzijn onderhoud van hem afhankelik 
is, zullende hem bij zijn aankomst ter plaatse van bestemming 
worden uitbetaald hetgeen overblijft na aftrek van de over

(4) The Board may, in its discretion, pay in respect of any toc~tskosten van ?et b~drag berekend zoals voorzien is in sub-
miner who is proved to its satisfaction to have died ~rom .mine;rs' artIkel (2) van dlt artI~~l. . . 
phthisis while a beneficiary under this Act, or whIle hIS claIm .\4) De Raad kan. te zlJner beoordehng ten aanZlen van ee? 
to any benefit thereunder is being investigated by the Boa:d, mIJn~?rker, v;'l:n w~e ten genoegen va~ ~e Raad bewezen IS 
the reasonable expenses of his medical attendance and bunal dat hlJ aan ml,lntermg.,overleed, toe.:t;t hIJ In het genot was van 
not exceeding twenty pounds. • voordelen o~~er deze \': et of toen zlJn aanspraak op voordelen 

" 	 . daaronder bl,l de Raad m onderzoek was, de som van hoogstens 
(5) No benefits from either fund shall be payable In ~espect bwintig pond toekennen tot bestrijding van zijn dokters- en 

of the deabh or incapacity of any miner who has at the t~me of begrafeniskosten. 
entering any employment after the. comm.encement of th?s Act (5) Geen voord~len worden uit een of ander, van ,de fondsen 
wilfully or falsely endorsed upon IllS certIficate that he IS free betaald ten aanZlen van de dood of ongeschIktheld van een 
from the disease. mijnwerker die bij dienstneming na de inwerkingtreding val'l 

. 	 k deze Viet moedwillig of valselik op zijn certifikaat aantekende 
Benefits to 22. (1) Any person who IS employed upon underground wor .. t" d' kt 
persons. other in any mine for the time being included in the list published vrIJe ZIJn van e :le e., 	 . , 
than ml,ners d ection tu'o who is not a miner (as in oection one defined) 22. (1) Ieder dIe ondergronds te werk gesteld IS In een Voordelen
and natIve 	 un. er s "' ". d" h b. t kk "d t" . " d I" t toeo-ekend 

· e labourer rna'" elect that for so long as he i" so em· nUJn Ie op et. e ro en tlJ S lp opgenomen IS In e IJS· aan andereI.abourers, or a nat IV 	 J "bl' d . I 'k I d" t .. k 
d d 	ductions .hall be made by his employer from his earn· gepu lceer Ingevo ge art1 e t~liee, en Ie me een mIJnwer er pe,r,sonen dan1p oye e " 	 " (I d 1 ... , t'k I ) f t II mlJnwerkersin s in accordance with the provisions of section nine. lS v,o gens e omsc l~IJVIllg III ar l.~ een 0 een na ,tIre ,~- en naturen;. 

g 	 . . arbelder kan, desverklezend zolang hlJ aldus werkzaam IS, zlJn arbeiders, 
(2) If the person so electing notify the Board in wrltmg that werkgever een gedeelte van zijn verdiensten ingevolge artikel 

he does so elect, he shall be ent~tled- negen doen aftrekken. 
" ., d' h' . d f t (2) Indien de zo verkiezende persoon de Raad in geschrifte

(a) 	 If Ins applIcatIOn be rna e WIt ma, perlo 0 wo kennis geeft, dat hij aldus verkiest, is hij gerechtigd,
years. af~er the ~omm~ncement of thIS Act, to be,ne- (a) indien hij' applikatie maakt binnen een tijdvak van 
fits wlthIll the dlscre~lOn of the Board not exceedm.g twee jaar na de inwerkingtreding van deze Wet tot 
one half of ,those whIch may be awarded under thIS de voordelen tel' beoordeling van de Raad van' niet 
Act to a mlller; and 	 meer dan de helft van die welke onder deze Wet aan 

(b) 	 if his application be made after the expiry of that een mijnwerker kunnen worden toegekend: en 
period, to the benefits which may be awarded under (b) indien hij applikatie maak(; na verloop van dat tijd
this Act to a miner, vak, tot de voordelen die onder deze Wet aan een 

according 	to the circumstances applicable in each case, mijnwerker kunnen worden toegekend, 
" , ingevolge de omstandigheden op elk geval van toepassing. 

(3) If such person does n~t so ele?t he shall be entItled to the (3) Indien bedoelde persoon voormelde keuze niet uitoefent, 
benefits which ur:der sec~IOn tlmty may .be ~warded to is hij gerechtigd tot de voordelen die ingevolge artikel dertig 
a native laboure:r: :n the clrcumst~nces deSCrIbed In that sec- onder de in dat artikel omschreven omstandigheden toe
tion and the provlslOns of that sectIon sha1l apply. gekend kunnen worden aan een naturellearbeider, zullende 

de bepalingen van dat artikel van toepassing zijn, 
23. 	(1) A miner .who, desi~es to obtain ben.efits under 23. (1) De mijnwerker, die voordelen onder deze Wet wenst Wijze waarop

Mode of this 	Act shall transmIt hIS claIm to the Board WIth a state- te genieten, moet zijn aanspraak bij de Raad indienen met aansprakenpresenting 
claims. 	 ment show~ng t,hat he ~as emp~oyed u~derground upon. a een verklaring dat hij ondergronds te werk gesteld was in een ~!~!~acht 

mine or mllles ,Included ,In the .lIst p';lbhshed under sectIon of meer mijnen opgenomen in de lijst bekendgemaakt ingn
tUlo and the penod or penods durlllg whICh he was so employed, volge artikel twee en meldende voorts het tijdvak of de t.ijd, 

vakken dat 	of die hij aldus in werk gesteld was, 
(2) The Board shall, within fourteen days after receipt of (2) De Raad moet, binnen veertien dagen na de ontvangst 

the claim, require the miner to submit himself to examina- van de aanspraak, de mijnwerker .aanzegf?en am zich to laten,
tion 	by two medical advisers selected by the Board from the I onderzoeken door twee geneeskundlge advIseurs, door de Raad 
list 	mentioned in section twenty-eight, Igekozen uit de lijst bedoeld in artikel acht en twin6ig . 

• 
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(3) The two medical advisers aforesaid shall furnish a eel'- \ (3) De twee ge.neeskundige adviseurs voormeld m~~ten aan 
tificate to the Board stating whether the miner is suffering ~~ Raad .een certJ.~kaat, afgeven v~~klarende of de mIlnwerk~r 
from miners' phthisis and whether he is to be treated as com- . lIJdende IS aan mlJntermg en of hlJ behoort behandeld ,te wo 

under paragraph (a) or (b) of sub-section (1) of section den als ~allende onder :par.agraaf (a) of (b) van sub-arhkel (1) 
twenty-one, In case the two medical advisers are unable to van artikel een en tw·tntzg. In geval de twee gen~~skun
agree they shall notify the Board, which shall select advis,eurs niet kunnen overeen~om~n, da~ .moeten ZlJ daar
from the list aforesaid a third medical adviser, and the major- van kenms geven ,aan de. Raad,. dIe mt de hJst voormeld e~n 
ity of the three medical advisers shall furnish to the Board ,derde gell~eskundlge ad:lseur ~lest, zullende de meerderh~Id 
a certificate stating the opinion of such majority, I· ,'an de dne geneeskundlge a.dVl,seurs aan. de Raad ee,n certIfi

,kaat afgeven behelzende de memng van dIe meerderhe~d, 
(4) ~he ce:tificate furnished under sub.-section (3) shall~. (4) Ret certifikaat. afgegeven ingevolge sub-artlkel (3), 

conclusIve eVIdence for the purposes of thIs Act of the con- levert voor de doelemden van deze 'Vet, onweerlegbaar be
dition of the min:r, and the Boa,rd shall award benefits in. wijs op omtrent de gezondheidstoe~tand van de :nijnwerker, 
accordance therewIth, • zullende de Raad dienovereenkomsbg voordelen mtkeren, 

" 	 , ,. (5) Indien de mijnwerker aan tuberkulosis van de longen
(5) ?,he certlficat~ furmshed under s'~b-seetIOn (3) shall, lf of de ademhalingswerktuigen lijdt dan moet het certifikaat ver

th~ mmer be suffer,mg from tuberculOSIS of the lungs or re' ,trekt inO'cvol e sub-artikel (3) dat feit aantonen. 
splratory organs, dIsclose t.he fact., 	 g. " .. k .0 

24. Zo dikwels het lllgevoke deze Vvet nodlg IS de bJds- Bere endmgLt· d .11S A t 1· IS I' bJ lk mIJuwerk 001' een grondse van on er(]alcu" IOU 24• UTIvv lenever un er tl' __c 't . necessary t 0 ascer- Juur vast te ste len, "'dens we e een "' 131' d 
ofemploymentperiod of tain the length of time during which a miner has been em, werkgever ondergronds te werk gesteld is, dan worden Zon- arbeidsduur, 
at uuder- ployed upon underground work by any employer, the tim? .lagen ell elke dag, die ingevolge wetsbepaling een openbare 
ground work. shall be reckoned as including Sundays and any day declared feestdag verklaard of als zodanig vastgesteld is, als deel van die 

or appointed under law a public holiday, medegerekend. 

d ' , " Plicht van 25. 	(1) Every employer shall cause any person seek 25. 1 moet elkDuty of Iedere wer cgever e persoon, Ie III zIJn werkgever 
employer in to obtain employment 011 his mine as a miner to be mijn mijnwerker in dienst wil treden, doen onderzoeken ten aanzien 
rcsaeci: of examined by a medical practitioner named 'by the :ioor een door de Minister aangewezen geneeskundige. Het is k:'li~~r;::-
:~:~ation Minister, and shall not employ t.hat person underground unles~ hem. :verboden zulk een per~oon ollderg~onds to werk te stellen, derzoek Vlt!l 

of applicants such medical practitioner furnish a certificate that the said tenzlJ bedoelde ge~eeskundlge een certlfikaat afgegeven heeft, personen, ~le 
for unger- person is of sound physique and is not suffering from miners' dat de betrokken persoon lichamelik gezond is en niet lijdende ~~~~!ron s
~::;foyment. phthisis or tuberculosis of the lungs or respiratory organs: is aan mijnt.ering of aan tuberkulosis van de longen of ademha- werken. 

. ,., , lIngswerktmgen : 
ProvIded tha~ thIS s~b-8ectlOn .shall not apply In respect of Met dien verstande, dat dit sub-artikel niet van toepassing is 

p~rson hav;ng a q~scharge. tlcket from an .employer on a JP iemand, die voorzien is van een ontslagbrief van een werk
Included In the ~Ist publIshed, under sec~lOn two a~ the sever op een mijn opgenomen in de lijst onder artikel tUJee ge

commencemen~ of thIS Act or a dIscharge tlcket furmshed publiceerd bij de inwerkingtreding van deze \Vet of een ont" 
under sub-sectIon (2), ;lagbrief bedoeld in sub-artikel (2). 

(2) Every employer shall, upon the discharge from his mine (2) Ie~~re w~r~gev.er m~et a,~n ~lke persoon, ~ie ~ls m~~n
of any person who has been employed by him as a miner, fur- werker blJ h:ll" 111 dlenst IS, blJ dle~s ontslag lilt zlJn mlJ~, 
nis~ that person with a discharge tiek,et showing the period een o~tslagbl'l.~f geven, vermel~:nde, In ~,e ~orm aangewezen 111 

durmg whlCh he has worked on such mUle and the work UpOD Je Tw~,?de B~Jlag~ tot dezeW vt, het tlJdvak gedurende het
which he was engaged during that period. The ticket shall be w,~lk hlJ op dIe mlJn)~'ewerkt he~ft en de soort van werk, welke 
in the form set out in the Second Schedule to this Act, and sha]j ~IJ gedurende dat tIJ,dva~ ve::lChtte en geen andere medede
contain no information other than is therein ppscrib d llllg bevattende dan In dIe BIJlage voorgeschreven, 

. 	 '" e, (3) Een werkgever die in gebreke blijft aan een bepaling 
(3) Any employer who fails to comply with any provision of van dit artikel te voldoen, is schul dig aan een overtreding en 

this section, shall he guilty of an offence and, shall be liable upon bij veroordeling onderhevig aan een boete van tien pond of 
~onvi:tion to a fi!lC of tel~ pounds or, in default of payment, to bij wanbetaling aan gevangenis met of zonder harde arbeid van 
Impl'lS?nment WIth or WIthout hard labour for a period not ten hoogste een maand. 
exceedIng one month. 	 26, (1) Een persoon dic-- Overtre-

Offenee~ and 26. (1) Any person who works unclerO'round- (a) ondergronds werkt in een mijn opgenomen in de dl~1in en 
penalties. '" lijst bedoeld in artikel twee en die in het genot is of s ra en, 

(a) 	 in a mine included in the list prescribed under section geweest is van voordelen onder subartike1 (1) (a) of 
two who is or has been a beneficiary under sub-section (1) (b) van artikel een en twintig van deze 'Vet of 
(1) (a) or (1) (b) of section t'wenty-one of this Act or onder Wet No. 34 van 1911; of 
under Act No. 34 of 1911; or (b) ondergronds werkt in enige mijn, wetende dat hij 

(b) in any mine Whatever, knowing that he is sufferina lijdende is aan tuberkulosis van de longen of adem
fr?m tuberculosis of the lungs or respiratory organs~ halingswerktuigen, 


shall be gUIlty of an offence, . IS schuldi!? aan een overtreding, 


(2) 	Any person who knowingly employs upon underground (2) Teder die willens en wetens
work-	 (a) in een mijn opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 

t'wee, een persoon ondergronds te werk stelt, die in 
(a) in a mine included in the list prescribed under section het genot is of geweest is van voordelen onder deze 

two, any person who is or has been a beneficiary under Wet of onder wet No, 34 van 1911; of 
this Act or under Act No. 34 of 1!H1' or (0) in welk~ m,iJn ook .een persoon ondergronds te werk 

(b) in any mine Whatever, any person who is sufferin(y stelt, dIe hJdende IS aau tuberkulosis van de longen 
from tuberculosis of the lungs or respiratory organs~ i • of ademh1Llingswerktuigen, 


shall be guilty of an offence: lS schu.ldig aan een overtreding, 


P 'd d h h' , 	 , . .Met dlen verstande dat dit artikel niet van toepassing zij 
·rOVI 13 t at t IS sectlOn shall not apply III the case of m 't O'eval van eell persoon die e . t'fik t 

any perl'on who produces a certificate from a medical"el'l in" aI,tikel aC'lt en gellOeen eel' 11 aa · dv.an 
d . 'd ' .' . ... 	 t, , mde geneeskun Ige

a Viser mentlOne In sectIOn. twenty-ezght that he IS no longer 'l,dviseur toont dat hiJ' nI'et lange aa "' t· l"dt M t 
ff' f ., 'I l' .". .'" 	 " . .', rn mIJn erlllg IJ ' e 

8U ~rlllg rom n]l~lersJ p It llSI~. PloVIded, fLUther that, If he dlen verstallue voorts dat mdien hij wedel' tot voordelen onder 
agam becoI?es en~Ible(t to ben.efits undor thIS Act, any amounts deze Wet gereehtigd wordt enige SOmmen reeds aan hem uit 
already paId to hIm under thIS Act or Act No, 34 of 1911 shall betaald ingevolge deze Wet of Wet No, 34 van 1911 van zo
be deducted from such further benefits. !danige verdere voordelen a.fgetrokken worden. 
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(3) Any person guilty of an offence this section (3) leder die zich schuldig maakt aan een overtredinO" van dit 
shall be liable on c?nviction to a fine not exceeding one artikel, wordt bij veroordel~~g gestraff: met geldboete"van ten 
h~ndred p:mnds or, ill default of payment, to imprisonment hoogste honderd pon~ of, bIJ wanbetalmg, met gevangenis met 
wIth or wlth?ut hard labour for a period not exceeding six of zonder harde arbeld van te~ hoogste zes maanden. Ingeval 
months, and If the offender be a company, any director, secre-. de overf:reder een maatschapplj is, dan kan ieder direkteur, 
~ary! ~anager, x:nine manager, or mine overseer thereof who s~kretarIs, best~urd.er, mij~bestuurder of mijnopzichter, die 
IS wlthm the UIllon, shall be liable to prosecution and punish- blllnen de UIlle ZICh bevllldt, ter zake van de overtreding 
ment for the offence. Any fine recovered under this section wo:den vervolgd en gestraft. Elke boete, die ingevolge dit 
shall be paid into the funds. arhkel wordt verhaald, wordt in de fondsen gestort. 

'r. . • ~ . 27. Een certifikaat, dat uitgereikt is ingevolge de Endossemcnt 
Endorsement • A ny certl1lcate whICh, havmg been Issued under MiJ'nen en Bedrl'J'ven Wet 1911 f ,. .. d f . van certifika
of certificate, th27M' d W I A 	 0 een wIJzIgmO' aarvan 0 Illt . 
etc., in e mel t.n o~ CS ct, 1911, or a:ny amendment thereof, or krachte van een regulatie ingevolge daarvan v:stgesteld en dat ;~~~~~:r~kere 
certain cir any regu a Ion ma e tllereun er, .entlt~es t~e holder ~o perfor.m de houder daarvan recht geeft om elke soort onder rondse" . 
cumstanceF. any c~ass of undergr~und work m mmes mcluded m the hst arbeid te verrichten in mijnen opgenomen in de lijst fedoeld 

prescrIbed under sectIOn t'wo- in artikel twee
'f ., I (a) wanneer dat certifikaat gehouden wordt door een 

( ) I such certIfi~ate IS held by a I;'erson who is or has persoon, die in het genot 'is of is van voora 
been a.benefiCIary under sub-sectIon (12 (a) or (1) (b) delen onder sub-artikel (1) (a) (1) (b) van artikel 
of sectIOn twenty-one, or under Act No. 34 of 1911; een en twint1:g of onder \Vet No. 34 van 1911 . of 
or (b) wannee: d' k '~~ certIfi. aat gehouden wordt door een per-

soon, dle llJdende IS aan tuberkulosis van de 10nO'en 
(b) if such certificate is held by a person suffering from of ademhalingswerktuigen, 	 " 

tuberculosis of the lungs or respiratory organs, wordt
shall- (i) ingevolge het rapport van de Raad in het geval be

(i) upon the report of the Board in the case described ill doeld in paragraaf (a) ; of') (ii) ingevolge het certifikaat van een geneeskundige dat 
h ( , e ou er a zo IJ en e IS, m et geval bedoeld mparagrap a; or 	 d h d I l"d d . . h ' . 

upon the ccrtificate by a medical practitioner that the Id d para~tr~af,b), ., .(ii) ' ff" th d 'b d ' oor e autorl elt, dIe het mtgerelkt heeft dlenovereenkomstig 
o er IS so au ermg, In e case escn e m para

graph (b), 

be endorsed accordingly by the issuing authority. 

h Id geendosseerd. 	 ' 

28. (1) De Minister moet van tijd tot tijd in de Staats- Lijstkoerant een lijst van geneeskundigen bekendmaken, die g'erleeS'KUJ[l

bevoegd zijn als geneeskundige adviseurs onder deze \Vet op te 
List of 28. (1) The Minister shall from time to time publish treden. 
medical in the Gazette a list of medical practitioners qualified to act (2) Ten aanzien van een certifikaat door een geneeskundigeadvisers. 

as medical advisers under this Act. 	 adviseur ingevolge artikel drie en tl1J-intig afgegeven, moet een 
bij regulatie voorgeschreven honorarium door de Raad worden 

(2) In respect of any certificate furnished by a medical betaald aan ieder zodanige adviseur, (niet zijnde een lands
adviser under section twenty-three a fee to be prescribed by re- ambtenaar), die het certifikaat tekent, zullende voorts aIle 
gulat.ion shall be payable by the Board to every such adviser uitgaven worden betaald, die door de Raad voor een biezonder 
who signs t.he certificate (other than an officer in the public onderzoek bewilligd zijn. 
service) and there shall further be payable any expenditure g
authorized by the Board for special investigation. 29. Wanneer een mijnwerker aan mijntering overlijdt, V.ervolglll

. ' .,' . voordat ~ij een aanspraak heeft ingediend als bij deze :~!:ndoor 
Continuation 29. If a mlIler dIe from mmers phthISIS before he Wet verelst kan zulke aanspraak gedaan worden door zijn ek:seknteur. 
of claim by has made a claim as required by this Act, such claim may be eksekuteuren ten behoeve van de van hem afhankeliken, indien 
executor. made by his executors on behalf of his dependents, if any, er zijn, mits dat de Raad overtuigd is, dat de mijnwerker 

provided that the Board is satisfied that the miner died of aan mijntering overladen en bevoegd was om een toe-
miners' phthisis and was qualified to receive an award under kenning ingevolge deze \Vet, te ontvangen, en wanneer een 
this Act, and if a miner die', after making his claim as re- mijnwerker overlijdt nadat hij zijn aanspraak overeenkomstig 
quired by this Act, such a claim may be continued by his deze \Vet ingediend heeft, kan die aanspraak door zijn ekseku
executor on behalf of his dependents if any. teur worden vervolgd ten behoeve van zijn afhankelikell, zo 

die er zijn. 

30. (1) \Vhenever a native who is or has been aBenefits to native labourer and h<lj.~ been employed upon 30. (1) Wanneer een naturel die een naturellearbeider Vool'delen
native 
labourers underground work in any mine for the time being i~. of geweest is en ill een mijn. opgenomen in de !;eeid!~:elle-
3ufferiu!l' included in the list published under section t11)(), contracts hJst bekendgemaakt ingevolge .. art:kel fluee, onder- lij.~endt; aan 
from mmera' miners' phthisis, there shall be deemed to have happened to gronds te w.~rk gesteld door ~IJnterlIlg aangetast wordt, ml)ntBrmg'.phthisb. 

him a personal injury arising out of and in the course of dan wordt hIJ geach~ een persoonhk l.~tsel te hebben opgelopcn 
his employmcnt amounting to- ontstaande door en m de loop van ZIJn werk en neerkomende 

op
gedeeltelike ongeschiktheid, wanneer hij door mijn(a} partial incapacitation when he has contracted miners' 	 (a) tering aangetast wordt in de mate hedoeld in subphthisis to the extent described in sub-section (1) 
artikel (1) (a) van artikel een en twintirJ;

(a.) 	 of section twenty-one; 
voortdurende algehele ongeschiktheid, wanneer hij(b)

(b) 	permanent total incapacitation, when he has con door mijntering aangetast wordt in de mate bedoeld 
traded miners' phthisis to the extent described in in sub-artikel (1) (b) van artikel een en 
sub-section (1) (b) of section t'wenty-one; zullende hij gerechtigd zijn tot de sommen respektievelik voor

and he shall be entitled to obtain the sums respectively I'!0- zien in artikel t'wee en t'wintig van de N at';lrellearbeid Rege
vided by section twenty-tll,(J of the ~ative Labour Regulation lingswet, 1911, te worden bepaald door de Duekteur, naar ge
Act 1911 to be assessed by the Director according as his case lang zijn geval valt onder paragraaf (a) of paragraaf (b) van 
fall~ unde~ rttragraph (a) or paragraph (b) of this sub-section. dit sub-arlikel. 
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(2) No such sum shall be payable in respect of any such I! (2) Geen zodan.ige S3m ~~ betaa~baar ten aanzien va~ zulk 
native labourer unless the Director has been furnished with a cer- een naturellearbelder, tenzlJ de Dlrekteur van een cerhfikaat 
tin cate from one of the medical advisers on the list mentioned in: yoorzien is van een van de geneeskundige adviseurs, voorkomende 
section twenty-eight of this Act stating that the said native op de lijst bedoeld in artikel acht en t'W~lltig ;r.an deze Wet, 
labourer is suffering from miners' phthisis. The sums so payable houdende dab de betrokken naturellearbmder hJdende is aan 
shall be paid to the Director on behalf of the native labourer- mijntering. 

(a) 	 if he is still employ~d as ~fores:>id, then by the en;t- De alzo verschuldigde sommen worden aan de Direkteur 
ployer to whose serVICe he IS regIstered under the saId ten behoeve van de naturellearbeider betaald-
Act; or (a) wanneer hij n?g a~s voo::meld ~~ werk.gesteid ,is, door 

(b) 	if he is no longer so employed, then by the employer de werkgever m WIens dlenst hIJ geregistreerd IS onder 
to whose service he was last registered under the said voornoemde wet; of 
Act· 	 ': (b) wanneer hij niet meer alzo te werk gesteld door de 

};d b th D' ~ t th 'd t" werkgever, in wiens dienst hij laatst geregistreerd was and sha11 be pal over y e Irec"or 0 e sal na Ive' 
labourer or his dependent. I onder voorn~emde wet, 

The procedure for claiming or recovering any sum under this: en w:orden d??r de Dlrek,teur . aan de betrokken naturelle
section shall be as prescribed by regulation made under thisarbelder of zIJn afhankehke ultgekeerd. 
Act, I De wijze, waarop een som on de::. dit arti~el geeist of in~e-

(3) In the case where a native labourer is proved to the' vorderd wordt, wordt gercgeld bIJ regula tIe vastgesteld Ill
satisfaction of the Direetor t,o have died of miners' phthisis and gevolge deze Wet, 
also to have had a wife, child, parent, or other person depend- (3) In geval tot bevrediging van de Direkteur wordt bewe
ent upon him, such person shaH be entitled to the sum of ten zen dat een naturellearbeider aan mijntering gestOTven is en 
pounds. ' dat vrouw, kind, ouder of ander persoon van hem afhankelik 

(4) Whenever a medical officer upon a mine for the is geweest, zal zodanig persoon gerechtigd zijn tot de 80m van 
time being included in the list published under section t'UJo, be- tien pond. 
comes aware that any such native labourer employed upon that I (4) Wanneer een geneeskundige ambtenaar van een 
mine is suffering from miners' phthisis, such medical officer shallmijn, opgenomen in de lijst bekendgemaakt ingevolge artikel 
forthwith report the fact in writing to the manager of theltwee, bevindt dat zulk een naturellearbeider, die in die mijn 
mine who shall forthwith transmit a copy of the report to the:te werk gesteld is, aan mijntering lijdende is, dan moet hij 
Director aforesaid. If any person on whom a duty is imposed1dadelik daarvan schriftelik kennis geven aan de bestuurder van 
by this section fail to perform that duty, he shall be guilty!de mijn, die onverwijId een afschrift van de kennisgeving aan 
of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding \' de Direkteur voormeld moet toezenden. 
one hu~dred po~nds or, in default of payment, to imprison- Een persoon, wie bij dit artikel een plicht is opgelegd, en 
n;ent WIth or WIthout hard labour for a period not exceeding Idie zodanige plicht niet nakomt, maakt zich schuldig aan een 
SIX months. overtreding en wordt bij veroordeling gesJ,raft met boete van 

., . . . ten hoogste honderd pond, of, bij wanbetaling, met gevangenis 

Contracting 31. Any prOVISIon In a contract eXIstIllg at the commence- met of zonder harde arbeid van ten hoocrste zes maanden. 

out prohi- ment of t~is Act, >yhereby 3, miner or native labourer or other 31 Een bepaling in een kontrakt best:ande bij de invoering P t" 

bited. 	 person waIves any TIght to any benefits whatever (whether under' '. .. .. ,a.r IJen .

th' 	A t th .) . t f h' h' t t d' , van deze Wet, waarbIJ een mIJnwerker of naturellearbelder of kunnen met 
h~h' ~or~ llerw~s~ In re~pec dO IS aVI~il' CO? rta~ e minefrs ander persoon afstand doet van rechtcn op enige voordelen hoe- ~~nk~~[clf~e 

p I8IS'lS a: n~ e ~~ns r~ as p~:en Illf In etcase 0 ,a genaamd (het.zij onder deze \Vet of anderszins) tel' zake dat hij bepalin"en 
r~rson w 10£ IS no t nalI~e a ou~~r, ~~ o~ IS fexecu '~~ ?r. III door mijntering aangetast is, beIet, wat betreft een persoon, afwijken. 
b e ~~se 0 d a ~. I~ t o~rer, e, l;ec or'd rom 0 aItmng niet, zijnde een nature11earbeider, deze of zijn eksekuteur niet, 

cnece'lteSdunfteer thIS"o c an anYtprfOVt}I~IOnAutn her all Y con ract of, wat betreft een naturellearbeider, de Direkteur niet, om ex• 	 c aI" e ~ mmencemen 0 . lIS C wereby any per- All b I' 
son 	waives his ri ht to benefits under this Act sh 11 b 11 voordelen onder deze "Vet te er.lange~. e epa ~ngen van 
and 	vo· d g a e nu een kontrakt aangegaan na de Illvoermg van deze Wet, waar

1 . 	 bij een persoon van zijn recht tot voordelen onder deze Wet 
Contributions 32. Any contributions due and owing under this Act by an afstand doet, zijn nul en nietig.

under this 1

Act to have emp oyer- " 32. AI~e ond~: deze Wet door een werkgever betaalbare en Bijdrae-e 
preference (a) at the date of the sequestratIOn of hIS estate; or verschuldIgde bIJdragen- oI.1der deze 
over other (b) at the date of the commencement of the winding up if (a) op de datum van de sekwestratie van zijn boedel; of w~ voorkeur 
debts. the employer be a company whieh is being wound 'up (b) op de datum van de aanvang van d~Ji~wi~atie, :va~- :v:!~ere 

otherWIse than for purposes of reconstruction or neer de werkgever een maatschappIJ IS dIe gehkwI- schulden. 
amalgamation, deeI'd wordt andel'S dan voor doeleinden van her-

shall have priority over all other debts of the employer except konstruktie of samensmelting; 
debts due as wages and such other debts as by law are f t hebben de voorkeur boven aIle andere schulden van de werkge
to wages. pre eren vel' met uitzondering van schulden betaalbaar als lonen en zulke 

andere schulden als bij wet de voorkeur hebben boven lonen. 
Benefits ,not 33. No . amount payable as benefits under ~his Aet 33. Ee~ bedra~, dat als een voordeel onder dezeWet Voordelen 
tobeasslgned shall be asslgnable or transferable or be capable of bemg hypo. betaalbaar IS, kan met worden overgewezen of overgedragen of kunnen niet 

'01' executable. thecated or ple~ged nor shall any such amount be liable to be verpand, en is evenmin vatbaar voor beslag of enige vorm van worden over
attached or subjected to anv form of execution under a J"udg- eksekutie uit krachte van een vonnis of order van een gerechts- I;l'eclbraglen of"£ 	 Inosagment or or der 0f any court 0 law. boL 	 genomen 

General .34· (1) F?~ the purpos.e of ascertaining the prevalence of 34. (1) De Minister kan, ten einde vast te stellen of Algemeen 
medieal mIllers' phthISIS on any mme, the Minister may authorize the mijnterin!Y in een mijn heersende de Mijn-Geneeskundige geneeskundig
examination Mines ~fedical I:r;rspe?tor or any medical practitioner to make Inspekteu~ of een of ander geneeskundige opdragen om eike l:s~o~:ek oponauthorHy
of MiniEter. 	 a medlcal exammat.lOll of every person employed under- persoon die in die mijn ondergronds te werk gesbeld is, genees- lIIinister. 


grou?d upon such. mIr:e, a.nd every such person who fails when kundig te onderzoeken. Ieder persoon die desverlangd zich 

req~lred to subm~t !lImself to such medical examination shall niet aan zodanig geneeskundig onderzoek onderwerpt, wordt bij 

?e hable on conVIctIOn to ~ fin~ not exceeding fifty pounds or, veroordeling gestraft met boete van ten hoogste vijftig pond 

m defa~lt of pa:rment, to Impr?SOnment with or without hard of, bij wanbetaling, met gevangenis, met of zonder harde 

labour for a penod not exceedmg three monbhs. arbeid van ten hoogste drie maanden. 


(2) The result of .any such examination a:r;rd the identity of (2) Ret gevolg van elk zodanig onderzoek en de identiteit 
any p~rson exammed shall not be dIvulged by any van elke onderzochte persoon wordt door niemand 
person mto whose hands the results of such examination may geopenbaard m WIens handen de uitsiag van zodanig 
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come except to a ~erson preparing a report for statistical pur
poses under the dIrection of the Minister and no such result 
shall be used for oUler .but statistical purposes. 
. (3). Any person who dIvulges t,he result of any such examina 

hon In cont~~v~ntion of ~hi.s section shall be glliltl of ar: 
offence" and ~lab,e on conVICtIOn to a fi~e n?t exceedlllg flfty 
P?und", or m default of payment to ImprISOnment with m 
WIthout hard labour for a period not exceeding three months. 

Regulations. , 35. T.he G~vernor-General may make regulations, not incon 
,;lstent WIth thIS Act, as to all or any of the following matters: 

(a) 	the administration of the funds; 
(b) 	the procedure to be observed before the Board in con 

nection with benefits and claims under this Act; 
(c) the procedure at any of the meetings of the Board; 
(d) 	the procedure to be followed in connection with claitn~ 

under sections tU!wty-two and thirty,
(e) 	 the forms to be used under this Act· 
(f) 	 the dut~es to be, performed an~ ~he fees to be charged 

by medIcal adVIsers and practItIOners under this Act. 
and generally as to the better carrying out of the objects and 
purposes of this Act. 

Persons who 
have received 36. Anything to the contrary notwithstanding in this Act 
all~w~ctN contained, every miner and every dependent of a miner to whorr
340Ir

lHIl 0, allowance has been granted under Act No. 34 of 1911 and tll( 

onderzoek moge komen met nit~ ode.ring van de persoon die 
een verslag maakt voor statisti~i& doeleinden onder opdracht 
van de Minister en geen zodanige :IIal gebezigd worden 
voor andere dan statistiese doeleinden. 

(3) Ieder die de nitslag van znlk een onderzoek openbaart 
~n overtreding van dit artikel is schnldig aan een overtreding 
3n bij veroordeling onderhevig aan een boete vijftig pond niet 
tebovengaande, of bij wanbetaling, aan gevangenis met of zon
der harde arbeid niet tebovengaande drie maanden. 

35. De Goeverneur-generaal kan regula ties, niet strij- Regul:tties. 
lende met deze \Vet, vaststellen betreffende een of meer van de 
volgende onderwerpen:

(a) 	het beheaT van de fondsen; 
(b) 	 de procedure te worden in acht genomen voor de Raad 


in verband met voordelen en aanspraken onder doze 

Wet; 


(c) de wijze van werken in vergaderingen van de Raad; 
(d) 	 de procedure te worden in achtgenomen in verband 


met aanspraken onder artikels l1vee en twintig en 

dertig; 


(e) 	 de formulieren, te worden gebezigd onder deze Wet, 
(j) 	 de plichtcn be worden verricht en de lonen te worden 


berekend door de geneeskundige adviseurs onder deze 

Wet, 


,m in 't algemeen betreffende de betere uitvoering van de strek
king en doeleinden van deze Wet. 

36. Niettegcnstaande tegenovergestelde bepalingen van Personen, die 
deze Wet is iedere mijnwerker en ieder van een mijnwerker toelagenQnt

enti~led to regulations made thereunder shall, after the commencement oj 'l,fhankelike aan wie een toelage verleend is ingevolge Wet No. b~~1~~!eJ~e 
b;~~fifsunder t~is 1c~ct, be entitled to receive benefits under section twenty-oJ/( 34 van 1911, en de regulaties ingevolge daarvan vastgesteld, Wet NQ, 3~, 
this Act. ot thIS Act from the Miners' Phthisis Compensation Fund. na de invoering van deze \Vet gerechtigd tot het genot van de van l~p, d1Jn 

according to the circumstances in that section mentioned: voordelen bedoeld in artikel een en hvint-ig van deze Wet uit ~<;oo;aelen 
Provided that in calculating in respect of any person the het Mijntering Schadeloosstellingsfonds naar gelang van de onder aeze 

benefits mentioned in that section any allowance granted to that omstandigheden vermeld in dat artikel. Wet, 
person under Act No. 34 of 1911, and the regulations madE Met dien verstande dat, bij het berekenen, ten aanzien van 
thereunder shall be taken into account. enig persoon, van de voordelen vermeld in dat artikel, €len 

toelage aan een persoon verleend ingevolge Wet No. 34 van 
1911 en de regulaties uit krachte daarvan vastgesteld in aan

tInvestiga- 3'1. (1) The Governor-General may, out of moneys specmc me3r~ing DmoeG worden genomen'
l 

k 't 'dd 1 d h t 0 d 
tiona Ielaiive allv appropriated by Parliament for the purpose, incur pte boeve~~e~~ge~era~ a: ~"k{:u e ~nid Odor €I zo~kI~-O'en 
to miners' expenditure for investigating the means of preventing, and for '_. art emebnt "depaat €I 1 k aar oe d esc lk' aarg~s e t' Ide on- betreff~nde 
phthisis, th b t . t fIt' 1 f 11 d t ,,-os en est rlJ en er za e van on erzoe mgen mo-es e naar mijntering

€I et er carrYlllg ou 0 any regu a Ions aw u .y rna e 0 'dd Itt k' .. t' t Ok d . 
prevent miners' phthisis. 	 mi e er:o ;roor omlllg van mlJn ermg. en er za €I van e 

, 	 betere Ultvoenng van desbetreffende wettIg vastgestelde regu
(2) The Minister may constitute a committee to investigatE !aties tot wering van mijntering, 

and report and to advise him upon the means of prevention of (2) De Minister kan een Komitee aanstellen om onderzoek 
dust and all matters affecting health conditions underground in te doen en hem van raad te dienen aangaande de middelen 
the mines of the Witwatersrand. om stof tegen te gaan en aangaande aHe zaken de ondergrondse 

Such committee sball have power to enter and examine any gezondheidstoestanden betreffellde in de mijnen aan de Wit-
mine and any part thereof at any time by day or night but not watersra~d, . .. 

so as to impede the working of the mine, and to take samples Zodamg. KO~I,tee ~.eeft het re~~t €lIke m:Jn en elk deel daar

of air therein and make experiments with a view to determin- ,ran te emger tIJd bIJ,dag of bIJ nacht bmnen te gaan. en te 

iug the amount of dust and the health conditions in such work- u~~erzo.eken, doch zo dat bet de werkzaamheden m de 

inO's and shall report thereon from time to time to the mIJn met stoort, en monsters te nemen van de lucht daar

Minister I in en proeven te nemen met het oog GID de hoeveelheid stof en 

The ~embers of such committee (not being officers of the de gezondhei~?voorw3;~rden van zulke we~kplaatsen te bepalen 
public service) shall receive such fees for their services as may en doet van tlJd tot tIJd verslag aan de MmIster. 
be decided on by tbe Minister. De leden van zodanig Komitee (geen ~taatsambtenaren zijn

de) ontvangen zulke lonen voor hun dlensten als door de 
Minister mogen worden bepaald. 

Penalty for 38. If any employer fail to carry out any order given by 38. Wanneer een werkgever verzuimt een order uit te Straf yoor 
default ill competent authority for the prevention of miners' phthisis, he voeren die hem door bevoegde autoriteit voor het voorkomen van ~~i;~kki~et 
regard;,0 f shall be liable on conviction to a fine not exceeding five hun- mijntering gegeven is, is hij bij veroordeling onderworpen aan tot voor
~i~e~~·lon 0 dred pounds or, in default of payment, to imprisonment with een boete niet tebovengaande vijf honderd pond, of bij wan- ko,~itg.van 
phthisis. or without hard labour for a period not exceeding twelve betaling aan gevangenis, met of zonder harde arbeid, niet te- mlJn ermg. 

months, and if such employer be a company, any such person bovengaande twaalf maanden, en indien zodanige werkgever 
as is described in sub-section (3) of section twenty-six, shall be een maatschappij is, is enig zodanige persoon, zoals beschreven 
liable to llrosecut.ion and to punishment for such failure. in sub-artikel (3) van artikel zes en t1vinfig onderhevig aan 

g-I: [; .ic".'~'9..:r 	 vervolging en straf wegens zodanig verzuim. 
Short title 39. This Act may be cited for all purposes as the :Miners' 39. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte tite] 
and date of Phthisis Act, 1912, and shall commence and come into opera- als de Mijnteringswet, 1912, en treedt in werking op de eerste ~n dutu!U vILn 
commence- tion on the first day of August, 1912. lag van Augustus 1912. tmr'ewdel'nr~lnv~n-
ment of Act, 	 ~ ~ 

Wet. 

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



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 	 Iv 

FIRST SCHEDULE. 
'.L'he order of preference in which dependents shall have a 

right to be paid any benefits awarded under this Act shall be
(1) 	 The wife, and any son or daughter, legitimate or 

illegitimate, or step-son or step-daughter of the 
deceased miner; failing whom 

(2) 	The father, mother, step-father or step-mother of the 
deceased miner; failing whom 

(3) A 	 brother, sister, half-brother, half-sist-er of the 
deceased miner and any children of such persons; 
failing whom 

(4) A 	 grandfather, grandmother, grandson or grand
daughter of the deceased miner; failing whom 

(5) 	Any pther relative of the deceased miner by con 
sanguinity or affinity. 

SECOND SCHEDULE. 

DISCHARGE TICKET. 

Name of Holder .................... _.............. . 

Signature of Holder ............................. . 

Name of Mine ...................................... . 

Class of Employment ......................... .. 

Date of Engagement ., ........................... . 

Date of Discharge ................................ . 

Signature of Manager 


or Secretary ............................... .. 


EERSTE BIJLAGE. 
De volgorde van voorkeur waarin afhankeliken gerechtigd 

zullen zijn tot betaling van enige voordelen toegekend onder 
deze "Vet is 

(1) 	 De vrouw en elke zoon of dochter, wettig of onwettig, 
of stiefzoon of stiefdochter van de overleden mijn
werker; bij ontstentenis daarvan 

(2) 	 De vader, moeder, stiefvader of stiefmoeder van de 
overledeli mijnwerker; bij ontstentenis daarvan 

(3) 	 Een broeder, zuster, halfbroeder, halfzuster, van de 
overleden mijnwerker en aIle kinderen van zulke per
sonen; bij ontstentenis daarvan 

(4) 	 Fen grootvader, grootmoeder, kleinzoon, of klein
":cchter van de overleden mijn-everker; bij ontstentenis 
daarvan 

(5) 	 Een andere familiebetrekking van de overleden mijn
werker volgens bloed- of aanvcrwantschap. 

TWEEDE BIJLAGE. 

ONTSLAGBRIEF. 

Naam van houder ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Handtekenin~ van houder ... ... ... .. . 
Naam van mlJn ..................... '" 
Soort van arbeid .................... . 
Datum van indiensttreding ... ... . .. 
Datum van ontslag ... ... ... ... ... '" ... 
Handtekening van Bestuurder 

of Sekretaris .,. .. , ... ..• ... .., ... ... ... 
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No. 20, 1912.J No. 20, 1912.J 

ACT 

TO 

Provide for the Oare, Oustody and Inspection 
of Documents deposited with Parliament 
for the purpose of Private Bills to be in
troduced therein; to regulate the reference 
of Private Bills to Provincial Oouncils' 
and to provide further for the taxation 
costs incurred in the promotion of 
opposition to such Private Bills. 

'VET 

i TOT
I
Regeling van de Bewaring en Inzage van Doku

menten, die ter zake van in te dienen 
Private"Wetsontwerpen bij 't Parlement 
gedeponeerd worden, tot regeling van het 
verwijzen van Private "Wetsontwerpen naar 
Pro"rinciale Raden, en voorts tot regeling 
van de taksatie van de kosten van bevor
dering of bestrijding van Private Wets
ontwerpen. 

======~c===o~===========o===========~= 

Interpreta
tion of terms. 

Designation 
of deposi
taries. 

(GOEDGEKEURD OP 22 .TUNIE 1912).(ASSENTED '1'0 22ND JUNE, 1912). 

HET BEPAALD door Zijn 1\iajesteit de Koning, de 
the Senate, and the House of Assembly of the Union Senaat en de Volksraad van rie Unie van Zuid Afrika als 

South Africa as follows :~.. 
PRELIMINARY. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent 

VOORAFGAANDFl BEPALING.1. In tbis Act, unless inconsistent with the context,- ! 
" committee" shall mean a select committee of the Senate 

or of the House of Assembly, according as the pro- 1. In deze Wet betekent, zo het verband niet een andere zin WOOl'O
ceedings, in respect of which costs may be incurred, aanwijst,- bepaling'. 
be had or taken in the Senate or in the House of 
Assembly; 

"depositary" shall mean any person to whom is assigned, 
in accordance with this Act, the duty of receiving 
documents required by the standing rules and orders 
of the Senate or of the House of Assembly to be 
deposited in relation to private bills to be introduced 
therein; 

"depositor" shall mean any person whose duty it is, in 
accordance with the standing rules and orders of the 
Senate or of the House of Assembly, to deposit any 
such documents, and shall include the duly authorized 

" komitee " :-een gekozen komitee van de Senaat of van 
de V olksraad, al naar gelang de verrichtingen waar
mede onkosten gepaard kunnen gaan, in de Senaat of 
in de Volksraad plaats vinden ; 

" bewaarder ":-degeen die overeenkomstig deze Wet 
belast is met de ontvangst van dokumenten, die inge
volge het reglement van orde van de Senaat of de 
Volksraad tel' zake van daar in te dienen private 
wetsontwerpen gedeponeerd moet€n. worden; 

"deponent" : degoon (met illbegrip van diens behoorlik 
gemachtigde agent) die ingevolge het reglement van 
orde van de Scnaat of de Volksraad verplieht is tot 

agent of any s11ch person; · 'tdeponeren Van vool'melde dokumenten : 
" document" shall mean any map, diagram, plan, section, 

book, writing, or any copy thereof or extrf.ct there· 
from; 

" petitioner" shall mean any person who may present a 
petition against a private bill or against any prOVision 
or statement therein; 

" private bill" shall mean and include the several bills to 
which the standing orders of the Senate and of the 
House of Assembly relating to private bills are 
applicable; 

" promoter" shall mean and include any person whose 
name appears on any petition or private bill as 
promoting the same; 

" standing rules and orders" shall mean the standing rules 
and orders for the time being of the Senate or of the 
House of Assembly, (as the case be); 

"taxing officer" shall mean the taxing of the Senate 
or of the House of Assembly, aecord.ing as the costs 
to be taxed by any such officer relate to proceedings 
had or taken in the Senate 01' in the House of 
.Assembly. 

CHAPTER I. 

" dokument ":-kaart, plattegrond, plan, sektie, boek, 
geschrift of een kopie of uittreksel daarvan: 

" petitionaris ":-ieder die een petitio indient tegen een 
privaat wetsontwerp of tegen een voorziening of 
bewering daarin : 

"privaat wetsontwerp" :-een wetsontwerp waarop het 
reglement van orde van de Senaat en de Volksraad 
betrekkelik private wetsontwerpen van toepassing is ; 

" bevorderaar " ;-een ieder wiens naam op een petitie of 
privaat wetsontwerp voorkomt £lIs bevorderaar 
daarvan ; 

" reglement van orde " ;-11et van k1'3eht zijnde reglernent 
van orde van de Senaat of van de Volksraad 
respektievelik ; 

" takseermeester" :-de takseermeester van de Senaat of 
de Volksraad, al naar gelang de te takseren kosten 
betrekking hebben op verrichtingen in de Senaat of 
in de Volksl'aad. 

HOOFDSTT;K 1. 

ZORG, BEWARING FlN INZAGE VAN DOKUMENTEN 
CARE, CUSTODY AND INSPECTION OJ;' DOCUMENTS GEDEPONEERD NAAR AANLEIDING VAN PRIVATE 

DEPOSITED FOR PRIVATE BII~r~s. WETSON'fWERPEN. 

2. ~he President of t?e Sena~e ..or the Spea~er of.the .House 2. De President van de Senaat of de Speaker van de Volks- Aanwijzing 
of Assembly (as the case rna) De) b~ notIce m the l'aad respektievelik kan bij kennisgeving in de Staatsli:ofwant van be-
Gazette under the hand of the clerk of .tsenate or of the onder de hand van de klerk van de Scnaat of van de Volksl'aad waarders. 
House of Assen:b~y (as t.he case may b?), a~sIgD to any person res ektievelik iemand belasten met de ontvangst van aIle 
the d';ltyof rccervmg all documents wblCh, III pursuance of the dofumenten die overeenkomstig 't reglement van orde van de 
standmg rules and or;Iers of the Sen~te 0: of th~ House of S t of van de Volksraad gedeponeerd moeten worden in 
Assemblv, are reqmred to be depOSIted In relatIOn to any enaa. lk . te b'll fh . t d d . t d t' f h' h du bI' verband met een prlvaat wetsontwerp, van we svoorgenomen
prl!a h 1 bO t <: In en e m 1'0 ue IOn 0 w lC e pu lC indiening be hoorlike open bare kennis gegeven is. 
notlCe as een grll'on. 
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dIe 0 ten d porrente ~ in bewaarderPlichten van. 	 d t t . I 3 De bewaarder , een d kumen Van eDuties of 3. ~s often as any ,depoSItor presents an! ocum~n 0 alb : ring ~aDneemt geeft aan de Iaatste een ontvangbewijs 
depositaries. 	 deposItary, the deposlt~ry shall ~ake chmge ~f t e same. ~w~oor af in de v~rm voorgeschreven bij het reglement van 


and give to the depo~ltor a rec81pt therefol~ m the,~~~~I~;:~~ Hii zorgt Voor de behoorlike bewaring van zulk een 

prescribed by the siK'lndmg ruleR and orders. 'lhe 1dep~i:;lt 111 k' ont' ;'uJ1ende hij gedurende kantoornren aan belang
shall make due pI'oviRior: tm' ,the car~ and ?usto: J: ~., Sl~C ~!r ~b~l~de~ t'oestaan inzage daarv,in te nemen of volledige oE 

document and shall, dnrmg ofhce hOllI'S, perm~t an) mOl es ee i H:l e .l'ke afRchriften d'k'u"V'an te maken.

J 
P?l'son to. inspe.~t ~he same or t.o make copws of tlle wholeige~~e~:l:ZUiI;l 'ofweigerir~g om mm een bep 5 g va? 't ~oo~- Strafbepalingal n

Penalty. 	 01 any pmt thel<Oof. , , I d' 'k I t 'oUoen vvordt geacht een mmachtmg hm t
4, Any neglect or rdusal to carry out any prOVISlOn of 1belgaan altl e ,:.... t., ~huldi e\Yordt behandeld op dezelfde 

In.st preceding section shaH be deemed to he a contempt (;f[ P~~'lemelnt ,te :l.lnJn· c};~e :~n da'~ van minnchting begaan heeftl)', t d 1 11 Ie the offende" liable to be dwuti'Vl]Ze as len1a d 1 (. 	 't
arllamen an S la rene r .' . .. 1 . . "d'!: "1 de belyalingen v'm de Macbten en Privileges vuo . 

"with in tbe same manne~ ~tS a perbson who ,1:aSd(p;0::1l~ltte~ ~l~;~~~~~n~~t Wet 1~Jll of onder het reglement van ol'de,contempt under the prOVIsIOns of t .e Po'.vers an ltVI eges 0. . a , , 

Parliament Act, Ulll, or under the standmg rules and orders, ! HOOFDSTUK II. 


1 

--- VERWI.JZING VAN PRIVATE WE'rSOXTWERPEN NAAR 
CHAPTER II, PROVINOIALE RADEN. 

REFERENCE OF PRIVATE BILLR TO PROVINCIAL II 5 Nl'ett'eawnstaande tegenover!2:estelde bepalingell ill artikel Verwij,zing 
, ... "'~ 	 ~ " , Pl· van prIvateImil en tlldnNg van de Mvchten en Prlvlleges vall t ar eI~ent wets-OOTTNCILR, Wet, 1911, is ieder Huis van 't Parleme~lt bevoegd, t~n emde ont,,:,erpen 

, ,betere uitYoering te geven (lun de bepahngen van urtlkel (wlzt P~~~jncialeReference of 5. Notwithstanding anything to the contrarY,lIl sectIOn m tachti,q van de Zuid-Afrika Wet, 19U9,.om een reglemem te Raden,private bills 
to Proyincial tl.centY:fil'l< of the Powers and Privileges of P~rhament Act~ maken om de wijze te bepalen waaro~ P~'lvate \Vetson~werpe:l

Councils, 1911 it shall be lawful for each House of ParlIament for :he verwezen kunnen worden naar ProvmcIale Raden ter ~ndeI


p~ll'pose. of giving better eff~c~ to ~be( provisions 0 of sectlOD zoek en v?l'sl~g,. he!zij gedurende het reces of terwlJl het 

elghtY-f'lght of the South Afl'lc<l ACI, !.l09, ~,o makE: rules and Parlement 111 zlttmg 18. 
o~ders prescribing the manner in which pnvate bIlls may be" ~___ 
referred to Provincial Coullcils for enquiry and report either HOOFDS'rUK III. 
during recess or when Parliament is in seSSioll'TAKSA'I'IE VAN KOS'rEN IN VERBANDr lI'IET B~VORDERING 

. OF BEI"TRIJDING V•.\.N PRIVATE \\ETSONTWERPEN. 
I 6 (1) De President van de Senaat stelt een bekwaam per- Aan.stel~ingCHAPTER III. I •. 	 . 1 S t d'" bt van takseer,soon aan als takseermeester van (e ,enaa, Ie ZIJn, aUl, meesters door 
hekleedt gedurende het hehagen van de President en zlch In President en 

TAXATION OF COSTS IX RESPECrr OF PROMOTION OF OR: de waarneming van zijn plichten gedraagt naar de Yoor6ehrif- ;(~~~~1etievelik
OPPOSITION TO PRIVA'rE BU..LS. ten Van de President. . 

, • (2) De Speaker van de Volksnmd stelt een bek~vaar:l, persoon
' 't t 6, (1) The PreSIdent of the Senate shall appomt a fit person1I aIR takseermeester van de VolkEraad, dw zIJn amlltaan.tl.ppom lien·. Ci 1 h 11 h ld 1 . tJ' , 	 1 I ' 1 ' 1'1 	 C' 
of taxing' to be thQ taxing officer of t IJe ~enate, W 10 sao llS 0 ,l,ce, bekleedt gedurenc1e het hehagen yan ( e "pea {Or en ZIC I I,ll ( e

offic~rsPresIdentbyand durinG' the pleasured of the PresidentI" and execute the dutles. waarneminO'f b van zijn plichten gedrllagt naar de VoOrSChl'lften
'" ' 	 1I 	 .Spe~ker thereof in aCeOl' ance wIth snC,l ,( u'ectlOns as Ie may rom 'l"an de Speaker, . " 

re8peetively, time to time receive from the PreSl?ent, , . (:J) Het tarief van kosten vom helde ~;ll:l.ell v~m het Parle

(2) 'l'11e Speaker of ~he House of Assembl~ sh~l1 appomt a Iment is volg~ns dezelfde Echaal en zal zlJn zoals vasrgesteld 
fit person to be tl:e ta?Cmg ofi?cer of the House of AssemblY':doo1' de PreSIdent en de Speaker. .... r ' 

who shall hold Ins ofhce durmg the pleasure of the Speaker~ 7, De President en de Speaker kunnen van tlJd tot tlJc1 een va8tstellmg 
and execute the duties ,thereof, in acco~>danee with s~lcl~ direc-,tarief vall lonED vastf'tel~ell en wijzigen on: het hedrag te ~::ie~~Oll
Hons as he may ~rom time to tIme receIve from th~ Speltker, ,bepaJen VDn de kosten dIe door p~rlementUll'e age~ten en 

(3) The tariff of costs for both H?uses of Parliament ,shallianderen, na taksatie van hun rekenmg .ondeI: deze ,~\ ,et, VOOl' 
be! on tbe same scale and shall be as laId down by the Presldent'lmn diensten in verband met de hevordermg of bestrl.ldmg yan 
and the Speaker, 'een In'ivaat wetsontwerp berekend kunnen worden,Preparation 7. 'rhe PreRicient and the Speaker may, from time to time, De takseel'meestel' houdt zich bij bet taksel'en vaD deof scale of 

charges. 	 prepare and alter scales of charges for ii,xing the amount of:rekening, wat betreft het geoorloofd maximum-bedlag, aan 't 

the costs which may be allowed to parl,wmentary agents ar:d:vilstgesteld tarief. 

ot.11ers upon taxation under this Act of btlls of eosts for or 1Il: 8, ',Vanneer het komitee in zake een privaat wetsontwerp--- Wanneel' 

connection with ~he pro,motion of" or opposition to, a p~ivate (<<) beslistdat de ~on8iderans niet J;!ewezc? is; of :~~~I~t~rt 
bill, and th? taxmg officer sIr,all, m taxmg any suell bIll of: (11) nadat de kOnSI?er.ans bewezen IS, be~IH;t dat-- , "k011~'dem~8 
costs, be gmded, as to the maXll11UlJl amount to be allowed, by, (i) een voorzIenmg tot beschernllng van een petI- ~n~e~)~~~~ 
tIre scale of charges so prepared, tioDaris in' 't wetsontwerp behoort ingevoegd te nenten ge-

When . '. worden; pf rechtigd tot 
co=ittee 8, Whenever the commIttee on a prIvate bill-	 (ii) tot beschel'ming van een petitionaris cen VOOl'- hun kosten, 
report (a) decides that the preamble is not proved; or 	 ziening in 't wetsontwerp bchoort geschrapt of"preamble (b) after the prea~lble be p~'oved deeldes tl:at---. , gewijzigd te worden ,not proved,"

opponents to (i) there be ll1serted III any such bIll a proVlslOni eIJ het komi tee voorts bij een meerclerhetd van twee-derden 
, be entitled to ,for tbe protection of a pe~i~ioner; or , , Ivan zijn leden ten opziebte van een petitiimaris tegenrecover cos~s. 

(ii) ll1 order to protect a petItIOner any prOVISIOn oflhet wetsontwerp rapporteert dat de:l.e op onredelike of ergerli lie 
~he bill be omitted or ~m~nded, ., , 11wijze op kosten gejaagd werd bij het verdedigcn van een hem 

and the commIttee further, by a nnJorny of two-tlurds of Its'toekomend reeht, hetwelk dooI' 't wetsontwerp verkort zou 
members, reports with respect to any petitionel' against kunnen worden, is die petitionaris gerechtigd yan de bevorde
the bill that sueh petitioner has been unreasonably1raars van dat wetsontwerp betaling te eisen van aIle redeJikc 
or vexatiouRly subjected to expense ip defending anY'onkosten (1001' hem verschuldigd ten gevolge van de verdedi
l'ight belonging to him an~ proposed to be int?riered ,vith bY:ging van cht recht, 

the private bill, s11ch petitIOner shall be entItled to 1'eCOVe1'; Bedoelde (Jllkosteu worden door de takseermeester getak

from the promoters of that. bill all costs incurred by him in:seerd of het komitee kan, met toestemming van de betrokkell 

the defence of such right, and s;.tch costR sh~ll be taxed by pal'tijen, een door hetzelv8 te bepalen som tot c1ekking van de 

the taxing officer, or the commIttee may, WIth the consent onkosten toewijzen, . 

of the parties affected, award snch a sum for costs as In zijll rapport aan de Senaat of de Volksl'aad respektievelik 

it may name; and in its report to the Senate nr to the Honse vermeldt }'ot komitee, zo er een toewijzing is, welke 80111 tot 

of Assembly (ail the case may be) the committee shall state c1ekking Ylm onkosten het toege\vezen heaft onder OpgllVt~ 

what sum, if any, it has awm'ded for CORts, together with tht> tevens V,l1} de naam van de parti;j die tot hetaling daarvan 

name of any party liable to pay the SHIne and the name of the verplieht en van de naam yan de part,ij die tot ontYangf'.t danl'. 
party entitled to receive ~he same. . van fvrcchtigd is. 
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When. 9. 'Whenever the committee on a private bill decides thatj 9. Wannoor een komitee voor oon privaat wetsontwerp be~ Wanneer 
commIttee the preamble is proved and further, by a majority of two~~slist dat de konsiderans bewezen is en voorts bij een meerder~ komitee 
r.e~~ition thirds of its members, reports that any promoter of theiheid van hvee derden van zijn leden rapporteert dat een ~~p~r~~~ 
not founded," bill has been vexatiously subjected to expense in thelbevorderaar van 't wetsontwerp op ergerlike wijze door de on;:~nd~r 
~rom~t:tdt~ promotion thereof by the opposition thereto of any petitioner, bestrijding dac'lrvan door een petitionaris op kosten gejaagd zijn bevor
r~~e~ !sts~ such promoter shall be entitled to recover from any such pe~ werd, is deze bevorderaar gerechtigd 'Van de petitionaris beta~ de~!-'8l~- t 

titioner all costs incurred by him in consequencelling te eisen van aIle onkosten door hem verschuldigd ten 1;un k~ste~. 
of such opposition, and such costs shall be taxed by the taxing[gevolge van die bestrijding. 
officer or the committee may, with the consent of the parties! De onkosten worden door de takseermeester getakseerd of 
affected, award such a sum for costs as it may het komitee kan met toestemming van de betl'Okken partijen, 
name; and in its report to the Senate or House een door hetzelve te noemen som tot dekking Van onkosten 
of Assembly (as the case may be) the committee shall toewij7..en. 
state what sum, if any, it has a,Yarded for costs, In zijn rapport aan de Senaat of aan de Volksraad 
together with the name of a,ny party liable to pay1reSpektieVelik, vermeldt het komitee, zo er een toewijzing is, 
the same and the name of any party entitled to receive the welke som tot dekking Van onkosten het toegewezen heeft, 
same; ~rovided that no owner of land 01' of any right Ol'onder opgave tevens van de naam van de partij die tot 
interest III 01' over land, who, bema fide and reasonably atlbetaling daarvan verplicht en van de partij die tot ontvangst 
his own sole risk and charge, opposes a private bill which pro- daarvan gerechtigd is. 
poses to take, for the purposes of the bill, any portlOn of De eigenaar van grond of iemand, die een l'echt of belang 
that land, right or interest, shall be liable to any costs in/heeft in of over grond, en die te goeder trouw en op redelike 
respect of his opposition to such bill. Iwijze op eigen gevaar en kosten een privaat wetsontwerp 

bestrijdt hetwelk, voor de doeleinden van 't wetsontwerp, zijn 
Taxing officer 10. (1) If- Igrond, recht of belang voormeld geheel of gedeeltelik zou 
to tax bills (a) any person on whom any demand is made b~- anYlontnemen of verkorten, is niet aansprakelik voor onkosten 
on appli- Ication of the pariamentary agent 01' other person for any costs, veroorzaakt door zijn bestrijding van 't wetsontwerp. 
party charge- charges 01' expenses incurred in respect of anYI 10. (1) De tel' zake van een wetsontwerp gemaakte of Taks:r-takable or others. proceedings in the Senate or in the House of .<\.ssemblyIvcrschuldigde onkosten, lonen of uitgaven in verband met ::;:k~te- • 

or in both the Senate and the House of AssemblY'ldesbetrefIende verrichtingen in de Senaat of in de VolksIud,ad, rekening op 
relative to any private bill or to its preparation, intro~:of in beide deze Huizen, of ill verband met de opstelling, vehz'fa.k v,: 
duction into 01' passage through, either the Senate or!indiening bij of gang door de Senaat of de Volksraad of door ~i s~h:l~~iser 
the House of Assembly, 01' both, or in opposing the:beide, of met de bestrijding daarvan, worden wanneer 
same; or ' (a) de persoon, clie tot betaling daarvan aangemaand is 

(b) any parliamentary agent or other person claiming' door een parlementsagent of ander persoon of 
payment of such costs, charges or expenses, i (b) een parlementsagent of ander persoon, die betaling 

make application to the taxing officer for the taxation of anyI daarvan eist 
of those costs, charges or expenses, the taxing officer, on bij de takseermeester applikatie maakt voor taksatie van de 
receiving a true copy of the bill of costs, charges and expenses, ODkosten, Ionen of uitgaven door deze overeenkomstig het 
duly delivered to the party chaI'/:1.ed therewith, shall proceedlbepaalde bij deze Wet en het tadef bedoeld in artikel zeven, 
to tax and allow the same in accol'<tance with the provisions of getakseerd en goedgekeurd na overlegging van een waar 
this Act, and any scale prepared under section seven. !afschrift van de kosterekening, die aan de tegenpartij 

(2) If either party to the taxation, having due noticelafgeleverd is. 
thereof, fail to attend the taxation, the taxing officer may (2) Wanneer een ,an de partijen die behoorlik kennis gege~ 
proceed to tax and settle the bill of costs ex parte. Iven is van de taksatie, niet verschijnt, kan de takseermeester 

If, pending the taxation, any legal proceedings be insti-:de kosterekening in zijn afwezen takseren en vaststellen. 
tuted for the recovery of the amount of the bill, the courtl Rechtsvorderingen tot betaling van 't bedrag van de 
before which such proceedings are brought sball stay the1kosterekening, diehangende de taksatie daarvan worden 
further prosecution thereof until the amount of such bill bas!lingesteld, wordell door 't betl'Okken hof gestaakt totdat het 
been duly certified by the President of the Senate or the Speaker, bedrag van die rekening door de President van de Senaat of 
of the House of Assembly as hereinafter provided. ,de Speaker van de Volksraad oVereenkomstig het hierna 

ihepaalde gecertificeerd is. 
Taxing officer 11. (1) In all cases of taxation under this Act thetaxing1 11. (1) Vanelketaksatie ondel'dezeWetzendt detakseer-l~lll~van 
~o reJ;frt~to officer shall report his taxation to the President 01' the Speaker meester een verslag aan de President of aan de Speaker ~e:t:r aan· 
s~:~~1t (as the case ~ay be) and his report shall state the amount fairly respektievelik. 1 " ., . .... g~nde tak
cases of chargeable m respect of the costs, charges and expenses afore- Het verslag vermeldt de som dIe m bllhkheid blJ wIJze van saby~N:ifer 
taxatiF:Jhd said, together with the amount of the costs and fees payable onkosten, lonen en uitgaven als voormeld verschuldigd is als- {~d~e;Jngvan . 
~a~~ts of er in respect of the taxation.· mede het bedrag van taksatiekosten en -lonen. bezv.;aar
ob)ections. (2) If either party to the taxation, within twenty~one days (2) Elke partij kan binnen een en twintig dagen na inleve- f~~tl:.egen 

after the said report shall have been made, deposit with the ring van 't verslag bij petitie aan de President of Speaker 
President or the Speaker (as the case may be) a petition com- respektievelik zijn bezwaren tegen dat verslag of een deel 
plaining of such report or any part thereof, the President or ervan kenbaar maken. 
the Speaker (as the case may be) may, if he think fit, refer De petitie tezamen met het verslag kan desverkiezende door 
the petition together with such report to the taxing officer, and de President of Speaker respektievelik aan de takseermeester 
may require a further report in relation thereto. voor nader verslag verwezen worden. . 

(3) On receiving such further report the President or (3) Bij ontvangst van dit nader verslag kan de President 01 
Speaker (as the case may be) may direct the taxing officer to de Speaker respektievelik de takseermeester bevelen zijn 
amend his first report 01' may confirm either such report. eerste verslag te verbeteren of hijkan het een of ander verslag 

(4) If no such petition be deposit~d) or as soon as any such bekrachtigen. .,.. 
report has been confirmed, the PreSIdent or the Speaker (as (4) Wanneer geen petItHl mgediend wordt of zodra het een 
the case may be) shall, upon application made to him, cause to of ander verslag belnachtigd is, geeft de President of de 
be delivered to any party concerned therein, a certificate of\Speaker respektievelik op aan hem gericht verzoek, aan een 
the amount chargeable, and that certificate shall be binding van de betrokken partijen een certifikaat van 't verschuldigd 
and conclusive for all purposes on the parties as to the mattersbedrag af. 

comprised in such taxation, as to the amount of such costs and Dit certifikaat is verbindend voor de partijen en levert 

charges and as to the amount due upon such taxation and for the volle dig bewijs op ten aanzien van de aangelegenheden waar~ 

costs and fees payable for such taxation. 'rhose amounts. shallover de taksatie loopt, het bedrag van de ~nkosten, lonen en 

be recoverable in any competent court upon the production ofl uitgaven en de getakseerde som en de taksatIekosten en ~lonen. 

such certificate. . I Deze bedragen kunnen in ieder bevoegd hof ingevorderd 


worden tegen overlegging van het certifikaat voormeld. 
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12. (1) 	For the purpose of any such taxation as is provided I 12. (1) De takseel'meestel' kan ten aanzien van de door hem Takseermees
eX~,mll[le 	 for in this Act, the taxing officer may examine upon oath any onder deze Wet te takseren onkosten, lonEll of uitgaven, de ~!l! kan par

party to the taxation and any witnesses in relation thereto, and partijen en getuigen onder ede verhoren, En kan desbetr~kke- JJ::;!:O~~ll 
may himself take affidavits or declarations or receive affidavits like affidavits of verklaringen zeU afnemen of affidavIts of onder ede 
or declarations taken before any justice of the peace relative to verklaringen, die Voor een vrederechter afgelegd zijn ontvangen. ::~~~;'~fte~ 
the costs, charges, or expenses. Hij die bij zijn verhoor onder ede als voorzegd of in zodanig doen over-

Any person who, when so examined upon oath, or in ani affidavit of verklaring, opzettelik en wederrechtelik valse leggen. 
such affidavit or declaration, wilfully and corruptly gives falselgetuigenis of een valse verklaring aflegt wetende dat die vala is 
evidence or makes a false statement, knowing the same to bewordt bij veroordeling gestraft wegens meineed. 
false, 'shall be guilty of an offence and liable on conviction to (2) De takseermeester kan de overlegging vorderen van 
the penalties prescribed by law for perjury. geschriften, die betrekking hebben op aangelegenheden waar

(2) The taxing officer may call for the production of any over de taksatie loopt en zich bevinden onder berusting of 
document in the custody or under the control of any party to, beschikking van een van de partijen. 
such taxation relative to the matters to be dealt with theron. 

, 13. De takseermeester berekent voor elke taksatie de lonen, Taksatieloon 
What fees to 13. '1'he taxing officer may demand and receive for any tax- die van tijd tot tijd door de President van de Senaat of de 
:x~~e~~rer at ion, such fees as the President of the Senate or the Speaker Speaker van de Yolksraad respektievelik vastgesteld worden, 

. of the House of Assembly (as the case may be) may from time en belast hetzij de een of de andere partij met de kosten van 
to time authorize and direct, and shall award the costs of taxa- taksatie of verdeelt dezelve onder beide partijen in zodanige 
tion against eithOl' party to the taxation, or in such proportion verhouding als hij billik acht. 
against either such party as he may think fit. All such fees De taksatielonen worden betaald door middel van inkomst
shall be paid by revenue stamps to be affixed on the bills zegels, die op de kostel'ekening gehecht en cloor de takseer
of costs, and all such stamps shall be duly defaced bymeester afgestempeld worden op de wijze wettelik 
the taxing officer in manner prescribed by law for the deface- voorgeschreven voor de afstempeling van zegels op dokumenten, 
ment of stamps on instruments liable to stamp duty. die aan zegelrecht onderhevig zijn. 

Short Title. 14. This Act may be cited for all purposes as the Private 14. Deze "Yet kan worden aangehaald als de Private Korte Titel. 
Bill Procedure Act, 1912. Wetsontwerpen Regelings Wet, 1912. 
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No. 21, 1912.] ~o. 21, 1912.] 
I 

WETACT 
TOTTO 

•Apply a Sum not exceeding Seventeen Million!Aanwending van een som niet tebovengaande 
9~le Hundred and Twentr-ni.ne Thousand; Zev:en~ien M~llioen Een Honderd N egen en 
:Ehght Hundred cmd FIfty-one Pounds TwmtIg Dmzend Acht Honderd Een enitowards the service of the 'Union during! Vijftig Pond voor de dienst van de Unio 
the year ending on the thirty-first day ofi ged~rende het jaar eindi~ende de een en 
March, 1913. . dertlgste dag van Maart, 1913. 

(ASSEWI:ED '1'0 2.2ND JUNE, 1912.) (GOEDGEKEURD OP 22 JUNIE 1912.) 

B E it enacted by the King's :Most Excellent Majesty, the ZIJ het bepaald door Zijn Majesteit de Koning, de Senaat 
Senate and the Honse of Assembly of the Union of en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika als 

South Afdea, as follows :- . voIgt :

. . . 1. De Schatkist Rekening van de Unie wordt mits doze Rchatkist 
:Exch3ljller .1. The F~xcheq\ler Account of the Umo~ 113 hereby char~ed belast met zodanige sommen als benodigc1 mogen zijn voor Rekelling' tl) 
";cqount ". wIth snch. snInS of money as may be reqUIred for the ~e1'vlcelde dienst van de Unie (en belastbaar op de Inkomstereken- worden beh,t 
£~7~r~Hd1~tb of the UJ:lOn (and ch~rgea~le to Revenue ACCO;lllt) durmg !heiing) gedurende het jaar eindigende de een en del'ligste %fi,129,R51. 

~ear endmg on the tlnrty-first day of M~r~h, 191.~, not exceedmg dag van Maart 1913, niet tehovengaande in het geheel de som 
m the wh.ole the sum o! iseventeen mIllIon one hundred and van zeventien millioen een honderd negen en twintig 
twentY-lUne thousand elght hundred and fifty-one pounds. duizend acht honderd een en vijftig pond. 

2. Het "geld bij deze 'Wet boschikbaar gesteld wordt aange- Hoe het g'(,ld 
Rov money 2. The money appropriated by this Act shall be applied to wend votr de diensten in hiezonderheden vermeld in de te worden 
to be a,pplied t?e AerviCfS tl::,~aile~ in the S?hedule he;-eto, aJ?d more par- Bijlage hieraaugehecht en omstandiger uiteengezet in de aangewelld, 

bcularly speClhed m the EstImates of ExpendIture [U.G.l, BeO'roting vau Uitgaven (D,G. 1 on U.G. 4:6, 1912) zoals door 
and U.G. 4:G, 1912J as approved by Parliament and to no hetParlement goedgekeUl'd en voor geen ander doeleinde. 
other purpose. 

3. Met de goedkeuring van de :Minister van Financien kau De ~Iini8ter 
een besparing onder een sub-hoofd van een Uitgetrokken kf~n ,l!"k'I} ( 

UY· 1 h I f th "·r· . t f F' . t..-"d· 't a WIJ lll,;(bfiui,ter may 3 . H It 1 t e approva 0 e .l' mISer o. manee a savmg on Som beschikbaar gesteld worden om oVerSCl1J:IJ mg van Ul - autoriseren. 
aut!lm:ise any snh-IJeacl of a Vote may be made available to meet excesslO'aven onder een ander sub-hoofd of om uitgaven onder een 
varJatlOn. exi)enditm'e on any other sub-head, or expenditure on a neW1;;'ieuw. sub-hoofcl van dezelfde Uitgetrokken Som te dekke.n, 

sub-head ()f the same Vote, provided that in the case of met dien verstande dat in 't geval vltn Uitgetrokken Som No. 
Vote No. as Buildings and Bridges, no saving on any worki~~I, GelJonwen en Bl'uggen, geen besparing op ean werk 
specified in the Estimates shall be made available for expendi-!o111schl'even in de Begl'oting heschikbaar gesteld zal worden 
ture on any work or service not 80 specified and provided Ivoor uitgaven op e"n werk of dienst niet aldus omschreven 
furt~el' .that no e](cess shall be incurred on the sums. ap-i en met dien ,'erstande voorts dat gene ovel'schrijdi~g 
pearmg 111 column 2 of the Schedule hereto, nor shall savlllgs i7.al worden aangegaan op de sommen vOOl'kOI1lende m 
thereon be available for any purpose other than that for; kolom 2 van de Bijlagb hieraangehecht, 110ch zullen lJespa
which the motley is hereby granted as indicated in the said'\'ingen daaronder beschikbaar Zijll 1'001' enig doeleinde huiten 
Schednle, idat waarvoor het geld hitl'hij wordt toegestaan zoals aangednid 

iin gemelde Bijlage. 
i 

4. Thi:'l Act may he cited for an PUrpORCS as the APPl'opl'ia-l· 4. Deze'Vet kan Voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte Titel. 
tiOIl (I ~n~-l :ll:\) Ad, In2. als de Middelen (1912--19lil) Wet, 191.2. 

RllCrt TiUe 
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.'c~ 
uf Vot" 

2 
3 

4 

6 

7 

8 

\I 

10 

11 

12 

HI 

II 

J ;) 

16 

1:S0. nlO 
Column Cui 11111'1 I t-itg-oSf:fvice. II Dienst.1 2. tr I-kenII 

f:Ol11. , 

22J)20 
21,395 

10,;;0.'; 

8,473 

190,09, 

, ' 

Fvf the s·.'!aries and expenses of the office 
of His Bxeellency the Governor-Genpral 

For the ~alaries and expenses of the Se" ate 
For the salaries and expenses of thc House 

of As;;embly ... i 

For joint Parliamentary salaries lInd I 
pxpenscB 

For thc ~alaries and expenses of the De
partment of the Prime lI'Iiuister 

For the salaries and expenses of the De
partm ont of Agriculture... 
including the underooentioned ser

vices :~ 


Grants-in-Aid 

Veterinary, .. 

~heep Division 

Btlcteriology 

Dairy Industry 

Tobacco and Cotton 

Entomology.. , 

Brands and Fencing 

Guano Islands '" 

Ostrich Feather Indus'ry... 


For the salaries and expenses connected 
with Agricultural Education 112,98"
including the undermentioned ser

vices :~ 
Agricultural Scholarships and 

Bursaries ,,' . ., .,. 
Purchase of Pedigree Stock 

For the Falaries and expenses of the 
Department of E'orestry .. , .,. 123,lO1
includiug the undermentioned ser

vice 
Nurseries and Planfations 

For the salarie3 and expenses of tile De
partment of the Interior... U:lli,lR7
includi -'g the undermcntioned ser

viccs :-

VOOl' de salari,srn ell uitga\'en van het 
k"ntool' van Zijn Exccllclltio de Goe
vprnenr-Gcnerual 

Voor de ;-ulariss811 en uitgaven 'Ull d,' 
S{IlHnt 

Voor de ;-':'1l1 ri~sen en uitgave l van de 
\'olks (tad... ... 

Voor gezatncnlike ParlelTIE'utaire ,abris
Bel'i eu nirgavon .. , 

Vaol' du ~h]a i~~en en u:tgklyen V1 n het 
J)e1)Httoa ant van de 1:~Br~tB l\Ji i~!(,1' 

Vonl' de Saiari~feu ell ni:i-.:'ctven va~l Lu: 
Departerr' ent van Land bcotlW ... . .. 

inBluitende de ondervel'lIlZ):de dieI,~t01! : 
Hulptoe;age 
Veeartsenii 
S:lhapcm A-fdeling 
Ba.ht ]'. olo,:ie 
Zuivel industrie ... 
Tabak en Katoen 
Insektekundc 
Brandm,?rken en Omheining ... 
(juanlJ Eilar;([Pll... . .. 
Strui"edcr Indu>ltrie 

Voor dH ~alurir:;~en en ui gavell in vorh l\.d 
met L.u dbon wOn derwij~ 

insluilende de onderverrndde diellsccll: 
Landbouw StudielH)UrZen 
Aankoop ,an St31l1boek 

Voor do i'\al.ri~i'en ell nilgaye t van bet 
Dcpartement Van TIo3\\·... zen . ., ... 

insluitende de ondt n-enne1de dienst ;- 
K \\'ekerijen ell PlantagtB 

Voor 110 Salaris,ell en uitgavell van 11 t 
Depar ement vall Billnelliamhe Zaken 

illS' nit.'nde de ondo yet mel de diensten :--' 
Todage aan Indie,;e Immigrube TruHt 

Best nnr 
Toelao-cn aan l\In-e"I1lH ... • •. 
Hurp~o lage \00 JVlagnet'e,eopa-,eting 
Ond"rbtennde Immigmtid en Repa

triatie van behoeft ge EUl'Opelllen .. 
Toe'urreu nan Bibliotheken, KUI st 

Gal~rij,;n en sOJrtgelijke inrieh
tin~en .. , ... . .. 

Voor de :-Sn,lari8~(;1l ('11 uitgavcn in verband 
met Goevernements Labor:t(oria, 
Di,trii<ts Gene, sheren. Gezo!,dl.ci,l, 
Beam ten ell algemcne Gezonrheids 
maatregelen 

iLlsIuitende de ondervennclde diells(en : 
Voorbeb.,edmiddelell en behandeling' 

van Be,mettc,ltke Zi kten ... 
HulptOt'la,gen aan Jl>led,e.e Raden, 

A, othekers- en Gezondheidsrad.n ... 
Voor d~ S:tlarisscll en uitgaven in verband 

met Ges ichten voor lI'lelaatscn en 
Kl'l1nkzinnigell ... 

VOOI' de Salatissen en uitgaven van het 
Departement vauDrukwerken Hchrijf. 
behoeften en de kosfon van drukwerk 
(n schrijfbehoeften diensten voer all~ 
(joeveruc-ments Departemcnten 

Voor de Salarissen en uitgaven van Verde
diging Hoofdkwartier S!aven, Kaapse 
Bereden Infanterie, Militie, Vrijwil
ligers en Kadetten 

insluitende dc ondervel'melde dienst ; 
Bijdrage tot Zijn Majesteits Zeemacht 

Voor de Sahrissen en Fitgaven van het 
Departement van JU8'itie 

Voor de Salarissen en t' itgaven in verband 
met Hogere Hoven 

Voor de Salarissen en uitgaven van 
.llbgistzaten en hun etablissementen 
en de kosten van administratie van 
Justitie in Magistraats Hoven 

Transporteer ... 

Kolom KOJOlli 

l 

22,\120 

2!,:\ ),' 

/!IO,O!)7 

!(UiOO 
I:W,(H2 
II i), lI,i, 

4(-), I7;) 
.'1.~D::? 

I ~,;)72 
2U;:1U 
7.~:\1 

'Ji 012
-7;:nO 

112,D85 

5.600 
3,000 

12:1, lUI , 

59,67,; 

975 
H,450 

100 

10,00(1 

2'1,110 

110,478 

37,500 

2,430 

262,911 

232,823 

540,699 

85,000 

66,802 

156,422 

428,953 

; 

1£2,780,210 I 

Iii,.'O ! 
lilll.OHi 
115:H;;, 
46:Inil 

,,:292 1 
12;,,72 
2.t,!)139 
7,l3!1 

27,012, 
7,210 1 

I 

5,6901 
3,000 

,39.lj75 

, I 

9J 

U,4ilO, 

LO0 

1 

10,0001 

24,110 

I 

37,50°1 

2,{30 
I 

15,000 

6 

'I' 

, 
I· 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Grant to Indian Immigrati<,n 
Trust Board .., 

Grants to lIfuseums '" ." 
Grant-in-Aid of Jl.Ia!{netic Survey 
Aesisted ImmigratIon and Re

patriation of Deotitute Euro
peans '" ..• 

Grants to Librarifs, Art Galleries 
and kindud institutions 

For the salaries and • xpens38 connected 
witil Govemm' nt Laboratories, District 
Surgeons, Health Officers and general 
public health measures ... . .. 

including the undermentioned ser
vices 

Preventive measures and tre!\t
ment of contagious diseaoes ... 

Grants-in-Aid of Medical Councils, 
Pharmacy and Health Boards ... 

For the salaries and ex[euscs connected 1 

1l0,H8 

with Leper and Lunatic A,svlums .. , 262,(lJl
For the Ralaries and expenses of the 

PrintinJ and Stationery Department 
and the cost of printing alJd stationery 
services fJr all Government Depart. 
ments '" '" '" '" 232,823

For the salaries and expenses of Defence 
Headquarters staffa, Cape MountEd Rifle
men, Militia, Volrmteers and Cadets ... 540,6911

including the undermentioned ser
vice ; 

Contribution to Ris Majesty's 
Navy... '" ... ... 

For the salaries and expenses of the De
partment of Ju.tice .. , ... .., 66,802

For the salaries and expenses in connte
with Superior Courts ... .., 156,422

For the salaries and expenses of :Magis
trat €s and their establishments and the' 
cost of administration of justice in 1 
Magistrates' Courts '.. .., ." 'I 428,953 

Carried forward . ., ... £2,780,210 
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Xo. of 
Vote, 

17 

IS 

J9 

20 

21 

26 

27 

28 

29 

30 

Service. 

! 

Brought forward ... ...I• For the salaries and expenses of the offices 
I of Masters of tbe Supreme Court ... 
1For the salaries and expenses of the Police 

forces of the U Dion ... ... ... 
iFor the saladee and expenses of the Prisonsi Depa.rtment, including reformatories 

and industrial schools... '" ... 
, including the undermentioned ser. 

vices : 
Gratuities to prisoners Ilnd con· 
tributions to prisoners' aid as· 
sociations ... ... ... ... 

For the salaries and expenses of the De. 
partment of Mines ... '" '" 
including the undermentioned ser· 

vices : 
Assistance for District Mining 

Development 
Cont.ribution to Miners' Phthisis 

Compensation Fund 
For the salaries and expenses of the De· 

partment of the Minister of Education, 
and to provide for Higher Education ... 
indnding the undermentioned ser

vicee:
Grant to the UniverEity of the 

Cape of Good Hope ... ... 
Grant to thel:iouth African College 
Grant to the Vict,oria College 
Grant to the Rhodes University 
College........ ... 

Grant to the Huguenot ('ollege ... 
Grant to the Transvaal University 

College ... ... . .. 
Grant to the South African School 

of Mines and Technology 
Teachers' maintemmte grantR and 

bursaries to students at 
South African Colleges and 
abroad 

22 

23 

25 

Miscellaneous grants and aervices 
F01' the salaries and expenses of the De

partment of Finance 
For the salarie, and expenses of the De· 

partment of Inland Revenue 
For the salaries and expenses of the De

partment of the Controller and Auditor· 
General 

For the sa'aries and expenses of the De
partment of the High Commissioner in 
London , .. 

I"or the interest, ma,nagemeot andredemp
t!0:r,t charges on the puhlie debt of the 
Dmon ... ... ... ... . .. 

For pensions, gratuitiES and Government 
contributions to pension an:'l provident 
funds 

For the ernoluments of Provincial Ad· 
ministrators and Auditors and the ex:
penses of Provincial a,dministra,tion ... 
including the undermentioned ser
vices :~ 

Subsidy to the Province of the 
Cape of Good Hope 

Subsidy to the Province of Natal 
Subsidy to the Province of the 

Transvaal 
Subsidy to the Province of the 

Orange Free State 
Fcr the compenBation due to Pietermaritz

burg and Bloemfontein. under Section 
133 of the South Airiea Act 1909, 

as follows :-
Pietermaritzburg ... 
Bloemfontein 

For miscellaneous purposes 
in<Jluding the 1iIndermentioned ser· 
viees : 

Allowances to Chaplains in 
Cape of Good Hope 

Grants to Churches in 
Orange Free State 

Subsidy to Ocean Steamere 
ving the port of Durban 

Expenses of Commissions 

Carried forward 

the 

the 

s~~: I 
"'1----'1 
£ 113,91.'i,973 i 

'\0. ~an 
Uitge
tl'okken 
Sonl~ 

17 

18 

19 
486,563 

3,800 

288,278 20 

20,000 

100.00(l 21 

123,942 

11.750 
18,945 
;1l,67G 

6,947> 
2.785 

10,970 

15,668 

9,iO l I 
95' I 22 

41,833 2H 

26,fi2i; 

4\1,320 

32,781 
2G 

4,667,337 
27 

~6U109 

28 

B,423,185 

950,501 ' 

538,00 ; 

1,392,901 i 

529,50; I 29 

42,493 I 
23,380 I 


19,113 • 

i6,132 
 ao 

1,728 

6,911 

16,425 
6,000 

Dienst. 

Getrunsporteerd 
VOQr de Salarissen en uitgaven van de 

Kantoren van Meesters van het Hoog 
Gerechtshof 

Voor de Salarissen en uitgaven van de 
Pohtiem '(lht van de Unie 

Voor de Salari8sen en uitgaven van het 
Departempnt van Gevangeniswezen. 
ir...~lUlteDde Verbeterhuizen en Indus
trH!le Sch()len ... .., 

insluitende ne ondervermelde iliensten:
Gratifikaties &!l.n gevangenC1l en bij· 
dragen aa.n Il'evangenen Hulpvereni. 
gingen 

Voor de Salarissen en uitganD van het 
Departement van Mijnwezen ... 

insluitende de ondervermeld" diensten:
Hulp veor Dis rikt- 31ijnontwikkeling 
Bijdrage tot Mijntering Vergoeding 

Fonds 
Voor de Salarissen en uitga-ven van het 

Departement van de Minister van 
Onderwijs, en om voorzieningtemaken 
vonI' Hoger Onderwijs ... 

itsluitende de ondervermflde diensten:
Toeiage aan de Universiteit van de 

Kaap de Goede Hoop 
Toelage I\an het Zuidafrikaanse Kal

lege 
Toelage aan het Victoria Kollege 
Toelage aan het Rhodes Univer-iteits 

Koll ge ... 
Toelage aan het lIugenoten Kolleve ... 
Toelage aan het Transvaal Universi

teits Kollege... ... 
Toelag" alln de Zuidafrikaonse School 

van IIHjnwezf'n en Te('hnolo~ie 
Onderwijzers Onderhouds Toplagen en 

Benrzen aan Stu,lenten in Zuid- I 
afrikaanse Kolleges en buittnlands 

Diverse Toelagen en Dien.ten ... 
Voor de Salnrissen en uitgaven van het 

Departement van Financie.n 
Voor de Salarissen en uitga'en van het 

Departcment van Binneniandse In· 
komsten... ... . .. 

Voor de Salarissen en uitjlaven van het 
Departement van de Kontroleur en ! 
Auditeur·Generaal 

Y001' de Sala,rissen en uitgaven van het 
Departement van de Hoge Kommis
saris in Londen ... 

Voor de Rente, Beheer en de Aflossings· 
kosten op de Publie.ke Schuld van de 
Unie ... ... ... ... .., ! 

Voor de Pensioenen, Gratifikaties en) 
Goeverm:m~nts bijdragen tot Pensioen I 
en Voorzlenmgs Fondsen ... . .. 

Voor de Emolumenten van Provineiale 
Administrateurs en Auditturs ~n dd 
Uitgaven van Provinciale Admini. 
stratie 

imluitende de onderverme1de diensten:
Subsidie aan de Provincie de Kaap de 

Goede Hoop 
Subsidie aan de Provincie Natal 
Subsidie aan de Provinee de Transvaal 
Subsidie aan de Provincie de Oranje 

Vrijstaat ... 
Voor de Vergoeding verschuldigd lIan 

Pietermaritzburg -en Bloemfontein, 
onder artikel 133 van de Zuid-Afrika 
Wet 1909 ... 

Als voIgt: 
Pietermaritzburg 
Bloemfontein 

Voor Diverse Doeleinden 
insluitende ondervermelde diensten : 

Toelagen aan Kapelaans in de Kaap 
de Goede Hoop 

Toe1agen aan Kerken ill de Oranje 
Vrijstaat ... ... .. ... 

Snbsidie aan Stoomschepen van dienst 
Toor de Haven van Durban 


Onkosten van Kommissies 


KolomK"Iom 
I. 2. 

I. 
2,780,210 

25,582 

1,(19,488 

486,563 

3,800 

288,278 , 

20,000 

100,000 

123,942 

11,750 

18,915 
21,676 

6,945 
2,785 

10,970 

15,668 

9,700 
li50 

41,833 

26,925 

49,320 

32,781 

4,667,337 

461,909 

3,423,185 

950,500 
538,000 

1,392,900 

52!l,500 

23,380 
19,IU.l 

46,132 

1,725 

6,9H: 

16,i25 
6,0(10 

~---I'--
Transporteer :£ 113,SIS,1I73 
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No. of 
Vote 

Service. 
Column 

1. 

I 

Oolumn 
2. 

No. va.n 
Uitge

trokken 
Som. 

Dienst. 
Kolom 

1 
Kolom 

2 

:£ 

31 

32 

33 

3f 

3:', 

HS 

117 

40 

I Brought forward .. , ... 
For the salaries and expenses of the De

partment of Lands ... ... 
inoluding the undermentioned eer
vioe :-

Purohase of Land ... ... ... 
.Por the salaries and the expenses of the 

Department of Irrigation ... ... 
inoluding the undermentioned ser
vioe : 

Boring ... ... ... .,. 

For the sMaries and expenses of the offices 


of the Registra~s of Deeds ... ... 

For the salaries and expenses of the offices 


of the Surveyors.General... ... ... 

For the salaries and expenses of the De

partment of Native Affairs '" ... 
inoluding the undermentioned ser
vices : 

Subsidies and allowances to Chiefs 

and Headmen ...... 


Natal and Zululand Native Trusts 

For the salari~s and expenses of the De· 


partment of Commerce and ,Industries 
inoluding the undermentioned ser· 
vioe:

Grants-in·Aid ...... 

For the salaries and e:x:ponses of the De· 


partment of Customs and Exoise ... 

For the sMaries and expenses of the 

Department of Publio Works... . .. 
inoluding the undermentioned servioes : 
-Grants to Local Authorities, Fire 
Brigades, etc. ... ... . .. 

For the oonstruction and equipment of 
Government buildingF, theeonstruction 
of bridges and other public works ... 
including the undermentioned services: 
-Works for the Department of Agri. 
oulture ... ... ... '" ... 

" " " the Interior .. , 
" " " Publio Healtll ... 
" " " Defenoe ... . .. 
" )I H Justice ... >0. 

" " " Polioe '" ... 
" " " Prisons ... .. . 
" " " Forestry... .. . 
11 II " Lands u. '" 

., " " Nativ<') Affairs ... 
" Commerce and Industries,. 


" " .. Publio Works ... 

" " Posts and Telegraphs ... 


Adjustment of Civil Servioe House 
Loan Scheme... ... '" ... 

Advance to Stanger Local Board, Natal 
" Exoelsior Village Board, O.F.S. 

}Iinor works for all Departments ... 
Furniture and fittings ... ... ... 
Bridges ... ... ... ... . .. 

For the Salaries and expenses of the 
Department of Posts and Telegraphs... 
inoluding, the underment.ioned services: 
-Subsidy to Cable Company... . .. 
Contribution to International Bureaux 

Total .£ 

13,91~,973 I 
79,328 

i 

27,230 

125,701 

:i7,322 

26,Oii2 

61,657 

305,785 

20,900 
18,592 

1,3110 

IH,210 

H7,281 

1,020 

477,4f.8 

21,850 
28,394 
61,742 

1,400 
84,584 

, 64,686 
38,378 

1,250 
1,400 

31,900 
1,500 

18,700 
36,060 

2,000 
800 
200 

50,000 
27,750 

4,874 

1,539,322 

8,825 
~____I 430 

17,129,851 I 

31 

32 

33 

St 

85 

36 

37 

38 

3<J 

40 

Getransporteerd ... ... 13,915,973 
Voor de Salarissen en nitgaven van het 

Departement van Landen ... • .. 
insluitende de ondervermelde dienst :-

Aankoop van Grond... ... ... 

Voor de Salarissen en uitgaven van het. 


Departement van Besprooiing ... 


Iinsluitende de ondervermelde dienst :-
Boren '" ... ." ... ." 

, Voor de Salarissen en uitgaven van de 
Kantoren VAn de Registra.teurs van 
Akten '" ... ... ... ... 

Voor de Salarissen en uitgaven van de 
Kantoren van de Landmeters-
Generaal... ... . .. 

Voor de Salaris!en en uitgaven van het 
Departement van Naturellen Zaken 

insluitende onderverme1de diensten : 
Subsidies en toelajl,en aan Opper

hoofden en Hoofdmannen ... ... 
Natal en Zululand Naturellen Trusts 

Voor de Salarissen en uitgaven van het 
Departement van Handel en Nijver. 
heid ... ... ... ... . .. 

insluitende de ondervermelde dienst :-
Hulptoelagen... ... .., ... 

Voor de Salarissen en uitgaven van het 
Departement van Invoorrechten en 
Aksijns... ... ... ... ... 

Voor de 8aJarissen en uitgaven van het 
Departement van Publieke Werken ... 

insluitende de ondervermelde diensten : 
Toolagen aan Plaatselike Autoritei. 

ten-Brandweren, enz. ... ... 
Voor de bouw en uitrusting van Goo 

vernements Gebouwen, en de bouw van 
bruggen en andere publieke werken... 

insluitende de ondervermelde diensten :- 1 

Werken voor het Departement van 
Landbouw ... ... .. . 

" "BinnenlandRe Zaken .. . 
.. "Openbare Gezondheid... .. . 
" "VerdedigiDg ... ... .. . 
" " Justitie ... ... ... . .. 
" " Politie ......... 
" " Gevangeniswezen ... .. I 
" "Boswezen ... n. ... I 

" " Landen ... ... ... '" I 
" " Naturellen Zaken ... .. . 
" ., Handel en Nijverheid... .. . 
" "Publieke Werken ... . .. 
" " Post-en TelegraafweZ8n ... 

Regeling van Woning Laning Schema van 
CivieJe Ambtenaren ... ... ... 

Voorschot aAn Sunger Plaatlelike Be
stuur, Natal... '" ... ... 
" " Excelsicr Dorpsbestuur, O.V.S. 

Kleinere werken voor aIle Departementen 
l\ieube1s en toebehoren ... '" ... 
Bruggen ... ... ... ... . .. 
Voor de Salarissen en uitgaven van he. I 

Departement van Post-en Telegraaf. 
wezen ............ 


ine1uitende de onderverme1de diensten : 
-Subsidie aan Kabel Maatschappij '" 
Bijdrage tot Internationale Bur6aux i 

79,328 

125,701 

26,052 

61,657 

805,785 

7,074 

144,210 

447,281 

477,468 

1,539,322 

27,230 

57,322 

20,900 
18,592 

1,300 

1,020 

21.850 
28,394 
61,742 

1,400 
84,584 
640,68G 
38,378 

],250 
1,400 

31,900 
1,1500 

18,700 
36,060 

2,000 

800 
200 

50,000 
27,750 

4,8U 

8,825 
430 

I--~~-~-i-------
Tota'tl £ 117.129,8ii1 I 
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No. 22, 1912.] No. 22, 1912.J 

ACT 
TO 

Apply a sum not exceeding 'l'hirteen 
Nine Hundred and Thirtv-nine 
Two Hundred and Seventy-five 
from the Railway and Harbour 
for the service ·of the Railways 
Harbours and as a contribution to the Con
solidated Revenue Fund for the year 
ing the Thirty-first day of March, 1913. 

(ASSENTED TO 24TH JUNE, 1912.) 

BE rf ENAo'rED by the King's Most };jxcellent 
the Senate and the House of Assembly of the 

of South .Africa, as follows :

TOT 

van een som van ten hoogste 
.....L~..L.LJ.'-'V.L.L N egen HOD derd en N egen 

en Dertig Duizend Twee Honderd en 
Vijf en Zeventig Ponel uit het Spoorweg en 
Havenfonds voor de Dienst van de Spoor
wegen en Havens en als een bijdrage tot 
het Gekollsolideerd Inkomstefonds voor 
het jaar eincligende de een en dertigste dag 
van Maart 1913. 

(GoEDGmKEURD OP 24 JUNIE 1912.) 

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

voIgt :

1. Het Spoorweg en Havenfonds wOl'dt mits deze bezwaar'd Spoorweg. 
Rlilwayand 1. 'fho Railway and Harbour Fund is hereby charged with Tllet zodanige som gelds als benodigd mocht zijn VOOI' de dienst ~n ~a;en. 
l:~rubOllr sueh SUIlJB of money as may be required for the service of the van de spoorwegen en havens van de Ullie (en voor rekening d~~ ~rz;~:;:d 
.tn~t'; b\h rai!\vays ana 11a1'oour8 of the Union (and charge.able to yan de Inkomsterekening) OWl' het jaal' eindigende de een en meL 
~~~~~!J~,2~;~. He';onue Account) for the y<:>al' ending the thirty-first day of Jertigste dag van l\Iaart, En:3, te zamen niet tebovengaande :£13,939,275. 

. March, IUI3, Hot exceeding in the whole the sum of thirteen de 130m van dertien millioen n<cgen honderd en negen en del'tig 
million nine hundred and thirty-nine thonsand two!dnizend twee hondera en vijf en zeventig pond. 

How mOll"Y 
to be 
~upplied. 

hUllth'cLl and seventy-five pounds. I .. .. ' . 
. I 2. De gdden bewIlhgd blJ deze Wet zullen worden aange- Hoe gelden 

'''. .•.• " i wend V001' de doe1einden en diensten uitecngezet in de Bijlage ~ottbn t W~l" 
2. j he money apln:opl'lated by tI:-IS Act shall oe apph~d tO ltot deze Wet en uitNOel'igdl' opgenoemd in de Regroting "an en es te . 

th,j pUl'lJoses al:d set'vJCes se.t}ort~l 1Il the S~hedLlle to tlllS A~tUitgaven [CG. 13 en U.G. 38, 1912J lOals door het Pal'lement 
and more partlCl1la.l'ly specaued 1Il the estlmates of expendl"aoedaekenrd 
tnre [U.G.lo and U.G. BI'l, 1912J as approved by Parliament. i~ b .• • . , .• ~'l" k' 

. 3. Met de toestenlllllng van de Mlllister van 8poOl'Weg-ell "m:~ter an 
. H k l' f d h £1 1 afWl]kmgen . . 3 ""'1 tl 1 f tl .. .TO. f 1"1 d ien aven" .'aneen )esparll1g op Eel! 0 a~ Cl' ooc \\'01', \:~1l toestaan. 

~Ilt)18t~r may .,..;' n I 10 approva 0 .le ~nlruster 0 :l.fU ways an !aangewend tot cLeRking vall de meel'del'o ungaven onder emg 
aut"()~l,;e Harbour,; a saving on any head may he made availaulc for theandel' hoofd: ::\let dioll verstande aat. de sommen VOOI'ko-
VllrIatlOllS. exeess of expemlttul'o on any other head: Provided that no'mende in de tweede ko1om van bedoelde Bijl 'ge niet over

excesss shall be incurred en the sums appe<tl'ing in tbo soconc1'sc:hl'edt'll mogen worden en dat besparingoll daurop niet zuBen 
column of the said Schedule nor shall savings thoreon be,mog-em worden aangewend VOOl' enig andel' doel Ck'1n dat waar
a' ailalile fol' any purpose othel' than that for \yhich 1he moneYlvoor het geld bij deze beschikbaar gestelc1 is zoals aurlgewezen 

Short title. 

is hereby appropriated as indicated in the said Sehedule. lin beloelde Bijlage. 

I 4. Deze Wet kan ,oor aBe doeleillden woreI'm aaugehaald Korte Titel. 
4. This .-\.ct lIlay be dtcJd for all purpose.'! as the RailwaY",aJs de Spoorwegen en Havens i\nddelen (l912-Hna) 

alld Harbours Appropriation (1912-1!n:3) Act, 1~l}2. '\Yet, 19l:!. 
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SCHEDULE. 


HEAD. 

Working Expenditure:
Maintenance of Ways and Works 
Maintenance of Rolling Stock 
Running Expenses ... . .. 
Traffic Expenses 
General Ch.rges 
Superannuation 
Cartage Services 
Rolaying, Renewillg and iotrcll,;th,)rliu; 

(Permanent Way and Works) ... . .. 
Intere~t on Loans and on interest·bearing 

Ca],ital ... ... ... ... '" 
Charges in respect of IinFs l~,: sell 
llIiweUaneous Expenditure C\ ')t HeVC1Jlje 

Account) ... 

B~tteTment '" ... 

Rates l:qualis,tiOIl Fund 


8ub,idiary sn>'ices 
Catering- S.rvice 
Bookstllll~, Adve,Using [tnd AU' omatic 

Machines ... 
Bedding and Equipment of train lo,vatories 
Sleeper l!'actorics 

Working Expenditure; 
::Ifain'enancc and Upkeep 

ui Trame Working '" S r Depree;« ion .. , ... 
,... General Charges '" 
~ ~ Sup ranmmtion '" 
~ Cartage 1'I'IViCell '"l
;j Intere~t on Loans and on Jllterect-b arii\:,( 
..... Capital...... 

Sul;sidia.y sudce': 
Lighthouses ... 

C, n!ribution to Oomolidu'ed Rovenue 10'1.111(1 

Column 1. I Column 2. 

.Ii :£ 
1,H9,945 
2,203,871 
],7U,533 
1,5~7,:H6 

271,163 

130;000 

241,l172 


285,01 ] 

2.(1)UJ78 
, H1,oOO 

ID,2(i6 
GOO,O()O 

70,000 

2,s'J,Gli 

39;607 
17,]115 
29,87U 

:5U i ,:J.~) 7 
:2:2,',.12;':; 
:l2-4-.~; 1,..; 

..]-;1.:)0,"; 

1t:):~G,) 

;V,nOfHj 

--~ 

BIJLAGE. 


Hoofd. 

Exploitatiekosten :-
Onderhoud van Baan en Werken 
Onderhoud van Hollend Materieel 
Treinlooponkosten 
Vervoeruitgaven 
Algemene Onkosten 
Superannnatie ... 
Vrachtdi"nst 
Opnieuw le;;gen, Hernieuwen en Vel'~terkell 

(van Baan en Wer~e!l) ... 
Rento olJ Leninge:l on op RC'utedragend 

Kapitaal 
Onk;);;ten in vab,md met Huurspoorlijnen 
Onko,oten van al1erlei aard (Setto Inkomste· 

rekening) ... 
Verbetetingen ... 
FonJ, yoor Gelijkr<.luking va,n 'l'arieven 

HulDdien:'t 
~Vel'Vfr8ing::\dienst 
B, Advertenties en Automatie:oc 


Beclclfg'oed en Inriehting van 'frein-was· 

. plekken 

l;'abriek~n van Dwarrlligger3 ... 


Bkf'ploitatiekosten ;- 
Ondel'hond en Instandhouding 
Vervoeruitgut'ell 
\\'aardevennindering- .. , 
Al£emene Onkosten 
Fui:erannuatie ... 
V' r~chtdiel1"t 
Ilentc op I.eningcn en Rentedrag'tHHi 

Kapitital 
Hulpilienst ;-

Vuurtorens 

HiidrD~;c!lan het Gekon801iclecrd Inkomst.efonds 

KoloID L KoioID 2. 

:£ 
1,749,945 
2,203,871 
1,774,1)33 
1,587,iH6 

211,"1(;:'1 

1;;0,000 

241,972 


285,011 

2,80J ,U7~ 
1:;,500 

1l!.2i;() 
(iOO,OOO 

70,OO() 

280,614 

';!',607 

17,!!}i; 

2!1,87lJ 


BOI '2;)7 


22i),12:l 

22+,618 


43,;;08 

Z;;,OOO 

46,4G2 


16,3Gi, 

£ B,93!),27.) 
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No. 23, 1912.J 	 iNo. 23, 1912.J 

ACT WET 
TO TOT 

Apply a sum of money not .exceeding Five Aanwending van een som van ten hoogste vijf 
Million and Ten Thousand PO!lnds for millioen en tien duizend pond voor 
Railwavs and Harbours CapItal and Spoorwegen en Havens Kapitaal en Ver-
Bettorment 'Yorks for the service of the beteringswerken voor de dienst over het 
period from the first day of April, 1912, to tijdvak van de eerste dag van April 1912, 
the thirty-first day of March, 1913. tot de een en dertigste dag van Maart 

1913. 

(ASSENTED TO 24TH JUNE, 1912.) (GOEDGEKEURD OP 24 .JUNIE 1912.) 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellentlf~jestYl ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the 01 Senaat en de Volksraad Van de Unie van Zuid Afrika 

South Afl'icll:' as follows :-. " voIgt :_ ' 
Railway and 1. The~aIlway and Harbour Fund of the Umon I~ hereby 1. Het Spoorweg en Havenfonds van de Unie wordt mits Spoorweg en
Harbour charged with such sums of money as may be reqUIred for c1eze bezwaard met zulke sommen gelds als benodigd mochten rave~ondsFund to be 
charg'ed with Rai.lway and Har~our Capital and Betterment.services of the zijn VOOl' Spoorwf'g en Haven Kapitaal en Verbeterings- b~z;~rdnmet 
£5,010,000. U~IOn for the perIOd from the .first day of ~prll; 1912, to the diensten van de Unie over het tijdvak van de eerate dag van £5,010,000. 

thlrty-fil'st ~ay of. ~Iarch, una, not exceedmg m tha whole April 1912 tot de een en dertigste dag van Maart 1913, te 
!he sum.of five nHlllon an~ ten tbousand pounds, as set out zainen niet tebovengaande de 80m van vijf millioen en tien 
m the FIrst Schedule to thIS Act. duizend pond, zoals uiteengezet in de Eerste Bijlage tot deze 

Wet. 
How moneys 2. The moneys appropriated by this Act shall be applied to 2. De gelden bij deze Wet beschikbaal' gesteld zullen Hoe geldeD
~~~~f~:a the purposes expressed in the.said First Schedule and shall be worden ~~steed voor de doeleinde~ uitgedrukt in voormel~e ~~~:d en 
from which Inet from the sources set out m the Second Schedule to this Eerste BIJlage en worden gedekt Ult de bronnen genoemd m bronnen 
appropriated. Act, but no portion of the sum of six hundred thousand de Tweede Bijlage tot deze 'Vet, zullende echter geen deel van ':!darkitzij 

pounds contributed from Betterment Fund, specified in the de som van zes honderd duizend pond getrokken uit het .;'orde~. 
said Second Schedule, shall be utilised for expenditure except Verbeteringsfonds, opgenoemd in de Tweede Bijlage, VOor 
for purposes falling under Heads numbered 2,3,4 and 5 of uitgaven worden gebruikt, behalve voordoeleinden vallende 
the said First Schedule. onder de Hoofden genummerd 2, 3, 4 en 5 van bedoelde 

Eerste Bijlage. 
Minister may 3. The said money shall not be applied to any use, intent or 3. Bedoelde som zal tot geen ander doel mogen worden ~inj~~~r lean 
~~~f~ti~~s. purpose other than the services for which it is appropriated aangewend dan de diensten, waarvool' zij bij deze W et ~o:~~~gen 

by this Act and more particularly set out in pages 6 to 11 beschikbaar gesteld is en (lie uitvoeriger uiteengezet zijn op 
inclusive of the Supplement to the Estimates of the Expendi- hladzijden 6 tot en met U van het Supplement tot de 
ture frum Loan Funds (Third Print) which has been presented Begroting van Uitgaven uit Leningsfondsen (Derde Afdruk) 
to Parliament: Pruvided that with the approval of the Minis- hetwelk aan het Parlement aangeboden is : 
tor of Railways and Harbours a Baving on anyone head (except Met dien v€l'stande dat met de toestemming van de Minister 
head No.1) may be made available for any excess of expen- van Spool'wegen en Havens een besparing op een of ander 
tliture on any other head (except Head No.1) of the said hoofd (met llitzondering van Hoofd No.1) aangewend kan 
First Schedule. In the case of the services falling uuder the worden tot dekking van meerdere uitgaven onder enig ander 
said Head No. 1 the total expenditure on any line under hoofd (uitgezondel'd Hoofd No.1) van bedoeldeEerste Bijlage. 
construction shall not, exceed the amount prescribed by law In het geval van de diensten vallende onder bedoeld Hoord 
as the maximum amount which may be expended thereon. No.1, mogen de gezamen1il{e l11tgaven voor een in aanbol1w 

zijnde lijn het maximum bedrag niet overschrijden, dat 
volgens wet daarvool' uitgegeven mag worden. 

Authorisa- 4. Anything to the contrary notwithstanding in any law 4. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in enige Haohtiging 
!~~~e~e or a:tthori~illg t~e const.ruction or re,q~ipn~ent of any li.ne men- wet w~arbij ma?htj~i.ng verleend. wordt tot de aanleg en g!1~~en, te 
decrease in boned 111 the first column of tbe lllll'd Schedule to thIS Act- uitrustmg van emge hJn vermeld III de eerste kolom van de worden uit
amounts to be Derde Bijlage tot doze Wet wordt- a-egeven voor 
expered.on (a) the amount mentioned in the seeom1 column of that (a) het bedrag in de hveede kolom van die Bijlage v~6~d~:van 
~~t!~~i~on Schedule opposite the name of any such line (being vermeld tegenover de benaming van een zodanige ~qedgekeurd(l 
lines hereto- the amount prescribed by law as the maximum sum lijn (zijnde het wettelik als maximum vastgesteld hJnen, ~ 
£01,1 . ad. to be expended on that line) shall be increased to the bedrag dut aan die lijn te koste gelegd mag worden) ~~rl:eer aren 
a.u 	 OrIS sum set out in the fourth column opposite slwh name; vermeerderd tot de som in de vierde kolom vermeld verminlieren. 

tegenover bedoelde benaming ; 
(b) 	the amount mentioned in the third column of that (b) het bedrag in de derde kolom van bedoelde Bijlago 

Schedule opposite the name of any such line (being vermeld tegenover de benaming van een zodanige lijn
the amount prescribed by law as the maximum sum (zijnde het wettelik als maximum vastgestelde 
to be expended on that line) shall be reduced to the bedrag dat aan die lijn te koste gelegd mag worden) 
sum set out in the fifth column opposite such name. verrninderd tot de som in de vijfde kolom vermeld 

tegenover bedoelde benarning. 
Short titli. 5. This Act may be cited for all purposes as the Railways 5. Deze Wet kan voor alle doelein~en worden, aange~aald Kort.3'titel. 


and Harbonrs Capital and Betterment 'Vorks Appropriation als de Spoorwegen en Havens Kapitaal en verbetermgs
(l912-13) Act, 1912. werken Middelen (1912-13) Wet, 1912. 
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FIRST SOHEDULE. 


No. Head. Column 
1. 

Column 
2. 

----------+---_._._-

Completion of Lines under Construction 
(part or £3,407,100)... 2,000,000 

2 New Works on Open Lines (part of 
£3,115,048) •.. ... 2,160.000 ' 

3 
4 

Rolling Stock-Additional (part of £921,185) 
Har ours (part of .£631,084) ... ••• 

450,600 ' 
365,000 I 

5 Working Capital (part of £41,000) ... 35,000 l 

£5,010,000 

SECOND SCHEDULE. 

:£ 
1 Betterment Fund, Contribution flom Railway Revenue, 

1912-13 600,000 
2 L03n Funds ... 4,410,000 

£5,010,000 

THIRD SCHEDULE, 

EERSTE BIJLAGE. 

So. I HooM. \ Kolom 1.1 Ko1om 2. 

VOltooilng-V-a-n-li-jn-e-n in aanbouw (;~deelte I I. .. --;;'-

van £3,407,100) ... ... ... .., I'" 2,000,000 
2 Nieuwe werken op open lijnen (Gec1eelte van : 

£3,1l5,048)... ... ... ... ... ; 2,160,000 
Verder rollend materi €el (Gedeelte van 

£921,185) 450,000 

4 I Havens (Gedeelte van £637,084) ... 
 365,000 

35,0005 : Bedrijfskapitaal (GedeeJte van £47,000) 
I 

£5.010,000 

TWEEDE BIJLAGE. 

1. Verbeteringsfonds, Bijdrage uit Spoorweginkomsten 1912-13 600,000 
2. I.ening:sfun::isen 4,410,000 

£5,010,00~ 

DERDE BIJLAGE. 

Line. \Column 2\ . Column 3 Icolumn 41 Column 5 Lijn. iKoloID 21 Kolom3 I 
I 

Kolom 41 

j 

Kolom 5 

._--'-----+--._--
--------; I, £ s. d. £ --~£,·--S.-d. ,-- £ I 

£, s. d. 
Port Elizabeth-Avontuur p. 535,196 538,796 Port Elizabeth-Avontuur ... i 535,796 I 
Wolseley (Ceres R<lad)-Ceres 99,640 128040 Wolseley (Ceres Road)-Ceres I' 99640 I 
George-Oudtshoorn... 349,596 440,372 George-Oudsthaorn... ... I 3!9,596 I 
Llewellyn-Franklin 30,055 Llewellyu-lfl'ank1in ... \' ... I 
India Jctn.-Alberton Branch 13,500 14,501 India Jctu.-Alberton Branch 13,500 I 
KOIDB.tipoort-Tzaneen 103,740 110.040 Komatipoort-Tzaneen ... ,703,740 I 
Standerton-Vrede ... 182,573 191;573 Standerton-Vrede ... 182,.37;l Ii 
Umlaas Rd.-Mid. Illovo ... I 66,103 10,300 U mlaas Rd.-lvIid. Illovo 66.10,\ 
Howick Railway 9,919 10,193 !Howick Spoorweg ... 9,!Jl9 I, 

Kalabas Kraal-Hopefield ... 97,687 12 11 97,482 12 91 Kala1ag Kraal-Hopefield 97.687 12 11I· 

Ama.bele-Butterworth 595,645 0 ° 582,110 15 ~IAmabele-Butr~rworth !595;645 0 0 
Indwe-Maclear 523,135 5 7 516,009 14 u Indwe-.M:aeleal ... i ,,23,la5 5 7 
Somerset West-Strand 12,178 0 0 11,069 0 6 ISomerset West-Strand : 12.778 0 ° 
Sea Point ... ... 79,807 6 10 12,229 14 0IZeepunt ... ." ... I I 79;807 6 10 
Walmer to a point on Port Iwalmer naar een punt of de I I 

Elizabeth-Avontuur ... 6,565 18 5 4,985 1 7 Port E'izabnth-Avontuur i 6,565 18 5 
1vIafeking-Buhrman's Drift 17,070 8 4 16,961 "Il, Uafe~ing-Buhrmansdrift ... : I 17,070 8 4 
Bloemfontein-Kimberley." 358,720 0 0 355,501 14 ll!lIlocmfontein-Kimber1ey ... ' i358,720 0 0 
Bethlehem-Kroonstad... 424,997 Hi 2 4~8,701 13 11 B"thlehem - Kr?onstad... 421,997 15 2 
Bethlehem-Reitz ... 158,000 0 0 103,000 0 0 Helh1ehem-ROltz ...... 158,000 ° 0 
Riverslde--Llewellyn 242,500 0 0 IS6,5nO 0 0IRiverside--Llewellyn 212,500 0 0 
Waterworks-Wepener... 221,536 {I 0 200,000 0 O,Warerworks-Wepenel' 221,5B6 0 0, 

:IS II. d. 
5S;'1961 
128,040 \ 
440,372 

30.055 I 
14;501 I 

110,040 I 

197,573 I 
70,300 
10,193 

91,482 12 9 
582,710 15 1 
516,009 14 5 

11,569 0 6 
72,229 14 ° 
4,985 17 

16.961 i) 11 
355;501 14 11 
418,707 13 1 
153,000 0 0 
186,500 0 0 
200,000 0 0 

welverdiend-Lichtenburg ... , 500,000 0 0 472,386 0 0; Welverdiend-Lichtt:nburg ''>00,000 0 0 i 472,388 0 0 
Eende Kuil-Graaf Water ... 130,373 0 0, 126,864 0 0: Eende Knil-Graaf Water ... 1:-10,:>71> 0 0 \ 126,864 0 0 
Lady Grey-Gairtney... 190,165 0 O· 129,265 0 O!Lady Grey--GNir ney HlO,165 0 0 129,265 0 0 

309,748 0 0Belfast--Lydenburg... 1326,000 ° 0 I 30(1,748 0 OIIBelfast-JJydf:nburg...... ,,26.000 0 0 
24;;,000 0 0Ermelo-Piet Retief...... 271,107 ° 00 245,000 0 0 rrmelo-Piet Reti f.... '" 2.1:107 0 0 'II· 

Pietersburg-Bandolier Kop 250,000 0 230,000 0 ()'ieter,burg-Bandolier Kop 250,000 0 0 2BO,000 0 0 

----------~--~~-----
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No. 24, 1912.J 

ACT 
TO 	 'rOTI 

Apply a Sum not exceeding Six Million SeveniAanwendiut4' :ran eon Som niet tebovengaande 
Hundrod and Ninety-eight rChousand Six! Zes n:llllOe~l zevcn honderd acht en 
Hundred and Ninetv Pounds towards thel negenhg dmzend zes honderd ell negeu
service of the Union durina the year l tig pond VOOl' de dienst van de UIlle 
ending on the thirtv·first da/' of March.! gedurende het jaal' eilldigende de een en 
IUI3. .: '[ clertigste rIag van ~[aart 191B. 

(ASSENTED TO 24TH JUNE, 1912.) (GOEDGEKEURD OP 24 ,JUNTE, 1~112.) 

B}~ IT,lilNAC'rED by the King's Most Excellent hot bepauld door Zijn Majosteit de Koning, d \ Honaat 
the SeDate and the House of Assembly of the on do V01ksraad van de Unit: vail Z<.tid-Afl'ilm als

South Africa, as follows :-	 voIgt ; 
I 1. Do Schatkist Rekening vall de Dllie worclt hiel'mode Schatl,;"t 

Exchequer 1. The Exchequer Account of the Union ishereby charged:belast met wclal1ige somrneD al.:; 1,cnol1igd mogen zijn V(JOl' do Reken;,,::', 
Ahoconndt 'tl with snch sums of money 3S mav be l'equiI,'cd for the sorvie,'e:t1ienst VHlI de Ullie (en helHst, baa!' (1) d(~ Lpililw l~ekn'l ?,t;~'::~~ ':'1"," 

0; .' 	 • "c arlJ'e Wi 1 ... 	 • " b .. ,d ~..:.n.i,-,\,,:J:_O_J
£6,798,690. 	 of the Union (and chargeable to I,oan Account) durmg theigeclllrell(le het jaar ein(ligf'll de de een ell dpr'tigste rlag yan ' 


:year ending on the thil't:y-Hrst day of March, l\l1g, not exceed-I vlaart 1\)13, niet telJovem:Hullde in het geli(,e1 Hom vall zes 

il1g in the whole the sum of six million seven hnndred andlmillioell zeV(:l1 hODdeI'd acht en dnizend zes 

r.inety-eight thousand six hundred and ninety pounds. Il1On([('1'(1 en negentig pomL 


. I 2. Het geld door deze\Vet toegeeigend zal wordell aange- Hoe he! )[eld 
tHubw n:ollJ~Yd 2. '1'he money appropriated by this Act shall be appJled to) \\'('nd Yoo:' de diel:sten vCl'me:cl ill de BiJ'ht'~e hieraan.!:whecht ttl wordell 
o e app Ie . 'I . d"1 d' h S I '1 1 1 ' t' ,t" . . . , ,~ ~ aan"eweml,t Je serVICCS etal e' III t e >. Liee u, e wee 0 anll more pal' lCll-len Illeer 111 het b.ezondc]' mteengexet m de Begrotlllg van ~ 

larly speeified in the Estimates of Expmc1iture [li.G. 27, 1~12JiUitJavell [U.G. 27, 1!l12J zoals dool' bd Parl!Cment g(;~edge-
M approved hy Parliament and to no othel' purpose, provided Ikeurd, en voo]' geen <HIdeI' doel, _met dien vel'stfll1cle dat in 
that in the case of the sum o.f fOUl' mill~on four l~u.ndl'ed alH~) be~ geval van de :;om ::an, vier lllillioen vier hondel'll en tien 
it'n thOlll:l!Uld pounds for capItal experHlIture of luuIways an,,;lu'y.:nc1 pond VGor Kapltale van Spoorwegen en 
Harbonrs shown under Vote A in the said ;:'kbednle 111('\ Havens aangn~oond ouder UitgeuokkHl nom A. in geIllelde 
authOl ity granted by thi:; Act shal! lJe deemed to "pply only ll:lijLtge het gezag door (leze \Vet verIeeml zal worden be-
to tbe tl'ansfel' of tlJat sum from the CODEolidatt)d HeVt3111H:,..;ehouwd slecht;; YJll toepassillg te zijn op de oveJ'Ji'acht 
Fund to the Rail III tty Hnd Harbonr .Fund and the expelHIitI1H:! van die som Van het Gd.;:onsolideerdp 1nkomst8fonds O}l het 
of the said SlIm shall be in accordance with any appropriatiolliSpoorweg en Hln',~nfonds en de be::l!eding vall geme;de 
made by Parliament in that behalf. Zci] zijn oH'reenkotllstig enige lJ,t)chikbaarstellillg door 

het Pal'lement te dion opzichte gedaan. 
Minist~r may 3. \-YUh the approval of the .Minister of :Fillance a saving 3 . .NIet de goeclkenring van de ::\Jini",tel' van Financit'll kalllJeYIini,t,,, 
RuthorJse on any sub-head of a Vote ml1,),' be made available to beRlmrinO' ondel' enia sub-hoofdvan een Uilgetrokkell k','neen
variation. 	 '" '" ' ,~ afwl'kn'"

exc€'s'5 expendihlre on any otber sub-head or expenditure Ol bc'schikb:lal' gesteld wordell tel' dt'kkillg v"n eOll ove]'- ;mto;:,~~r~l1. 
a new sub-head of the same Vote, provided that no exee>!; van uitgaven onder en ig uuder snb-hoofll of uit 
shall be incurred on the sums appearing in colullln 2 of tIl( een Bieu\\' Bub-hoofd vall dezelfde lJitgetrokken 
Schedule hereto nor shall savings thereon be available for allY met <.lien ven:tallde dat gCelJ ovcrschrijcling za1 'wonkll 
purpose other than that for which the mOlley is het'eby granted ctaJlgegmm boven de "OITnnen vool'komemle in kolom 2 van 
as indicated in the said SchedUle. Ide Bljlagc; hieraangeilf'cht, noc11 zuBen bespalingcll 

idaaronder beschikbaul' zijn VOOI' doeleinde buiten dat 
Sbor~ title. 4. This Act may be cited for all purposes as the Loan AP1Jl'o-i waarvoOJ> het geld hi<:'rhij wordt toegestaan zoall:l aallgeloon G 

priation (1912-13) Act,1912. Iin gel1lelde Bij lage. 
, 4. Deze y'; et kar~, VOOt> aIle doelei,nden worden aangehaald Korte titeL 

---- I<tIs {Ie Lelllllg,'l1 ,r..ItJdehm (lU12-1!Jld) Wet, 1912. 

SCHEDULE. I 	 BLJLAGE. 

----~----------------------~--~i:-----I~L~ct-,e-r-I----------------------~----~----
Dienst.Letter . 	 I' Column i Column U'l:'t!\"n _' 

of ServIce,
Vote. 

A. For capital expenditure on Railways and 
Harbours ." ... ... '" ... 

For publio works and buildings: 
in~luding the undermentioned works: 

B. 

Law Courts, Cape Town ... ... 
Government House, Cape Town ... 
University College, Pietermaritburg 
Law Oourts, Durban ... ... ... 
Agrioultural School, Cedam •.. 
I,aw Oonrts, Johanresburg... . .. 
2\'Iuseum and Government I,ibrary 

Pretoria ," ... ... ... 
Extensions, Johannesburg Hospital 
Union Government Buildings, Pre

toria ......... 
Central Pollee Depot, Johannesbnrg 

e1. I 2, trokkt'n 
. 
I 	 Som. 

:£ 

4,410,000 

628,601 

;£ 	 i 
1 

A, 
I 

B. 

80,000 
,,:uOO 
2;502 

56,HO 
5,000 
1,500 

3,620 

2,539 I 


800.000I 26,000 I 
Agricultural School, Orange Free I 

State ... ... ... '" ... i 5,000 
I---~I 

Carried forward '" 5,038,601 

Voor Kapitale Uitgaven in vel.'band met 
Spoorwegen en Havens '" 

Veor 	 publieke werken en geb0uwen met 
inbegrip van de onderl'ennclde werken: 

Ge.eehtsboven, KaapB'ad 
GO'V€InfIDeot" lIuis, Kaapstad 
Universitdts Kollege, Pieterm'l'itz, 

burg' ... 
Gerechlshoven, Durban 
LandbollwschooJ, Codara 
Gerechtshoveu, .Tohanm sourg 
lHnseum en GoeveI'mments BibBo 

•hoek. p, etocia 
Aanbouw, Johannesburg Hospitaal 
Unie Goevernements Gebonwen, 

Pretoria 
Gentraal Politie Bureau, Johannes

burg ... 
Landhon \\ school, Oranje Vrijstaat... 

KoloID KoloID 
1. 2. 

4,HO,00:l 

628,601 

80,000 
5,000 

2,502 
56,HO 

5,000 
1,500 

C\,{;20 
2;539 

300,000 

25,000 
5,000 

I--~--~I---~ 

TransporteeI' 
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LeHer 
of 

Vote; 

C. 

SCIIED !JLE-Continued. 

Service. 

Brought forward 
Grant to th~ Province of the C .. pe 

of Hood Hop'" for the erection of 
th'" A laKandra Hospital, JYlaitland 

Grant to the l'rovince of the 'frans
vaal for the erection of school 
buildings 

Grant to the Province of the Orange 
Free State for the erection of 
school buildingcl 

For Telegraph and Telephone Works: 
including the underment-:oned services: 

Construction "mrke, Cape Peninsula, 
Country Telephone works and new 

Exchanges, Cape 
Te1€gTuph comtructicn work", Gape 
Exchange connections, Witwaters

Letter 

Column 
van 

Uit"e
2. I trokk~n 

80m. 

B. 

30,OuO 

100,000 

12,000 
C. 

370,a;llJ 

2\),819 

23,473 
"fi,400 

BIJLAGE.-Vef'volgtl. 

Dkmt. 

---~~".---.-- ~·-GettanspOrteera-·--jC 

ToelalYe aan Provincie de Kaap de 
Go€~de Hoop voor de oprichting 
van het Alexandra Hcspitaal, 
Maitland ... 

Toelage ai\n de Provineie de Trans
vaal voor de oprichting van 
S ·hoo1geb~uwen... ... ... 

Toelage aan de Provineie de Oranje 
Vrijstaat '1'001' de oprichting van 
Schoolgebouwen... . .. 

Voo, Telegraaf en Telefoon Werken ; 
met irobegrip van de ondervermelde 

diensten :- 
Aan1egvverken, Kaapse Schiereiland 
Plattelands Te1efoonwerken en 

nienwe Wisse1kalltoren, Kaap 
Telfgraaf Aan1ej:{werken, Kaap ... 
Wieselkantoor Aans1uitingen, Wit

Kolom [ Kolom 

__~~__1 2~_ 
5,038,601 

I 

30,000 

100,000 

12,000 
370,339 

29,84!, 

23,473 
58,40(1 

3fi,00u 

D. 

l ,.' 

1'. 

G. 

rand 

Constrnctioll works, Witwatersran<l 

Tt lophone constTuction, Orange Free 


State ... 

]'or Agdcultuml Works and Service,,: 47,2.;0 
indudi..g- the unrlel'mentioned 8ervic~s: ' 

Erection of Vt. nnin p' oot fencing ... ' 
Construction of flippin\[ tanks 
Pencing: loans Act (; of 1907 and Act 

20 oflvlO (Katal) ... 
Loan> to cre[Lmeries and other agri. 

anHuml project,.; 
LO'1Il to 1he Agricultural Judges' 

ARs('cIalion, Orange Free State I 
Advance, for pnrch8se of dips and 

or dipping of nati,es' 

For survey", purchase of land and land 
~ett]ement purposes : :~(}IJ:)UO 
iDc]uding,the undermentionou sfl'vices : 

;":UIV<::Y (If native locatioll~, Cape 
L[md for ural School, Orange 

:Free 

Advances to ett!eiS ... 

PurdlU~e, Jaying olit and improve


ment of land. for sGtt1ement pur
poses '.' 

1'u]'(;ha8e of interest of Rhodesia 

Rai ways in first railway lanu 

grant, BechuaImlanil 


Laud for irrigllti JIl schemes ... 

For irrigation works and loans: :338/00 
including: the undermentioned services: 


Douglas irrigation scheme extension 

Bnmdvlei irrigation seheme and ex

ter; ~iOtI 
Loan~ to Labour Colonies 
Klipdrift irrigation works ... 
Witpoort irrigation works 
Goedm:led Labour Colony, OdendaaJ

stroOUl 
Kopjes irrigation works 
])finor irrigation loans to farmers 

and public bodiee 
Loan to Oliph9onts River Irrigation 

Board, .. 
Loan t() Zanddrift Irrigation Board 
Loan to Nels River Irrigation Bl'tlrd 
Loan to Strathsomers Estate Oom

pany, Limited 
])Iinor irrigation schemes and pro

visional expenditure on proving 
large schemes 

Water boring on Orown lands 

For loans to local authorities, school 

boards and colleges: 
 232,500 

including the nndermentioned services: 

Loan to local authorities (Cape) 

Grant to the Provinee of the Cape 


of Good Hope for school building 
loans... 

Loans to industrial institutions 
(Cape) 

.LoM to the South AJrican College 
Loan to the Victmia College 

For the Union Land Rank and the Natal 
I,and and Agrieultural Lean Fund 41 0,000 

B.:l,OOO 
4!).·l32 

36,200 

G,OOu 

6,000 

2,00u 

3,250 

10,000 

20,200 
35.000 

160,800 

H5,OOO 
100,000 

4,000 

0.000 
20,000 

150,000 

16,000 
14,000 
6,000 

16,000 

10,000 
30,000 

60,000 

150,000 

10,000 
12,000 

500 

'\ya'ersrand 

A'.nle~werk·ll. Witwatersrand 
 .49,432 
're1efo()ll .~anleg, Oranje Vrijstaat 36,200 

47,21)0 
IDl't inbegT;p van de ondervermelde 

di€n.,b n 
Opr'chting van Omheining en tegen 

ong'ed'er1e ... 

D. Vonr Landbouwwerken ~n 1)i n·ten; 

5,000 
Oprichting van diptanks 2.5,000 
Omh, ining" Jeningen Wet 6, van 

HI(j~ en W"t 20 van 19iO (Kahl) 6,000 
Le in"en a III Romerijcn en andue 

.Lat., dbonw ontwerpen 6,000 
Lening- ""n Landbonw Beoordelaars 

Vo e ig,ng, Omnja Vrijstaat .... 2,000 
Voor,cLott'11 vaor a',nkoop \an dlp

.toffen en t()fzieht op dippen van 
bet yee van naturellen 3,21>0 

\TOOl' opmel ing'6n, aanko, p van grond en 

lalldne'~erzettin~8 doele'lldm : 


E. 
361,1)00 

m('t inbegrip van de ondervermehle 
dienst n : 
Oprr.etin;t van naturellen lokaties, 

Kaap 10,000 
Grond voor Landbouwschool,Oranje 

Vriis'llat 20.200 
Vools'choU"n aan Sett1er~ ••• 35;000 
Aank<:,op, uitleggen en verbeterin;t 

van grond voor Nederzettings 
dopleinden ... 160,800 

Aankoop van aandeel van Rhode~ia 

Spooxwc-gen in Eerste Spoorweg 


I grond tcekenning, Reflhuana1and 
 35,000 
; (>rond voor Resproeiings schema's ... 100,000 

338,500 
I me~, inbegrlp van de ondervermeJde 

F. i Voor B, sproeiings Werken en leningen: 

, {II! nslen-·- ;
I Douglas Besproeiings schema uit 
' brelding 
 4,000
[. Rrandvlei Resproeiings schema en 


uitb~eiding ... . .. 
 9,000 
Leningen aan Arbeic1skolonies 25,000 

Klipdrif~ Besproeiingswerken 30000 
Witpcort Besproeiingawerken 3;500 
Goedmoed Arbeids ko10me, Oden

dalllstroQm 5.000 
Kopjes Besproeiingswerkel'l 20,000 
Kleinere Besproeiings Leningen 

aan boeren en pubJieke lichamen 150,000 
Lening aan Olifants Rivier Be

sproeungs Raad '" .•. '" 16,000 
Lening aan Zanddrift Resproeiingll 

Raad U,OOO 
I,ening aan Nels Rivier Besproei

jngs Raad ... 6,000 
Lening aan Strathsomers Land

goed Maatschllppij, Beperkt .. , 16,OOt'I 
Kleinere 8esproeiings sohemas en 

voorlopige nitgaven op heproe
'ring van grote schemas 10,000 

Water borell. op Kroonlanden .. , 30,000 
Voor1eningen aan plaatselike auteriteiten, 


Sohoolraden en Kolleges: 

G. 

I 
232,500 

met inbegrip van de onderTermelde 
diensten ; 

. Leningen aan plaatselike antoritei 
ten (Kaap) 
 60,000 

'foelage aan de Provinci.e de Kaap 
de Goede Hoop voor Schoo]ge
bouw leningen 150,000 

Leningen aan ind ustrie1e in rich
tingen (Kaap) 10,000 

Loning aan de Zuid-Afrik&a.nse 
Kollege 12,000 

Lelling aan de Vi('toria Kollege ... 600 
Voor de Unie Landbank en de Natal Land- I 

en Landuouw Leningsfonds... "'I~~'OOO 
H.n. 

TotaL. £6,7[)S,690 Totaal ... ..• .£. 6,798.690 
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No. 	25, 1912.] 

ACT 

TO 

Apply a further sum of money, not exceeding 
£232,616 18s. 4d., for the purpose of meeting 
certain unauthorized expenditure incurred 
during the period from the 31st day of May, 
1910, to the 31st day of March, 1911. 

(ASSENTED TO 24TH J't'NE, 1912.) 

No. 	25, 1912.] 

WET 

TOT 

Aanwendingvaneenverderesom£232,61618s.4d 
niet tebovengaande om zekere ongeautori
seerde uitgaven gedurende het tijdperk 
van 31 Mei 1910, tot 31 Maart 1911 gedaan, 
te bestrijden. 

(GOEDGEKE't'RD OP 24 JUNIE 1912.) 

B E IT ENACTED by the King's Most Excellent Maje~ty. ZIJ het bepaald door Zijn Majest,eit de Koning, de Senaat en 
the Senate and the House of Assembly of the UnIOn (le Volksraad van de Unie van Zuid Afrika als volgt: 

of South Africa as follows:- , . 
Railwavand . ' , 1. Het Spoorweg en Havenfonds wordt nIlts deze belast met S oorweg en 
Harbour 1. The RaIlway and Harbour Fu~d IS hereby charg~d de eom van twee honderd twee en dertig duizend zes honderd ~avenfonds 
Fund to be. with the sum ~f two hundred a,nd thll'ty-t:v? thousand SIX en zestien pond, achttien shillings en vier pence, tel' be- te worden 
charged with hundred and sIxteen pounds eIghteen shIllmgs and four- strI'J'd'lng van uitgaven gedaan gedurende het tiJ'dperk van een b£e21sas2t'lm6e1t8
£232616188 d' . d d 'h . d f ' , 	 "Ii 8.
4d.' . 	 pence" to meet expen Iture lDcurr~ urm~ t e perlO rom1en dertig Mei 1910, tot een en dertig Maart 1911, boven de 4d. 

the thIrty-first day of May, 1910, to the thIrty-first day of!voor dattijdperk bewilligde bedragen, zoals in de BijIage tot 
March, 1911, in excess of the amounts appro:priated for that,deze Wet uiteengezet. 
period according to the particulars set forth III the Schedule l 

to this Act. 2, Deze Wet;kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
• als 	 de Spoorwegen en Havens Ongeautoriseerde UitgavenShort title. 2, This Act may be cited for all purposes as the Railways (HnO '11) W t 1919 

and Harbours Unauthorized Expenditure (1910-'11) Act, 
1912. 

Head. 

Working EflJpen· 
(Utur·c. 
:3Iaintenance 

of Way and 
Work 

Maintenance 
of Rolling 
Stock 

Traffic Expen. 
!:Ii ses 
~ Miscellaneous 
~ ~ Expenditure 
~ \ (Nett Reve· ,=:: nue Account) 

811 bs!d'ial'Y &1"
I vwea. 

Cat?ring Ser· 
\ 

I 
VIce 

Bedding and 
Equipment
of Train

L Lavatolies 

rWm'king Expel!. 
d'itUil'B. 

M ai ntenance 
\ and Upkeep 
I Traffic Work

~ \ 	 D:;:eciation".iii Cartage Ser
;0 ~ vices 

SCHEDULE. 

£, 	 s. d. 

1,174,186 0 	 0 

1,510,095 0 	 0 

1,175,!135 0 0 

5,000 0 0 

197,'J95 0 0 
, 

4,988 ° 0 

228,935 0 0 

158,016 0 0 

147,590 0 0 
45,254 0 0 

~' Interest of, 304,857 ° 0 
loans and' 
interest· bear· 
ing Capital 

Miscellaneous 
Expenditure 

! 	 (Nett Reve· 
nueAooount)l 

Totals :£ 4,952,851 0 0 

unt Excess, 

£, s. d. £ s d. 

1,249,480 511 75,294 511 

1,563,782 3 53,687 :~ 

1,185,820 0 9 9,885 0 9 

49,647 11 4 44,647 11 4 

220,004 10 1 I 22,009 10 

7,472 12 2 i 2,484 12 2 

! 

231,244 9 
i 

6 I 2,309 9 6 

168,175 17 8 I 10,159 17 8 

IS0,526 Ii 0 I 2,936 Ii 0 
51,660 18 10, 6,406 18 10 

I 

307'211 16 9 I 2,354 16 !l
, 

i 

HI 8 1 I HI 8 1 

I 

5,185,467 ls-'i hS2-:6i6184 
! 

< - e,,.., 

BIJLAGE. 

Bewilligd
Hoofd. Bedrag. 

;£ s. d.rEksplo-itatieko8ten. 
I 

1,174,186 0 0 
Weg en Weiken 

I Onderhoud van 

Onderhoud van 

1,510,095 0 	 0 

1,li5,935 0 0 
~ Allerhande On·
;z; \' v;:!r::it:::: 

5,000 0 0 
1'< Kosten (netto 
~ ~ inkomstereke· 
o \ 	 ning). 

~ Hulpdienst. 

iRe s t & u rat i e· ! 197,995 0 0 
dlenst. 

i Beddegoed en in· 
I richting van 
L treinwasplekken 

rJiJksploitat'iekosten. 

Onderhoud en 
instandhouding.\ 

YervoeruitgavenI Waa r devermill
dering.

Besteldienst 
Rente op lenin
gen en op rente· 
dragenn bpi. 
tanl. 

Allerhand.. on· 
kosten (netto
ink 0 mstereke
ning). 

£Totalsll 

4,988 0 0 

228,935 0 0 

158,016 0 0 
14'1,590 0 0 

45,254 0 0 
304,857 0 0 

Uitgegeven Te Veel
Bedmg, 

1'1 

Uitgegeven, 

! 
p 	 ~ d ' £ s, d, 
'" 	 "5' 11'1

1,249,480 
1 

75,294 5 11 

1,563,782 1 3 I 53,687 1 3 

1,185,820 0 	 91 9,885 0 9 
49,647 11 44,647 11 4

4 1 

I 

220,004 10 1 II 22,009 10 1 

2,4.81 12 27.472 12 2 

2,S09 \} 6 

168,475 17 8 

231,244 9 6 

10,459 17 8 
150,526 6 0 2,936 6 0 

51,660 18 101 6,406 18 10 
307,211 16 9 2,354 16 9 

141 	 8 1 I HI 8 1 

1-------:--------1---....-- 
4,952,851 0 0 5,185,467 18 4 232,616 18 4 

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

http:Aanwendingvaneenverderesom�232,61618s.4d


lxxi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 

No. 26, 1912.] 	 No. 26, 1912.J 

ACT 	 WET 

TOTTO 

. Aanwending van een verdere 80m van ten 
Apply a further sum of money not exeeedmg hoogste £633,000 voor de dienst van het 

£633.000 for the serviee of the financial year financiele jaar eindigende de een en dertigste
endblg the thirty-first day of March, 1912. dag van l\faart, 1912. 

(ASSE!STED TO 24TH JUNE, 1912). 	 (GOEDGEKEURD OP 24 JUNIE 1912). 

BE rr ENACT:h}D bv the King's lVlost Excellent Majesty ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika 

South Africa, as follows ;- als voIgt ; 

Railway and 1. 'rhe Railway and Harbour Fund of the Union is hereby 1. Het Spoorweg en Havenfonds van de Unie wordt hierbij Spoorweg en 
Harbour further charged,' in addition to the sums provided by the voorts bezwaard,-benevens de sommen bij de Middelen Havenfodds
Fund to be Appropriati0I?- Acts N os. 7 and 27 of ~911 ~owards the ser.-ice Wetten N~~:7 ?n 27 yan.1911 aangewezen yoor. de dienst van :set3~W;. motcharged with 
£683,000. 	 of the financIal year ending the thIrty-first day of March, het finanmele Jaar emdlgende de een en dertIgste dag van 

1912 with the sum of six hundred and thirty-three thousand Maart, 1912,-met de som van zes honderd en drie en dertig . 
poun:ds and such sum shall be applied to the purposes and'duizend pond. Deze som moet worden aangewend voor de 
ser.-ice~ described in the Schedule to this Act, and moreldoeleindeD en diensten aangewezen in de Bijlage tot dezeWet 
particularly speCified in the Estimates of the Expenditure forlen omstandiger omschreven in de aan het Parlement aange
the said financial year which have been presented to 
Parliament. 

Minister may 2. The money granted by this Act shall not be applied to 
authorise anv use, intent, or purpose other than the particular purposeTariations. 	 d d h h or Jservice for which it is granted: Provi e t at, wit the 

approval of the Minister of Railways and Harbours, a saving 
on the sum mentioned in Column 1 of the Schedule to this 
Act may be made available for the excess of expenditure over 
any sum specified in Column 1 of the Schedule to Act No. 2i 
of 1911. 

Short Title. 3. l'his Act may be cited for all purposes as the Railways 
and Harbours AdditioIlal Appropriation (1911-12) Act, 1912. 

SCHEDULE. 

RAILWAYS: Workitl,U EirpenditMl'c:

Maintenance of Way and Works ... 

Traffic Expenses-Compensation ... 

Interest on Loans and on interest· bearing 
Capital 

:Miscellaneous Expenditure (Nett Revenue 
Account) ... 

boden Begroting yan de Uitgaven voor bedoeld financieel Jaar. 
2. De gelden bij deze Wet bewilligd mogen niet worden l\fin!~te:r:kan 

aangewend voor andere dan de bepaalde doeleinden of afwt1kgmgen 
diensten waarvoor zij bewilligd zijn: Met dien verstande toes an~ 
dat, met goedkeuring van de ~Enistet· van Spoorwegen en J 

Havens, besparingen op de som voormeld in de eerste Kolom 
van de Bijlage tot deze Wet, kunnen worden aangewend tot 
goedmaking van hetgeen uitgegeven is boven enige 130m 
vermeJd in de eerste Kolom van de Bijlagetot Wet No. 27 van 
1911. 

3. Deze Wet kan yoor aHe doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Spoorwegen en Havens Additionele Middelen (1911-12) 
Wet, 1912. 

BIJLAGE. 

KOLOJII 1. KOLOM 2. 
: I 

~-~~'~'~'~:~'~~G~:l!:~:.N~-:-~B~e~dl~JiJ~:t~'so~n·8·-ko~'~at-e·}-t-~:--.----'~-.--j 12;;,£0'00 I 
Onderhoud van Wegen en Werken ... 	 jv 

Vervoeronkosten-Kompensatio ... 25,000 

Rente op Leningen en op l'cntcdragel1d I 
kllpitaal '" 445,000... I 

Allel'lei Uitgaven (ZuiVe1'6 Inkorusten 
Rekenillg ... 	 18,O:)(}'O. ... 

HARBOURS: 	lVorkillg EJ:penditul'e: I'HAVENb ; BedriJf.wnko~tel/: 
Interest on Loans and on interest·bea,ring Rente op Leningen en op rcntedl'agend

Capital... ... i 20,000 kapitaal ... 20,000 
__.~_.~.__._"_._~..__ ._._.__.__._~~___i_._._~_._.-.l~_._____ 1.___.__..__.___ 

£633,000 £633,000 
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No.27,1912.]'''' No. 27, 1912.J 

ACT 

"ro 

Make further provision relating to the 

Administration of Justice. 


(ASSENTED TO 24TH JUNE, 1912). 

TOT 


N adere regeling van de Rechtsp16ging. 


(GOEDGEKECRD OP 24 JUNIE, 1912). 

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

South Africa, as follows :- . voIgt :- ' 
VOORAFGAANDE BEPAI,JNGEN.

PRELIMINARY. 
1. The laws mentioned in the Schedule to this Act 1. De wetten ver~leld i~ de Bijlage tot deze Wet, in de WetsBepenlof

laws. shall be and are hereby repealed to the extent set out in the omvang aangewe~en m de vlercle k?,lom ..d~arvan, alsmecle aUe herroeping 
fourth column of that Schedule, together with so much of any\!l?,clere wet~bepahn~~:l, V?O~'z~v,er ZIJ strlJdIg of onbestaanbaar 
other law as may he repuCfnaIlt to or inconsistent with tlletZ1.Jn met deze 'Yet, ZlJll 11161 hIJ mgetrokke~. , 
plOvisions of this Act. '" I 2. In de~e Wet hebben ond~rstaand~. mtdrukkmgen, zo het Woord

2. In this Act, unlesH inconsistent with the cOlltext,- verba:nd met een andere zm aanwIJst, de navolgende be- bepalingen
Interpreta'
tion of term~. " . 'I ". . . ItekeTIls : 

CIVI ,sumrr:o~s shall mean any sl.~mmon!;( w~le1:ehy CIVIl 
1)) oceedm",~ are cor~mellced, If the obJeCt> of the: 
;,;ummo~ls IS to reqmre the ?ppearance before the l 

COII!t w h:reollt t~e s~mmons ~s IEsue~, ,of any pe~sol1: 
dgalIlst ,>;hom relIef IS sought 1ll the CIvIl proceedmgs: 
or ?f any person :vho is intereste,d in resis~il1g the! 
r~hef; and,shall lIlclu~le any notIce of motIoll, se1'- i 
VICe of whlCh IS prOVIded for by law or rule of! 
court; 

" cl'iminal summons" shall mean a summons commanding) 
any person to appear and answer the charge of any' 
crime or offence alleged to have been committed! 
within the Union, and specifled in the summons; I 

"defendant" shall mean, in addition to a defendant ini 
any action, a respondent or any other part,y against! 
whom relief is sought in civil proceedings; : 

"dist.rict" shall mean, in the Case of the Province ofl 
Natal, a magisterial division; and in every other! 
Pl'Ovince shall mean a magisterial district; 

"inferior court" shall mean a magistrate's court,! 
a court of native commissioner or sub-commissioner,i 
or any court, other than a superior conrt, which iS I 

required to keep a record of its proceellings, and shall! 
include a magistrate or other officer authorized to: 
hold a preparatory examillation relative to a.n alleged: 
crime or offence; . 

"magistrate" shall mean a chief magistrate, a magistrate,! 
or assistant magistrate; I 

"plaintiff" shall mean, in addition to a plaintiff in an! 
action, a petitioner or other party who seeks relief in, 
civil proceedings; i 

" police officer" shall mean allY officer or constable of a; 
police force established by law; i 

" proper officer" shall mean, in relation to the service OJ'i 

execution of any summons, writ or other process, th8 
sheriff, deputy sheriff, messenger, deputy messenger,! 

1 

or other officer who, by law or rule of court, is in any 
part of the Union charged with the duty of serving or 
executing the summons, writ, or other process in sucb 
part; 

"registrar" shall include an assistant registrar and, in any 
provision of this Act which applies in respect of an 
inferior court, shall mean the clerk of the court; 

" subpama" shall mean a summons issued in accordance 
with law 01' rule of court, requiring the attendance 
of a person to give evidence or produce documents at 
any court or before a magistrate, when the court 
magistrate has by law or rule of court jurisdiction 
iSSllA SUdl a summons; 

"civiele d~g:aar<.lif.1g" betekent een dagvaarding, waarmede 
een clviel gec1mg aangevangen wordt, en welke strekt 
om een persoon, die civielrechtelikaangesproken wordt, 
of iemand, in wiens belang het is zich tegen de aansplkitak 
te Ve1'wel'en voor het hoI te daCfen door hetwelk de 
clagvaarding' uitgereikt is; en °da~ronder is mede 
begrcpen cen kennisgeving van motie, VOOI' de diening 
waarvan bij de wet of bij een l'egel van het hof 
voorziening gemaakt is; 

"kriminele dagvaarding" hetekent een dagvaarding waaI'
J)ij iemand tel" verantwoordinggeroepen wordtwegens 
een misc1aad of overtrediug gepleegd binnen de Unie 
en omschreveu in de dagvaarding; 

"verweerder" betekent zowel een verweel'der in een aldie, 
als een respondent of andere partij, die in een p1'oce
dure van civiele aard aangesproken wOl'dt; 

"distrikt" betekent in het geval van de Provincia van 
Natal een magistmats afdeling en in elk andere Pro
vincie betekent het een magistraats distrikt ; 

"lager hof" betekent een magistraatshof, een hof van 
natul'ellekommissaris of onderkommissaris, of een hof, 
met uhZOlldel'ing van cen hoger hof, dat verplicht is 
notulen te houden van zijn verrichtingen, en sluit 
in een magistraat of andere ambtenaar, die bevoegd 
is een vool'lopig onderzoek tel' zake van een misdaad 
of overtreding te houclen ; 

" magistraat" betekent eell hoofdmagistraat, een magistraat 
of assistent-magisbaat ; 

" eiser" betekent, zowel een eiser in een aktie, aIs een 
petitionaris of andere pal'tij, die in een procedure van 
civiele aard de rechterlike tussenkomst inroept; 

"politiebearnbte" betekent een beambte of konstabel 
behorende tot een wettelik ingestelde politiemacht ; 

" bevoegde beambte" betekent, in verband met de diening 
of tenuitvoerlegging van een dagvaarding, lastbrief of 
andere gel'echtelike akte, de baljuw, adjllnkt-baljuw, 
gerechtsbode, adjunkt-gerechtsboc1e of andere beamb
te, die bij de wet of een regel van het hof in een 
deel van de Unie belast is met de diening of tenuitvoer
legging in zodanig deeI van dagvaardingen, last
brieven of andere gerechtelike akten ; 

" griffier " sluit in een assistent-griffier, en voorzover deze 
Wet toepasselik is op een lager hof, de klerk van het 
hoi; 

" getuigedagvaarding" betekent een overeenkomstig ,:Ie 
wet of een regel van het hof uitgereikte da/lVam'. 
ding, waarbij iemand opgeroepen wordt om getuigenis 
af te leggeu of dokumenten over te leggen in een hof 
of voor een magistraat, wanneel' het hof of de magi
straat kl'achtens de wet of een regel van het hnj 
bevoegc1 is zulk eon dagvaal'c1ing nit tf! l'oiken ; 
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"superior conrt " shall mean any provincial or local divi
sion of the Supreme Oourt, including a circuit court. 

ORAPTER I. 

SERVICE OF PROCESS THROUGHOU'l' THE UNION. 

.8e~vice of 3. (1) A civil summOllS if/sued out of any superior court 
~o~~1o~u:k= may, subject to the provisions of this Act, be served 1n any 
fendant any- part of the Union which is outs~de the, jurisdicti~n of t~at 
w ~ ere Ul court, upon :it defendant who reSIdes or IS for the tIme bemg 
Un)(m ' 1 ' h U' 1" t f th ed" . 	 WIt nn t e nIOll all( IS, m respec 0 e proce mgS m 

which the summons is issued, subject to the jurisdictiou ofth tot 
a c ur . 

... . . . 
(2) Wh~never a plamtIff deSIres tha~ a CIVIl summons Issued 

as afor~sald shall be served as aforesaId on such a defe~dant, 
the r~glstral:·. ~f the court whereout the summon~ was Issyed 
shall, m addItIOn to any other endorsement or notIce reqUIred 
by law or rule of court or order of court, endorse upon the

' d 
summons the f0 IIowmg wor s:-, 	d ., b" de wet (of• ,................................ op e WIJze IJ 


" This .. , ......................................:is to be served ~pon 
 "bij regel of order van het hof) voorgeschreven 
" .........................................lll manner prescnbed " in het terrein van bevoegdheid van het............hof. 
" by la~ (?r ~'ule of court or order of court) in the en, indien de wet of een regel van het hof of een ordel' van 

. area of JurIsdlCt10D of the ..................court. het hof eist dat verschijning ingevolge de dagvaarding aangete
and, If by law or rule of court or order of court an appearance kend worde stelt de griffier voorts de volgende woorden 
is required to be entered to the summons, the registrar shall daarop'- ' 
further endorse thereon the following words :-	 " '. .. . . 

IndlOn glJ naar aanleIdmg van deze ..................... ~ .... . 

" Your appearance to this ..............................must give "vel'schijning aantekent, moet gij een adre5 (niet 

"an address (not being a pOSt offic{ij box or post "zijnde een postbus of post restante adres) opgeven 
" restante) within..................miles of the court at "binnen ..................... mijlen van het hof, waar 
" .................................whereat pleadings, notices "aHe pleidooien, kellnisgevingen en andere stukkell 
"and other documents connected with the present "in verband met deze zaak tl:',gen U kunnen worden 
" pJ::oceedings against you may be served." 	 " gediend." 

The regis~rarshall fill in the appr0J:riate words in every De griffier vult de blanke tussenvakken in de voorgaande 
blank space m the endorsements aforesaId. formulieren naar behoren in. 

(3) A civil summons whereon the endorsements required by (3) Een civiele d~gvaarding, w~~rop de bi~ dit artik,e1 
this section have been made shall, if it be otherwise in accord- gevorderde. aantekenmgen gesteld zIJn, wordt,mlts dezelve m 
ance with the law or rule of court governing the court andere opzIChten voldoet aan de. wet ?f aa~ de. regels van he~ 
whereout the summons was issued, be effectively served hof door he~welk de ~~aardIllg UIt?ereikt. IS, g.eacht naal 
when it bas been served by the proper officer at the behoren g~dlend te ZIJn, wanneer ZIJ. g~dlend IS. door de 
place where the service is required, who shall, in the bevoegde ?e~mbte op de plaats waar de dIen?ng v,ereist wordt, 
service of the summons, be governed by the law 0)' rule of zullende hIJ m het dlenen van de dagvaardmg zlCh gedragen 
court in force at the place where the summonlil is to be served naar de wet of regels van het hof geldende tel' plaatse waar 

. de dagvaarding gE'diend moet worden. . 
(4) The service of a civil SUILInOnS in accordance with this (4) De diening van een civiele dagvaarding ov('reenkomstig 

section shall have the same legal force and'effect as if the dit artikelllCeft rechtens dezelfde kracht alsof de dagvaal'ding 
summonS had been served upon the defendant within the op de verweel'der gediend was binnen het rechtagebied van 
jarisdiction of the court whereout the summons was issued. het hof door hetwelk de dagvaarding uitgereikt is. 

Time limIt 4. The time to be limited by a civil summons served under. 4; De tel'mijn, die in ~en civiele dagvaal::ti':lg, gediend ;::-:lA1:l l:
for a.ppear	 nthe last preceding section for appearance being entered thereto lllgevolge het voorgaand artikel, vo,or de Vel'SChIJnmg va~ de J.anee. 

or made by the defendant shall, save in so far as a longer time verweel'del' ~estel,d m<:et ;vorden, IS, zo het hof, door hetwelk 
may have been prel'!cribed by the court whereout the summon~ de dagvaardmg Ul~?erelkt IS o~,de wet o~ een regel van dat hof . 
was issued or by law or rule of court governing that court, be geen langere terilllJn voorschl'lJft, ten lIunste
not less than- . (a) een...en·twintig dagen, wanneer de dagvaarding 

(a) twenty-one days if the summons is to be served gediend moet worden binnen een afstand van vijftig 
at a place fifty miles or more from any railway of meer mijlen van een spoorwegstation 
statiton; d' h (b) veertien dagen in ieder ander geval.

(b) 	four een ays III any ot er case. 

5. Wanneer een verweerder in de Unie gevestigd is., kan GrUl'!'¥t 
Attachment 5. Whenever a defendant resides in the Union, no attach- geen arrest van zijn persoon of goederen tot vestiging van ~tiifing van 
1~~~~~ton, ment of his person or property to found jurisdiction shall be rechtsmacht worden bevolen, en, indien de diening met goad rechtl!maeht 
or edictal ordered and, if senice can be duly effected in any other gevolg op andere wijze kan geschieden, kan de diening ",an of ~- b" 
oitation not manner, no service of a civil summons by way of an edictal een civiele dagvaarding bij wijze van edicte niet worden toe. :fctel?!di;~
t!l!:d ~~~- citation shall be authorized, whether the plaintiff be or be not gestaan, hetzij de eiser al dan niet in het terrein van verwee:doc 
~~fenda.ntre It resident in the area of jurisdiction of the court in which the bevoegdheid van het hof gevestigd )s, waal' de dagvaa:rdini tt~:t III 

resides~ithin flurnmons was issuerl. uitgereikt is. . 
th'e UnIon. 	 • 

" hoger hof" betekoot een provinciale of plaatselike 
afdeling van het Hooggerechtshof, met insluitillg van 
een rondgaltnd hof. 

HOOFDSTUK I. 

DIENING V AN DAGVAARDINGEN IN DE GANEm UNIE. 

3 (1) 	Eeu civiele daO'vaal'dinO' uitcrereikt door een hoger ~~ninl!' van 
. . .0 0',.,. 1 dId clviele daghof kan met machtnemlIlg van deze Wat In e k ee van e vaardin QP

Gnie dat bniten de bevoegdheid van dat Hof valt worden verwee~~r 
credidnd op een vel'weerder die binnen die Unie gevet:ltigd w~ne~di III

t'l of zich ophoudt, en is t~n opzichte van de procedure U~e, 00 VIIJI 
waarin de daavaarding uitgereikt is onderworpell aan de 

e' 	 ,bevoeO'dheid van dat hof, 
(9) Ow t k . e c'vl'ele dagvaar - anneer, en verzoe e van CIser, en I.. • 

ding, die als voornoemd uitgel'eikt is, als voornoem~ op een 
verweerder vooI'meld gediend moet worden, ste~t d~ gnffier van 
het hof, door hetwelk de dagvaal'ding uitgermkt IS, benevens. 
andere bij de wet of e\Jn regel of order van het hof voor~e~ 
schreven aantekeningen of kennisgevingen, op de dagvaardlllg 
de volgende woorden :_ 

" 	 d d·' d
Deze .............................. moet wor en ge lell op 
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Writs of 6. Whenever, in or in connection with civil proceedings 6. Wanneel', in of in verband met een aanhangig of te Lastbrieven 
=:~<!!~te instituted or to be instit.ated, a writ for the arrest of any voeren civiel geding, een lastbrief tot arrest van een persoon tot arrest van 
executed pe:son has been lawfully Issu~d out of any superior court and wettig door een hoger hof uitgereikt is, en aan de griffier van ~~~~~nin d't 
i~~°lfnf~:.t It IS made !o appear. to the regls~rar of ~hat .court that ~he said dat hof wordt aangetoond dat de betl'okken persooI! in de Unie gehele ITnie 

dat 	hof w.ordenperson reSIdes or IS for the tlIne bemg m the Umon but maar buiten het terrein van de bevoegdheid' van ~n d 
outsid~ the al:ea of jurisdi?tion of th~t court, the said registrar gevestigd is of zich ophoudt, is de griffier desgevraagd gehouden Ultvoerge eg 
shall, If reqmred, transmIt the wnt to the proper officer de lastbrief over te maken aan de bevoegde beambte 
~t the P!ace in .the Union where the sa~d person resides or is op de plaats in de Unie waar de gezegde persoon woont 
for.t~e tIme bemg, ~d such proper officer shall execute the of alsdan zich bevincU en zodanige bevoegde beambte zal de 
Wl'lt 111. accordance w~th th: law or r~le of conr~ at that place: lastbrief tenuitvoedeggen overeenkomstig de wet of de regels 
govermng the executIon or such wrIts. A WI?t ~o executeu van het hof op die plaats betrefl'emle de tenuitvoerlegging van 
shall be deemed to be as duly executed as If It had been :mIke lastbrievell. 
executed within the area, of jurisdiction of the court whereout E I t·t 1 d l"'stbI'J' of wordt a"'''cht "'ven
the writ was issued. 	 en ~ zo e~U! voerge eg e "".. v ~"'" v 

behoorlik tunmtvoergelegd te ZIJn, alsof dezelve tenuit 
.. .. .' voergelegd was binnen het rechtsgebied van het hof, 

No increased 7. Nothmg m the precedmg sfctlOns of thIS Act shall he door hetwelk de lastbrief uitaereikt is. 
jurisdiction construed as conferring upon any Court jurisdiction to hearconferred by and 	determine any matter which it would not have hadpreceding authority to hear and determine if the defendant had beensections of 

d 	 'th ·'1 'th' th . . d' f ' f tbAt. serve W1 . a CIVI sllmmd.ons WI· It; e JurIS IClOn' 0 - ,e 
court wh erem the procee mgs are bemg taken. 

CHAPTER II. 

SECURING AT'l'ENDANCE OF WITNESSES 
THE UNION. 

THROUGHOUT 

7 II t b ld b" d to d 1;'k Is d W G 
. e epaa e lJ e voor~aan e ~l 1 evan eze et y;{:oogde

verl~ent aan E'en hof geen bevoegdh~ld ~ot het horen en rechtsmacht 
beshssen van zaken, tot het horen en beshssen waarvan het wordt door 
geen bevoegdheid zou hebben, indien op de verweerder een voorgaande 

. . 1 d d' d' d b' h t hts 1·... artikels vanCIVIC e agvaar mg ge len was lnnen e rec ge )leu van deze Wet 
het hof waarin de zaak aangebracht wordt. verleend. 

IIOOFDSTUK II. 

VERSCHIJInNG VAN GETUIGEN IN DE GANSE UNIE: 

8. (1) Wa.nneer een getuigedagvaarding door een hager Di!'mng van 
of lager hof uitgereikt is en het blijkt dat de· getuige, wiens dagvaa~ding 

~ervice of 8. (1) Whene'/er a sllbpama has heen issued out of any versch~jning d~ar?ij .vereist ~ordt,. gevestigd is ?f zich op- ~€)~;~~~gr: 
~l1bp(lma to court and it appears that the person whose attendance is hOlldt m. een dlstrlkt m de. UIlle bmt~n het terrem va~ ?e- Unie blliten 
!eoure the thereby required resides or is for the time being in a district voegdheld van dat hof IS een magll~traat van dat dlstnkt keY3egd-, 
:t:t~=ce of in the Union outside t.he area of jurisdiction of that court, a verplicht, bij een order op de ge.tuigedagvaarding g~steld t~ ge- h~f. van t 
resi.ding in. magistrate of that district shall endorse on the subpama his lasten, dat dezelve op de claarm . genoemde ge.tmge gedlend 
~n!On,o~tBlde order that it be served on the person named therein and worde. De van deze order VOOlZlene dagvaardmg wordt aan 
~~r~6~~:lon the subpCBna so ~ndorsed shall, when delivered to the proper de bevoegde beam~te binn~n het betrokke~ dietrikt tel' h.and 

officer within the said district, be served by him flS soon as gesteld en zo spoedlg mogebk door hem gedlend op de getmge : 
possible on the said person: Met dien verstande :- 

Provided that

(a) 	the necessary expenses t.o be incurred by the person 
snbpCBnaed, in going to and returning from the court 
whereout the subpCBna was issued and his detention 
at the place whereat and for the purpose for which 
his attendance is required, shall be tendered to him 
with the subpCBna ; 

(b) 	in civil matters and, if the sllbpCBna be not sued out 
by the Crown, in criminal matters also, a sum suffi
ciE'nt to cover the expenses of serving the snbpCBna, 
be lodged with the registrar by the person suing ont 
the subpCBna. 

(a) de noodzakelike onkosten, door de gedagvaarde 
getuige te worden gemaakt op weg naa.r en van het 
hof, door hetwelk de dagvaarding uitgereikt is, 
en de kosten van verblijf tel' plaatse waar, en 
voor het doel waarvoor zijn verschijning vereist is, 
moeten aan hem tegeUjk met de dagvaarding wOl"den 
aallgeboden ; 

(b) 	 in civiele zaken en, zo de dagvaal'ding niet door de 
Kroon uitgenomen wordt, ook in kriminele zaken, 
moet tevens een genoegzame som tot dekking van de 
kosten van diening van de dagvaarding op de 
getuige door de dagvaardende persoon in handen van 
de griffier worden gestol't. 

(2) If any person who has been served as aforesaid with a . 
subpCBna and to whom has been tendered the expenses afore-, (2) Wanneer iemand, onder aanbod van zjjn onkosten als 
sai.d, faU, without lawful excuse, to attend at the time and ivoorzegd gedagvaal-d zijnde, zonder geldige reden niet yer
place mentioned in the subpCBna, a inagistrate of the saidschijnt op de tijd en plaats genoemd in de dagvaarding, kan 
district may issue a warrant for the apprehension of t,hat Ide magistraat van het distrikt voormeld een lastbrief van 
person. ;vho shall be liable to b~ de~l.t with in th~ same manner Igevangenneming .:an de gedagvaarde uitreiken, zullellde 
as he mIght have been dealt WIth If he had faIled to attend 'I hij op dez.elfele wIJze kunnen worden behandeld als wanncer 
without lawful excuse when served with a suhpCBna to attend hij, gedagvaard zijnde om voor een soortgelijk hof in 
a l~ke court in the area wherein he resides or is for the timelh.et terrein te verschij~en, waari.n hij gevestigd is of 
bemg. c"- , "zlCh ophoudt, zonder geldlge reden met verschenen was. 

(3) The return of the proper officer showing that service of I. (3) Het r~laas van de. bevoeg~e b~ambte, dat de dienillg v:an 
the subpCBna has been duly effected together with a certificate,de dagvaardmg behoorhk g~SchlOd IS, tezamen met een certIfi
nnder the hand of the registrar aforesaid that the person whose1kaat getekend doOJ:. de grIffier vool'meld hon~ende dat de 
attendance was reqUired by the subpCBna failed to attend whenlg~dagvaarde, toen zlJn r:aam opgeroepen ,,:~rd, :llet tegen:.v0.or
called upon, and has established no l~wful excuse for the non-:d~? wa~. en geen geldlge reden VOOl' ZIJn n:?t.v:rschlJn~ng 
attendance, shall be deemed suffiCIent proof of the non'lhlJgeb!'~e~lt heeft,. strekt tot genoegzaam bewIJs .an de me.t
attendance for the purpose of 'teaJing wit.I). th~ ~aid peVE.!PD Iversch!Jmng ten mnqe P4et bem te handel® Qvereel1kQn)stlg: 
"uq.!)!' 811b.section (2). . Isubartlkel (2). 
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,Exa~ina- 9. (1) If any civil proceedings be pending in any court 9. (1) Wanneer in een civie,le ~aak. hangende in ee,n Jr~:;~~fen 
tJ~n by,mter- and the court orders that the evidence of a person who resides or hof het hof beveelt, dat de ge~mgems van ~en persoon, dIe v~n pergo~en,
~;:~~~I!ho~! is for the time being, outside ;he area of jurisdiction of that gevestigd is of zich opho:udt, bmten het terrem van bevo~gd- ~~e1e;~~:ft 

"'evi,den~ei8,r~. court be taken by means of interrogatories, the registrar of the heid van jdat hof, door :mddel van ~en verhoor op v1'aagpu~ten is in civiele 
qUJre~ mC!':'li court shall certify that fact and transmit a CoPY of his certifi-,afgenomen worde, certlficeert de grlffier van het hof dat felt en zaken,binnen
caseSlllooUitS. 	 v Izendteenasc'f h 1'1'ft,van h t cerlt'fikaat- de UDle,througboutcate-	 e 
the Union, ' 	 1 (a) in het geval vat} een hoger hof, aaj. een kommissaris 

(a) 	in the case of a superior court, to a commissioner of van het hof; of 
the court; or (b) in het gev.al van het Natal Naturelleh?ge~of of e~n 

(b) 	 in the case of the Natal Native High Court or an, in- lager hof, aan de magistraat Vd,n het dlstnkt waarm 
ferior court, to the magistrate of the district wherein de betrokken persoon gevestigd is of zich ophoudt, 
the said person resides or is, tezamen met de behoorlik en volgens wet gestelde vraagpunten 

together with any interrogatories, duly and lawfully framed, ten aanzien waarvan de ondervraging van de betrokkene 
wbich it is desircd to put to the said person, and the fees and begeerd wordt, en de ge"'::uigegelden en het bed~ag ~n de 
the amount of the expenses payable to the said person for his onkosten, die aan de betrokken persoon vel's?huldlgd ZlJn tel' 
appearance as hereinafter provided. zake van zijn verschijning als hier(]ndel' voorZIen. , 

(2) Upon rec~ipt of the, c?rtificate, in~errogatories. and (2) Na ontvangst van het certifikaat, d,e vr~agpunten.en de 
amounts aforesald, the comm:ssIOner or magIstrate (as the c,ase bedragen voormeld, dagvaardt de kOillm~ssarls of magIstraat 
may be) shall sumu,on the saId person to .appear before hIm, onderscheidenlik de betrokkene voor zlCh en ondervraagt 
and upon his appfaranee shall take his eVIdence as if he were hem alsof hij een cretuige was in een civiele zaak in het 
a w~tness in a c~vil case iI: th~Raid court, and s~all put to him bedoelde hof. Hij v~rhoort hem op de vraagpunten voormeld 
the mterrog'dtones aforesaId WIth any oth~r q.uesbons cal?ulated en stolt nadere vragen aan hem, die strekken kunne~, om 
to obtain full and true answers to the scud mtel'l'oga~ones and volledige en ware antwool'den op de vraagpunten ~e Verkl'I]gen. 
shal~ take down or e~use to be taken ,down the eVIdence so De alzo verli::regen getuigenis moet hij op ~schnft stellen of 
obtamed and transmIt the same, certIfied as correct, to the doen stellen en VOOI' korrekt gecel'tificeerd toezenden aan de 
registrar of the court wherein the civil proceedings aforesaid crriffier van het hof waar de civiele zaak voormeld dienende is, 
are peuding, b'. . 

. " 	 C) De kommis!'laris of magistl'aat (onderscheldenhk) zendt(:'3) The commISSIoner or magIstrate (as the cftSe may be)·J , 'fik t "zende het bedra van·P 

ashall further transmit to the said registrar a certificate show- voor~s aankdetgl'Iffid~r een cedrtl bat akakneWIJpersoon betaall zi]'n 
. h t 'd t tl 'd ' '. t f th' getmgeon os en, Ie aan e e 1'0 nlIlg 	 t e amoun pal 0 Ie Sal pelson 1Il Iespec 0 e d k 't 'k·' . d" an de dagvaal'dI'ng

f h ' 	 d th t f th' , d en e osten van Ul reI mg en Iemng vexpenses 0 IS appearance an e cos 0 ,e Issue an d h" , d t' h m te verkr'J'cren 
service of the process for summoning the said person before om e verse IJmng van e ge ,mge voor e 1 >5 • 

him. 	 (4) leder die, overeenkom~tig dit .artikel ged~paard zijllde, 
(4) Any person summoned to appear as in this section is zonder redelike versc,homng met ,verschlJnt.. op ,de • 

provided who fails, without reasonable excuse, to appear plaats en tijd vermeld lll. de d~gva~rdmg, ka!1 bI] ~astbrICf 
at the time and place mentioned in th,e ,snmmons maylonderscheidenlik van de kO~:Ulssarls of magIstraat worden 
be arrested upon the warrant of the commISSIOner or magis- gearl'esteerd ell op dezelfde WIJze worden behandeld, als wan
trate (as the case may be) and shall be liable to be dealt with!neerhij,alsgetuigegedagva~rd zijnde, detver:'ch~~en wa~vo~r 
in the same manner as he might have been dt'alt with if he een hof van gelijke l'euhtsmacht als dat waarlll zlJn getmgems 
had failed to attend, \"hen served with a subpama, a court moet dienen in de plaats waarin hij gevestigd is of zich ophoudt. 
of like juri8d~ction ,to that w~erein h~s evidence is to be used (") E' . k t' dit art'kel af enomen en gecel-tifi
'1 the lace In whIch he reslCies or IS. 	 ;) en oveleen oms 19 1 g, ' 
1..1 ~ P , , .' . 	 ceerd verhoor up vraagpunten wordt (onvenmndel'd aIle wettIge 

(0) Any mterrogatol'les taken and cernfied under the pro excepties) als getuigenisin de civiele zaak voonneld toegelaten.
visions of this section shall (subject to all lawful exceptions) 
be received as evidence in the civil proceedings aioresaid, 

HOOJmSTUK III. 

CHAPTER III. KRIMINELE DAGVAARDINGEN EN LASTBRIEVEN. 

CRDIINAL SmnWNSES AND WARRANTS, 10, leder beambte, die wettelik belast is met de nitreiking krDi!lll~nglva.n 
, d' k 'd' h" k d' Imme e. , . .v~n een krimmele dagvaar mg, an, III le~ IJ yerze, er ,IS dag-vaard.ingService of 10, 	Any offic,er empowe~'ed by any law to Issue ~ crlllllIlal dat de persoon tegen wie een dagyaa:dmg Ul,tgerelkt ,IS, in de Ume.criminal 

summons summons maJ.', :f he be s~tIsfied,that the I:erson ~gal,nst who.m gevestigd is of zich ophoudt in een dlstnkt waarlIl zodan:~ 
throughout the summons IS Issued reSIdes or IS for the tIme bemg 1Il any dIS- beambte niet wettelik belast is met de uitreiking van zodamge
the Union. trict in which such offi~er is not empowered bJ:' law to ~ssue dagvaarding, de dagvaarding zellden aan een magistra,at van 

s~eh,a summons, transmIt the s:lmmons to a magIstrate of that dat distrikt, zullende daze bij order op de dagvaardlllg de 
dIstrICt and, thereupon t~e magIstrate shall eudo~se upon the bevoegde·beambte in het distrikt gelasten om dezelve op de 
summons hIS order t,ha~ It be seryed.up?n the ,sald per~or~ by betrokken persoon te dienen, Wanneel' een kriminele da,gvaaIl
the proper officer vntlllll the saId Jlstnct, V¥ hen a el'lmlI~al ding alzo op de daarin genoemde overeenkomstil;r een ,mdat 
~ummon8 has bee~ so served upon t~e perso~ n~med t.herem, distrikt geldellde wet of regel van het hof gedwnd IS, kan 
l~ a?cordance WIth la,,: or rule of court m, forc~ m that ingevolge daarvan tegen hem worden geprocedeerd a~~of ,de 
dIStl'lCt, a~l such proceedmgs may be taken agamst hun ~her~- dagvaal'ding behoorlik op hem gediend was in het Ulstrlkt 
under as If the summons had been duly served upon lum m waarin zij uitcrel'eikt is. 
the district wherein it was issued, b 

" 11. (1) Wanneer een beambte een lastbrief van gevangenne- Ten~itvoer-Execution 11. (1) WheneVeI.·an ofhcer lawfully Issues a warrant for the ming wettig uitreikt te.aen iemand van wie beweerdwordt dat kle~gl!l~lvaJ1'.of criminlll 1 	 . f h ' II d t h 'tt db' rImlne ewarrants app~e lenSIOn 0 any p~rson w 0 IS a ege 0 aV,e ?Omml . e hij een rnisdaad of overtreding begaan heeft, welke door een lastbrieve.nin 
throughout; a crIme or offence pUIllshable by any court, and It IS made to hof aestraft kan worden en aan die bearnbte of aan een ander ~se Unle.
Vnign, appe~r to that officer, or to any other officer who might law~ull,y bea~bte die de lastbrief' wettig had kunnen uitreiken, wOl'dt 

have IB~ued the warrau.t, that t~e person :vhose ::ppI:ehen~lO~ IS aangetoond, dat de persoon wiens gevangenneming ~aa:in 
~uthor~zed thereby ~'eslde.s or IS for the tIme beIng m a dl~trlCt gelast is, gevestigd is of zich ophoudt in een dlSll'I~t 
In whIch such offic"r IS not empowered b! law to Issue waarin zodttnige beambte niet, wettQlik belast IS 
pilch a -,,,arrant, the ?ffi~er shall transmIt the w~rrantlmet de uitreiking van zodanige lastbrief dan zen~t de 
to a }lla~lstra,te of th!lt glstl'lCt llnd Llterell~)o11 tP'i.t maglstmtlJ:!]\\'l,mbte ge lastbrief (ian de rnagiiltl'~,t YJl,n Qat d~strikt! 
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shall endol'!!e ~pon the Wllrrant his order authorizing ",ny policei zullende de magistl'Mt bij order gesteld op de dagvaarding 
(lfflcer nan:ed m the w~rrant to ex~ute the same· againl!lt thejde politiebeambte genoemd in de dagvaul'ding gelasten ()m 
person agamst whom. It h~s ?ee.n I$ued wherever the said dezelve tegen de per800n, tegen wie zij uitgereikt is, ten uHvo~ 
person may be fmm:J In .t,h~t d.lst~lCt and to convey the s)1id per- te leggen, waar de betrokkene zicn 06k in die andere Pl'ovin~e 
~on .to t~H" ?Oll.rt ~a'Vlllg JUrISdIctIOn to 1;ry, or to the magistrate mocht bevinden en om h~tn VOOi' het hof te brengen dat 

avmg Jurlsdl~lOn to hold It preparatory examination as to, bevoegd is kennie' te ne1uen van de beweerde overtredh:g of 
'h~h al~e~ed 0 anee .... -A. ~8,)1rant 90 endor.eed shall conferlvoor de magistraat diCil oll'Voegd is 6en vool'lopig OJ;1df,rzoe'k 
~1l{d!Orlt1 ~pou the scud polIce officer Qi' any other police officer!daarin te houden.- . 

. JJ;l possessIOn thereof.1l? e;xeclJ,te ~h? s~m;, aCli:ording to ita! De bedoelde pOlitiebeambte ofieder andere politieb€ambte, die 
tenor, throughout the dl!:tPlct ror .whICh It II:! endorsed. ''in het be:i!it is van de lastbrief van zulk een order \"foorzieu, is 

(2). As iIDon ~ the person agamst whom the warrant has)uit kl'achte c1aarvan bevoegd dezelve naar luid van ziJ'n inhol\l.d 
been Issued has bef'n brought before tho l"""tment' d t1' , ," - , , 

, v "'" lOne, cour fIn het 1m.nse du:!trlkt waal'voor de daarop gestelde order 

. or t\ ~a.g.lstrate, ~e shall be in the same position in respect geldt, te~ uitvoer te leggen. . 


~~eag:~~i~~~~~;)~ .~~ ~e wo~ld. have ,b:e~ if ,~pprehended in: (2) ZodI'a de PflfSOOn, tegen wie de lastbrief uitgereikt is, YOor 
. e a coUl' or m~gIs I'll. e SI s. . :het laatstgenoemde ho£ of de magistraat gebracht is, heeft hij 

7:!~ !!~nmt in ~2dri~':~7I w~rr~nt for the, execut:on of any Ben:8nce pal!~edihetzelfde l'echt ten aanzien van ontslag onder borgstelling, 
fq>r e:n<mtion H' h C 1 ea e y Il: 811pefl~r comt or by ~he };atal Natlveidat hij zou hebben gehad, indien hij gearresteerd was in het 
llf _tenoo, .. Ig ,ourt, may be Issned ~Ither by the Judge who passed; distrikt waarin dat hof of die mamstraat zitting houdt 

the sentence 01' bv anv other Judge of the '''~I'd court ' , . .".. '. ,.. ,J" "". .• 	 I 12. Elke lastbrlef tot tenmtvoerleggmg van een VOUDlS Door ~!e 
!geveld in een kriminelf' zaak door een hoger hof of dOQl' bet lostbpef tot 
IN t 11 h h f N I k d ' 'k h' .. tenuitl'oer

OR 

, aure e oge 0 van ate" an wor en UltgereI t, etzl] legoging van 
'PTER IW. !door de rechter, die het vonllis velde of door een andere vonnis nit

.It). v irechter V!Ul het bet.rokken hof ltereikt kan• 	 werden. 

ALTElU.TIONiil T~ RESPECT OF EXISTING COURTS. 	 HOOFDSTUK IV. 
I 	 , VE,RANDEttING]lJN TEN AANZIEN VAN BESTAANDE HOVEN• 

.illQi.itiQn 0( 13. (1) As from a dat@ j;o be fixed by the Governor-General, 
tlie office of and notified by proclamatioll in the Gazette the office of Crown I 1 ~'. (1) Op ee1\,da~um door de Goeverneur~genel"~aI b~paald =:~:J:bt 
'~~;;~,ll:O'" Prosecutor of Griqualand Wel3!t shall be abolished and all en hIJ prokla~aLle In de ,Starttslo)fj~Y:n~ afgekondlgd IS het VM Kroon
G):i'lll!li.~ powers i/.uthoritie" jurisdiction and dntI'es c f d ,ambt van KlOonvervolgel van Grlkwaland West afgeschaft. v,,~veIgerV1tR"" ' 'f'" 	 on erre 01 All ht g b dl 'd pl' ht b" ...·k I Gnlnvalan<i
neal;. 	 jmposed by section one hundred an...il thirty.nine of the South r e mae , geza, e;oeg leI en, Ie ~n 1J anI e Wfit. 

Africa Act.. 1909, or any other law, upon the holder,hon~~rd negon en dertlfl YEm de Zmd AfrIka Wet, 1909 
of that office shall be and are hereby conferred and lOf blJ andere wetten toeg.~kend of opgedragell aan de bekleder 
imposed .pon the Attorney-General oUhe Cape of G d H I van dat ambt worden blJ deze toeg€'kend en opgedragen au. 

(2) .all records in the offices of the said Crown ~~osec~r:/dfi ~rokurem-g~nel'~al van de Kaap de Goede Hoop. 
at tbe date so fixed shall, as soon as may be thereafter, bel (2) ,Het al'chIef ,m de ka.ntoren va~ bedoelde ~(l'OOllve:
transmitted by the ke6rper of /!Iuch records to the saidl volgel op de alz.o bepaalde datum WOldt, zo .spoedlg doenhk 
Attorocy-Ganeral and shall be by him preserved. ' Id~.arna, door de bewaarder van dat archl"f overgebracht 

(3) Nothing in this section contained shall bs deemed tolhIJ de Prokmeur-generaal .:,oo~el~ en door deze b~waaI'd. 
~fl'ect the validity of an indictment presented by the lIaid] (3) Door het be~aalc:e DI] dlt artikel wordt gee~ ,mbl'euk 
Crown Prosecutor before the said date or of' any other act,gemaakt op de geldIghmd V~~l een akte van beschuldI~mg :loor 
htwfnlly donEt bl him in the exercise of the powers, authorities, bedoelde Kl'oonvervolg~r VOOI' de datum v.oOl'meld ~ngedlend , 
and jurisdictio:r;l 01' tn the performance of th", cl.uUes afor id of oP., andere handelmgen dool' hem In. de Ultoefen~ng 

, esa . van lIiI]U macht, gezag en hevoegdhejd of lD de vervullmg 
lahQV~ at 14. Hany cause, proceeding, or matter, civil or crimi- van zijn plichten wettig verricht. 
~ooeed!ni'lil nal has been instituted (whether before or after the commene€- . 14. Ingeval een gf'ding, procedu.re . of. mak, van ci'vieJe O~bra.uring
:i~~~ Ol' mel'll of this Act) in any provincial or local division of the of kl'iminele aard, hetLij vo6r of na de invoering van daze Wet, !:~t ~~~en 

focaldiviilion Su~eme Oourt and it appea.r to the division before which the aanhangig ge1Daakt is in een pl'ovinciale of plaatselike afdeling Jlrfivinc~aleot 
~~:i~~' Qj,> ~auee, proceeding, 01' Ulatter is pending that the same may be van het Hooggel'echtshof en die afdeling vermeent dat het. p~:rr~elilre
~.1 di~hm, more conveniently or more fitly heard or determined in another geding, de procedure of zaak geriefeliker of voegzamel' gehoord de :nd:renaa.! 

. 	 provincial or local division, the division before which the cause, of beslist kan worden in een andere provinciale of plaatselike pl!ovinc!ale oj 
proceedings, or matter shall be pending or any judge thereof, afdeling, dan kan de afdeling, waarin het geding, de procedure ~}~~b 
may, upon application of any party thereto and after hearing of zaak hangende is of een rechter daarvan, op applikatie van ' 

• 	 all other parties thereto, order the cause, proceedings, or other een van de partijen, aIle betrokken pal'tijen gehoord zijhde, 
matter to be removed to that other qivision. The order for gelasten dat het geding, de pl'ocedUl"e of andere zaak naar die 
the removal sh..ll be transmitted to the registrar of that other andere afdeling overgebracht worde. De order van ovel'
division and upon the receipt thereof that other division may brenging WOldt aan de griffier van die andere afdeling 
hear and determine any such cau.se, proceedings OZ' matter: toegezonclen, zullende na ontvangst daal'v-all laatatgenoemde 
Provided ihat s11ch division shall hear and deternline such afdeling het geding, de procadurt) of zaak mogen horen en be
ca,use, proceedings or matter in aecordance with the l>ractice slissen: Met dien vel'stande dat zod:..nige afdeling het gedhlg, 
governing ~e division in which the proceedings were iU3ti- de procedure of zaak hoort en heslist ovel'eenkornstig zowel 
tlited and with the law according to -which such last- de praktijk geldende voor de afdeling waarin de procedmc 
mentioned division "'0111d have heard and ditwmtned stl'Ch !umhangig gemaakt wud als de wet waaronder laatstgenoernde 
,@a~ pl''Q~din.ga 0-1" matter. afdeling het geding, de procedure of zaak zou gehoord en 

, beslist hebben. 
1~. (1) Allyihing 00 the CQntmry lloiwithsta.nding in 15. (1) Niettegenataande tegenovergesteld9 bepalingen BJecb;tI&~ y~ 

the ~ou~h Mrica A~, ;t~09, ~r if:uuy other law, any jud3e of a van de Zuid Afrika ?Ve~ 1909, of vax:: andere. wetten, is iOOer ~f=:'li~~e, 
pl'O'\1mCl,J~l' local dIVl~I(m of the SQ.pl'ema Oott~t shall have rechter van een provmclale of plaatselike afdehllg van het Hoog- afdeJ.ing~ 
jl1ri.'>dictiQn to act as a judge in any other provinoial or 10001 gel'echtshof bevoegd als reoht.er te fungeren in een andere k~nen. llI. 
division of the said Court, if appointed so to act, by the provinciale of plaat$elike afdelillg van dat Hof, indien hij :fd:~genl 
Governor-General, and while liO acting shall have all the daartoe aangesteld wordt door de Goeverneur-genetaal. rech~,!l 
power", jurisdiction, and authorities lawfully exercisable by Alzo fungerende heeft hij aIle macht, bevoegdheid en autoriteit fl1ng~;m. 
It judge of that other division. toekomende aan een rechter yan die andere afdeling. 

(2) Tho judg~ .of tho provincial 'division of the Cape of (2) De rechter van de provinciale afdeling V'.tIl de Kaap de 
Good Hope ft8-signed and appointed under section five of Aot Goede Hoop, die illge-yolge arLlk.1 vii! vttl} Woo }il). ~ 'Til,. 

No.;&Q 01' 1906 of ~(I Ca1l6 of Good Ho-pe t. flta Gl'i,!~d 1911 Vim del Kaap de tleeole H94Fp to"§e-\'fW'llll!?: is M.B, eli a"':.
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WEIst loeal dhislo-lil, and al1Y Qfiieel' (If tlhat hMl divi~o-JIi maY g8~iteld is bij'i'lil ~ri1r:w8k:pd W~..t plltMMake afd~fJ', alsm@dE!
Ibe :requir>ld by ths GQTeI'l1Qr-General to act !'IS judge (orliedl1!:re am\:Ji'e:oa.ar bij dia plaai:.s>lJike a,fdeUng, kal1 door. d" 

Qfl'ic-er as the ease mlly bo) of any other provincial division o.r<G0trvel'lleUl'-generMl worden /least om bij euige lie dare pro
any other local division,- 1 vil'lciale afdeling of eDige ander,l'l ptaatseli~ afdeUng l'sspek:

(a) 	during so much of the vacatiQIl prescribed fOt, the t,i@veliJ.;; ~ls l'echter of ~mbteDaat 6p te tredon-
Griqualand West local di'VisiQn by law or rule Qf (a) Wldui'oode emg gedeeltQ TaD .de MOl' de Wet t'lt el'lD 
cQurt as is not Qccupied with the despatch ()f criminal regel 'Van hat hot VOOr de Grlkw~land W~8t plaatss
business· and like afdeling nstgestelde Vaka1ltlEl, dat met <\.001' de 

· " h f th' , 'b d 	 behandeling van kriminele Eaken in besiQg genomen
(0) 	durmB: 80 m~~ 0 e terms so pr~s~rl e, as .is .not is, en 

occ~plCd wIth the despatch of elvI1 or crlmlDal (b) gedlilrende euig gedeelte van de aldulll vastgestelde 
bUSIness. zittiugs termijnen, dat niet door de behandeling va,n 

. . 	 . ... l civiele of kriminele zaken in beslag genomen is. 
. (l'l) N?thmg m the l~ws relatmg to' t1~e admllllstratlofl ofl (3) Germ van de bepalingen in de wetten op de rechtsple
JllstICe In the Cape of Go~d. Hope or Ill.any rule of cOllrtlging in de Kaap de GQede Hoop Qf in enige regel van het Hof 
s~al1 be construe~ as req~mng the cOI;tmual presenc.e at;wQrdt in dier voege uitgelegd, dat de rechter, die £oals '1'001'
Kllube;ley of the Judge assl~n.e~ and appomted as aforesaId tOpl;leld toegewezen is aan, en aangesteld is bij de Grikwaland 
the Gl'lqualand West local dlVlElQn. j West plaatselikc afdeling voortduren d te KimberlllY moet 

Ivel'tQeVeD. 
1 

l':ut&']'Ir!<ta: 16. Whenever under section one hundred afld 4,ine of th~ 16. WanDoor het ingevolg,e Mtikel honderd (;jt negen vltn IawrpretatiQ 
~~~;,~!~d;.~n ~0.nth Africa Act, 1.909, it is n.cocssary to determine, whet~erl de .Zuid Afrika .Wet 1909, noqig..is ~ oolllissen of het ten I~!.d~~~ 
and ""'!W.o! ~t IS fOT the conve~le.n?e of SUItors, to' he~r any appeal p~ndmg'gerleve van gedmgvoerende partlJen IS cen appM naat ?e ft"{f~ V&1\ 
Sy,uth AfrlCa m the Appellate Dlvullon elsewhere than at Bloemfontem, thel Afdeling van Appel op een andere plaats dan be I:3l()emfOlltelll !Juid Mdh 
Act,looo. fa.ct shall be determined by the said divisi'on on application'te horen, wordt dit dcror aelloemde afdeling op ltanvtage W~.1~H'JO. 

thereto made at Bl.oemfQntein by any snch suitor. The hearingl daartoe t6 Bloemfontein door €len del' gedingvoeriOnde pal'tijen 
Qf 3D appeal elsewhere than at BloemfQntein shall nQt belgedaan beslist. Het horen "'an een app81 ergens andel'S dan 
deemed t() be for the convenience of any such suitol' unless!te Blo;mfontein wordt niet ge!!cht ten gerieve te tijn Van 
eXi()epti~mal circumstances @xist : P~ovided that th~ applic.ation)zillke gedingvoel'ende partijen tenzij b'llitengewQne omstandig
aforesaId may be heard and detel'mmed by the ChIef .JustIce orrheden bestaan: Met dien ve:rfltande dat de aanvrage voo1'meld 
an ordinary judge of appeal of the said DivisiQn and that· door de Hoofdl'echtel' of een gewone reehtel' van appel van 
during the tenure ef Qffice of the present Chief JUl'ltioe the bedoelde Afdeling kan woJlden gehoord en beli!llist en dat 
applicatiQn .may be ~eard and dete:rmine~ elsew.here than at gedurende de amhtstijd van de tegenwoordige HQofdl'echter 
BloemfQntem: Pr.ovlded further that thIS ..ectlOn shaIl not de aanvrage elders dan te Bloemfontein kan worden gehOQ1'd 
apply to any case :the record whereof has, at the commence-len beslist : Met dien verstande voo1'ts dat dit artikel niet van 
m~~t.of this Aet, been filed wit.h the registl'1IJ' of the said itoepassing is op een .laak, wae,rvan de stukkeu bij de in\"ocring 
DlVlBlOn. Iv~n dem Wet bij de Gl'iffier: vat) genooll'lde Atdeling ingedieud 

OJIlOOlll of 
superior 17. Anything to the cQnt.rary notwithstanding in sectionsl zlJn. . " . ' 
oourlll. fourteen, fifteen or sixteen Qf the Charter of Justice of the ~ 7. Nlett~gt$st.;:~n?e tegenonrgestelde bepahngen,. ~n A~ht3!J.lI.rel'l. 

Cape of Good Hope, or in sec4iQn eight Qf the AdnliDistrationiartlkel veertwn , vv.ftuJn ofzest~m V9.!l deO}larter van JustltIe ~~,,:?e:re 
of Justice Proclamation, 190.2, of the Transvaal, or in allylYall .d~ Kaa;p de Goe~e. Hoop of lP. artlkel acht van de . 
rule of court, the number of officers of the provincial divisi.on 'Ad.mllll~tratle van JustItia Proklamatle 1902 van de Tran~:aal 
of the Cape of Good HQpe or of the ,T1''<1.nsva,al shal,l be 5uc,h as 'I Of, lll. en:ge regel ;3n !let hof, ~ het aantal arobtenaren brJ de 
the Governor-General may from time to time determine to bepr.ovmclale nfd@lmg van de Kaap de Goede Hoop, of van de , 
necessary for the administration of justice and the due execu_,Transnal zo g~oot al~ de <?Qevern.eur-genera.~l, na o,,:~rleg met 
tiol:l of the PQwers and authQrities PQfsessed by those divisiQnsl de rechter presIdent v~n dIe afdelmg, van. ilJd tQt tIJd mo?ht 
respectively, and anything to the cQntrary notwithstanding in: b~palen ~lB noodzakehk voor de rechtspleglllg en de:ehOQl'h~e 
any law in force in any Province Qr in any rule of court, anvlUltoe~enmg van de m~cht e.n de bevoegdheden .weI e aan dIe 
oillcer of al!Y provi~~ial or local division of. the Supre.mela!delmge?, onderschtnd~nhk t?ekOt~en, .en v matt:gene~aande, . 
Court :may be appo1l1ted to, and ll'lay hold slmultiltneQuslY,ltygel:O'V~lg(>Jl~elde bepallllgon 111 emge wet an klacbt 111 een 
more than 0'1'18 office in that division. . :P:rOVlllCI~ .o~ moen regel "~n het hO.f, kan elke arnbtenaar van 

Ieoll provl11Olale of plaateelIke afdeling van het Hooggerechm
hOf aangeste1d worden tot moor dan @en betrekking in die 
afdeliing, en die bekleden.I

CHAPTER V. 	 , 

GBNEUL AND }rfI.SCJllLLANEOt'&. 	 HOOFDSTUK V. 
, 

~.oo oof pr,?v· 18. Whenever it :iil neceSS&ry hi prove se:rvicQ of any I· 

t 

18. De <liomXlg T(!.R een dagvaarding, kennisgevi.ng Qi tlen jT.j~ ~f&}I 
~F:;"o~.vlee anmf!10ns, subpcena, notice, .or othe~' p1'oee88 or the execution of al1~e~egel'eeht~lik~ akte of d@ tenllitToerlegging van een (::I;l.I:e 

any Judgment qr warrant under tlllS Act, the Illervice or exe- VOlUllli! Qf lastbrl& mgevolge deze Wet, kan wOl'don bew~lilen .b~~n 
cution ma.y be proved by affidavit made before a justice ofi bij beedigde verklaring afgelegd 1'0'01' cen vl'ederechter, die be,," 
the peace having jurisdiction to take affidavits in the district! bevoegd is beMigde verklaringen af te nemen in het distrikt, \nrc t. 
wherein the affidavit is made, or ill filly other manner in Which/waarin de beedigde TCrklaring atgelegd is, of op QJ.ke andere 
the service or execution might have been proved if it had been wijze waarop de diening of tenuitvQ~rlegging had kunnen 
effected in the Province wherein thc summons, subpoona,i wQrden bewezen, indien zij gesehied was in de PrQvincie, 
notice, or Qther prQcess or judgmBnt or warrant emanated. ,iVanWaal' de d,agvaarding, kennisgev:mg, get8'igedagvaal'ding of 

. 	 andere gerechtelike akte of het vOllnis of de lastbrler Ultging. 
Transm.iSBion 19. "',1\.,'ny summons, WTit,', warrant, 1',U1e, order, notice'j' 19. Een flagvaarding, bevelschrift, lastbrief, regel, order, of,erseining
of~ummoll~~ or other process, clocuUlent, or communication which by any kennisgeving, of ander gerechtelike alde, dokument of V!'ll dag-vaar
~l~~f:;h:' ) law, rule of court, or agreement of pal'ties is required or llledE'deling, uit kl'achte van een wet, regel van het hof Qf ~~i:if~:~e~~z 

directed to be served 01' executed UPQn any person, Qr left at,overeenkomst van partijen op .of tegen iemand te, worden ge- '.' 
the hQuse 0'1' place of abode or business .of any person, in orderldiend of tenuitvoe:rgelegd, of te zijnen huize of aan zijn 
that such person lllay be affected thereby, may.be transmitted!woonplaafs of kantoor te worden afgegeveIJ om voor de betrok
by telegraph, and a telegraphic CQPy served or executed upon!kene verbindend te zijn, kan telegrafie8 worden ovm'gezondetl. 
such person, or left at his h.ouse or place of abode or hnsiness,IEen telegrafies affichrift daarvan, op de betl'okkenegec1iend 
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shall be of the same force and effect as if the original had been !of tegen hem tenuitvoel'gelegd of te zijnen huize of aan zijn 
sh~wn to, or a copy, th~reof sel'V:~ or e~ecuted upon, such iwoonplaats of ~al1to~r afgegeven, heeft dezelfde kracl~t als?f 
pelSOl1, or left ail afolt'saHI, as the Cd~e may he. lhet oOl'spronkehke aan hem als vool'meld onderscheldenhk 

ivertoond of in afschrift op hE'm gediend, tegell hem teIluit
Ivoel'gelegd of aan hem afgegeveu was. 

~~til~ti:ue 2f? A telegram ~rom any judicial or police officer,I' ~O. Eeu . telegram; van eeu 1'echts- of politiebeambte, Telel.l'ram 
of warrant or sherIff or deputy shel'lff stating that a warrant or writ has been balJuw of adJunkt-balJuw, houdende dat eenlastbI'ief of een be- boudellde dat 
writ of. arrest issued for the apprehension or arrest of any person accused of! velschrift uitgereikt is tot gevangenneming of arrest van iemand blastblfief?~ 
authorIty for .' ff . . 	 Id" k . d d f . , ' eve schrlft ~ execution of a~l~ cl'lJ?e 01'.0 ence, or reqUlred to appear 1Il orto answer any I ~e ~er za 'e. v~n een.mls aa. 0 overtl'edmg beschUldigd is of van arrest 
the same. 	 cIvIl sun, actIOn or proceeding, shall be a sufficientauthoritylci.1e 1Il een clvlel gedmg, aktH: of procednre moet verschijnen of uitg-en;;ikt is 

to an~ officer by law authorized to execute any such warrantlzlch venledigen, is etm genoegzame machtiging aan een be- ~~~~;~~~;ot 
or wr;t for. the arrest and detention of such perSOll until H Ivoegde be'dmbte om zulk een lastbrief of bevelschrift tot legging- daar· 
suffiCIent tnne, not exceeding foul'teen days, has elapsed tolarrest en aanhouding van de betl'okken peI'Soon ten uitvoer van. 
allow of the. transmission of the warrant or writ to the Place l·te le§(gel1, tOldat een volc1oend.e tijd, niet te bovengaande echttOl' 
where such person has been arrested or detained, unletls the veertleu dagen, verstreken IS VOOi' ue overzending van deldischarge of such person be previoqsly ordered by a judge c,fllastbI'ief of het bevelschrift naar de plaats waar de betrok
the Supreme Conrt: Provided that any such judge may, uponl kene gearresteerd of aangehouden is, tenzij het ontslag van 
cause sl1(>,w11, order the fur~her detention of any such personl de betl'ol\:k~me tevore~ door e~n l'echter van het Hoog
for a per;od to be stated III such order, but not excee"ding gerechtshot hevolen IS: Met dlen vel'srande dat zulk een 
t~en~y.e~ght ~ays fr?m the date of the arrest of such person,irechter, wanneer d~rtoe goede gI'ondell aangevoerd worden, 
N othmg III thIS sectIOn shall b~ construed as modifying the i de verdere aanhoudl1lg kan hevelen van zulk een persoon 
provisions of any law whereby a person so arrested may beivool' een in de order te bepalen tijd, niet te bovenoaandc5 
admitted to bail. . 	 iechtel' acht en twintig dag-en yanaf de datum van cliens 

lal:~e~t.. Door het. bepaaJde . bij dit al'tikel wordt geen 
lWIJz1gmg gebracht III de bepalmgen van wettcn, uit krachte 

Power of 21. The Governor-General may, by proclamation iniwaarvan een alzo gearl'Psteerd persoon onder borgtocht 
ae~;r~f~oe~= the Gazette, extend any provision of Chapter 1. of this Act to on2tsllag~n k(a.n worden.. '1 1 b' . . . 
tend 9hap~er ~he ~atal Nat.ive H1.'gh Court or to all, or.any particular class of, . ~ .... -,oeverneur-gpneI:u.a Kan IJ l?roklaIllatle Ill. de Bevoe.gdheidI' 

1. to mterlOr mferlOl' courts, hut no i:lUch proclamatIOn shall be construed Strwtskou ant, een of meer van de bepalmgeu van Hoofd- ",an 
courts. as conferring upon any such court J'urisdiction to hear .:mdlstuk 1. vall de.'ze Wet toepasselik verklar.en o.p het Natal hoevernleur

, 	 '. Nt· 11 h a Iff . 11 f b II kl gelleraa. omdetermine au.y matter ". ' hich it had no jurisdiction to hear and a lil e . e o"e 10, 0 op ~. e 0 een ~paa (e . asse van Hoofd8tuk II' 

determine under the laws specially regulating such court, lag ere hoven. :Een del'gehJke proklamatIe. echter verleent op lag-ere 
. 	 laan zulli:: €len hof geen bevo8!!dheid tot het hOl'en en hoven tOt; te . . ~ 	 . .' passen.

beshssen van .zaken, (he het, volgens de ;vetten, welke dat 

. . . ., " hof bepaaldehk b"treffeIl, met bevoegd IS te horen eIl\ te
I

CIr.::umst,lJ.!l- 22. When a person resldIllg Wlthm the Unron IS "Ibeslissen. 
CBS III whICh l' t·ft'· . '1 d" rt th f" ". t'security for pam 1 m CIVl procee mgsm a COli, e area 0 ,1urI~"lC lUnr 22. \Vanneel' een peri300n, die binnen de Unie \V0011- Om8talldig
oostllsnallnot whereof does not extend to the place where he reSIdes, heiachticr is €len eise]' is in een civiei o-edillO'in een Hof 't terrein heden waarin 
be required, shall not by reason only of that fact be required to giveivan de bevoegdheid W'lal'Van zich nief n'lfll' de pla'at' maaI' sekuriteit 't ft· h d' 	 . ' < , l:l, n voor kosten

Becurl y or OOBS In t ose procee mgs. Ihi~ woonachtJg; is, uitbreidt, .za~ hij niet wegens dat niet vel'eist 
.felt aneen, verelst worden sekurltelt voor de kosten in dat wordt. 

. . Igeding te geven. . 
Writs of ar- 23. From and after the commencement of this Act no writ! ..., r •
restof~ shall be issued out of any superior court in or in connee. I.. 23. Met en na .de Illvoerll:~ vall ueze v:(>~ wordt, 111 ofIJastbrieven. 
p!,r!lon III tion with civil IJrOceedings' instituted or to be instituted fOJ.lm verband met een mgestelde of III te stellen clvlele procedure, tot Jle~oonhk
CIVIl proeeed·· , . e 'n I· 'tl)l'l'ef door eeri hoO"e1' hof uit.ge' '1 t t"ot ,., " _ arrebt IIIings not to be the arrest of a person residing within the Union to secure hislg.t as T' L' 51 e~ \:' .~ll est, an eeIl civielc proce
issuedagai1?-st appearance as defendant in those proceedings, by re",son onhlb~ne~l de Dllle gevesLl~d ~ersooIl, ten emde ZlJn tegen\voor" dures nie~ te 
perso~s ~sld. that such person has departed or is about to c1ellart to a plac·;.,ldlgheld als ve::veerder 1Il dIe procedure te verzekel'en, (1) grond w'!krdtr~n ,!lItg e
mg withm 	 . II' '1' U' t hlJ v('rtrokker 18 of op v'" "1- s" t reI e~ellthe Union. 	 ontside the jurisdiction of that court but within the Union. 1,1 H.l ':' " ~ , ('I LIe, aa .naal' een personen ge

Iplaats bmtpll het rechtsgrl bled van dat hof, cloch bmnen de v!"stigd in de 
\lTnie. t'me 

24. (1) The judges of the S-qpreme Court may make rules. II 	 24. (~) De rechters v?:h. het Hoogge~echtshof kunnen ltegels van 't 
Rules of not inconsistent with this Act, prescribing- . regels, Illet onbestaanbaal' zlJnde met deze Wet, vaststellen tot hof. 
'IOurt, regeling van

(a) 	the practice and procedure in connection with the (a) de pl'aktijk en procedure in verband met de diening 
service of any summons, pleading, subpama, or other van een dagvaarding,pleidooi, dagvaarding of andel' 
document under this Act, or in connection with the dokument onder deze Wet, of in verband met de 
issue of interrogatories, or in connectioH with thf·i " uitreiking van vraagpnnten, of de tenuihoerleggillg 
execution of any writ 01' warrant mentioned in 01'1 van een bevelschrift of lastbrie£ vel'meld in of 
issued in connection with any procedure nnder this uitgereikt in verband met een procec!urevoorge. • ' 
Act; schreven ingevolge deze Wet;I' 

(0) de lonen, die bCl'ekend worden in vel'band met de 
(0) 	 the fees to be paid in connection with the service 01'1 diening of tenuitvoerlegging Yool'rneld (behalve van 

execution aforesaid (other than of subpcenas or war-I getuigedagvaarc1ingen of lastbl'ieven ten verzoeke 
rants issued in criminal matters at the reqnest of thel van de Kroon uitgereikt in kriminele zaken) of 
Crown) or in connection with the sum:rp.oning of: in verband met de flagvaarding ingevoige deze Wet 
persons under this Act to answer interrogatories; I van personen VOOI' een verhoor op vraagpnnten;

(c) het tadef van onkosten en uitgaven, die toegesta.an 
(c) 	the tariff of costs and expenses which may be allowed ruogen worden in verh".nd met de diening of tenuit 

in respect of the service or execution aforesaid (otherII voerlegging vool'meld (behalve van getuigedagvaar
than of subpcenaA or warrants issued in criminal dingen of lastbl'ieven ten vel'zoeke van de Kroon 
matters at the request of the Orown) or to personsI uitgel'eikt in kriminele zaken) of aan personen, die 
appearing under this Act to answer iderrogatories; : ing~volge deze Wet verschijnen om op vraagpunten 

verhoord te worden; 
(d) 	the manner in' which any documents executed outside (d) de wijze waarop dokumenten buiten de Unie ge

the Union shall be authenticated to enable the same,I authenticeerd moeten worden te.h einde in een hof 
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" 

to bE produced or used in evidence in any court, or als bewijsmiddel ov~rgelegd of g~bruikt of in een 
produced or lodged in any public office, within thel openbaar kantoor bmnen de UIlle overgelegd of 
Union ' bewaard te kunnen worden 

, !en in 't algemeen ten opzichte van andere zakon hij deze Wet 
and generally as to any other matters dealt with by this Act. Ibehandeld. 

: (2) Totdat de regels bedoeld in paragrafen (a), (b) en (0) van 
(2) Until such I'u.les as are described in paragraphs (a), (b)'I'subartikel (1) v~tgesteld ~ijn.of voorzover .regels, die ,:astge

and (0) of sub-sectiOn (1) have been made or so far as any steId worden, met voorZlen m de omstandlgheden van ledere 
rules when made do not provide for the circumstances of any biezondere zaak worden zoveel doenlik gevolgd de praktijk en 
par~icular case, tl:e .pl'actice ~nd p.rocedure in. th? court inlprocedure van het hof, waarin de akte van. procedure. uitg?
whICh the process lS Issued, or m WhICh the serVICe IS effected'reikt is of de dielling of de tenuitvoerleggmg respektJevehk 
or the execution is enforced, respectively, and the existing:bewerkstelligd W01'dt zullende het bestaande loon- en kosten
tariff of fees al1d costs, shall apply as far as practicable. Itarief zover doenlik \~orden toegepast. . 

) (3) Niettegenstaande tegenovergestelde wettelike bepalingen, 
(3) Anything to the contrary notwithstanding in any law'il'egulaties of regels van het hof, die in een Provincie gelden 

regulation, 01' rule of court in force in any Province relating Iten aanzien van de authentikatie of legalisatie van dokumenten, 
to the aut hentication or legalization of documents, a documentlmoet een dokument, dat in een Provincie opgemaakt is, 
executed in one Province shall, though not authenticated or of schoon het niet geauthel1liceerd of gelegaliseerd is overeen
legalized as by such law, regulation, or rille of court iSikomstig zulk een wet, l'egulatie of regel van !let hof, in alle 
prescribed, be accepted in all courts and public offices in!hoven en op en bare kantoren in ieder andere Provincie 
every other Province, to the same extent and in the same worden aangenomen, in dezelfde omvang en onder dezelfde 
circumstances as it would have been accepted if the document omstandigheden waal'in of waaronder het aangenomen zou zijn, 
had been executed in the Province wherein it is tendered, indien het aangeboden, overgelegd of .ingediend was in de 
produced, 01' lodged. Provincie waarin het opgemaakt is. 

(4) AIle regels geldende onmiddellik v66r do invoering van 
(4) All rules in force immediately prior to the commence- deze Wet en betrekking hebbende op de authentikatie of legaE

ment of this Act, relating to the authentication or legalizatiOIl satie van dokumenten voorzover die regels betrekking hebben op 
of documents shall, in so far as they relate to documents ex- dokumenten, die buiten de Uni(l VOOI' gebruik binnen de Unie 
ecuted outside the Union for use therein, and notwithstanding opgemaakt zijn, blijven, niettegenstaande de hel'l'oeping van 
the repeal by this Act of the law under which those rules were de wet ingevolge waarvan zij vastgesteld zijn, van kracht 
made, continue in forc~ until rules have been made underjJtotdat regels ingevolge paragraaf (d) van subartikel (1) van dit 
paragraph Cd) of sub-sedlOn (1) hereof. artikel vastgesteld zijn. 

_ J • • •• '.' . (5) Het bepaalde bij dit artikel of bij een regel ingevolge 
Cd) Nothmg m tins sectiOn contame:I or III any rule. made daarvan vastgesteld, maakt geen inbl'euk op de wettelike bewijs

thereunder shall be construed as affectmg the law of eVIdence reO'elen O'eldende in een Provincie ten aanzien van het bewijs 
in forct' in any Province as to the proof of any document 01' va~ eer: clokument of de authentikatie van dokumellten vom 
the authentication of any document for the authentication of de authentikatie waarvan biezondere wettelike voorzi'ening 
which special provision is made in any law. gemaakt is. 

(6) Every rule made under this section shall be transmitted (6) ledere regel ingevolge. di~ . ar~ikel vas~g?Bte~d, 
through the Minister of Justice for the approval of the wordt ~o?r d~ tuss~nkoms.t van de ]\~mlstCl van ~ustJtle aan 
Governor-General, and when so approved and published in d.~ Goe,emeUI~.genClaal te: g~e~keUI:ng vo?r~e~ebd, zl:llende 
the Gazette shall have the same force and effect as if it were ZIJ na goedkeuIlllg en pu~h.katie m de Staw,skoerant dezelfde 
in this Act contained. kracht hebben als ware ZlJ m deze Wet vervat. 

Power of 25. The Governor-General may from time to time ~5. De Goeverneur-generaal kan van tijd tot tijd een ~:~~gJheid
Governor frame a tariff of allowances which shall be paid _ Itarlef van toelagen vaststellen, te worden betaald- Gooverneur-General to 
frame tariff 	 I (a) aan iemand, die gedagvaard is om in een zaak voor genex:aal om• • <. 

of fees pay (a) t~ any peI~on sum.moned to atte~d before any court, cen hof in de Unie ala jurylid te dienen ; tarler van 
able to jurors m the Umon as a Juror for the tnalof any case; I (b) aan iemand, die als getuige in een kriminele zaak in r~~~l~~~naa~n
and witnesses Cb) to any person subpamaed as a witness in any criminal de Unie gedagvaard is ; gcltuigen va.t 

proceedings in the Union; (0) aan iemand, die als getuige in een civiele zaak in de t D. 

(c) 	to any person subpamaed as a witness in any civil pro- Ullie.gedagvaard is,. . ' 
ceedinas in the Union lullende met mgang van de datum waarop m de Staatslcoer'ant 
5, jeen tarief gepubliceerd is, dat ingevolge een van de paragrafen 

and as from the date of the pUblication in the Gazette of al van ~it artikel vastge~teld is, de t?t dusver gelden~e wets
tariff framed under any paragraph of this section, the pro-! bepalmgen of re?ulatIes ~ot. re%elmg van de betal:ng V:~n 
visions of the law or the regulations heretofore in forcelpersone~ b?doe~d m dat tanef, met meer van toepassmg z:Jn 
regulating the payment to the persons described in that tariff:op de blJ dlt artIkel genoemde on(~erwerpen. Zulk een tanef 
shall no 10n15er apply, to m3:tters in this section described.:ka~ tussen. p~~'~onen on:ler:;cheIdcn n~::tI: g?lan~ ,van d~ 
Any such tal'lff may dIfferentIate between persons according: af~tanden, dle z.9 moeten. aHeggen tel' b:J\\ olllng \ an I1Pt ~ot 
to the distances which they have to travel to attend the COUl'!;' voor hetwelk ZlJ als getmgen C?f anderszms geda~yaard ZlJn, 
to which they are summoned or subprenaed or between persons1of op wond van hun professJe, beroep of bednJf of tussen 
by means of their professions, callings, or occupations, 01'1 verschIllende klassen van personen . 

. between different classes of persons. ; 26. Een magistraat van een Provincie is, niettegen- Magis;raat 
'staande tegenovergestelde bepalingen van cen wet op resident mri! dr-Ire-

Magistrate 26. Anything to the contrary notwithstanding in am-imagistraatshoven, gehouden, in opdracht van de Minister van ~~de:( In 
may be law 	relating to magistrates' courts or in any other law ~'.Justitie, te eniger tijd een civiele of kriminiele·zaak hangende in .I;'rovincierequired to 
act in other 	 mag~strate of on~ Province ma.y be requir~d by the Ministe~ of I' een andere 'pr~vi~lcie, te horen ·en t~ belissen of een in die fung-eren. 
Province. 	 JustICe at any tIme to hear and determme any case, civil or andere PI'OVlUCle 111 te steUen voorlolng omlerzoek te houden 

criminal, pending in or to hold a preparatory examination to en zich te dien einde naar het aangewezen distl'ikt 
be held in another Province, and to go into the proper district'of de aangewezen afdeling van die andere Provincie te 
or division of that other Province for the purpose, and when begeven, zullende hij, ingevolge deze opdl'acht handelende, 
so required shall have jurisdiction to determine such case, or beveegd zijn, met inachtneming van de wetten van de bedoelde 
to hold such preparatory exammation, subject always to the andere Provillcie, die zaak te beslissen of dat voorlopig 
laws in force in the said other Province. onderzoek te houden. 

• 
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~1~!tall:i8ll6f • 27. ,The ~()r@ls." tin'ee m6l:l.ths H are hereby re-enaded 27.:be woorc1en "dde maanden H worden hi~rmede .p_ VerQ.l!iderin~ 
nl!Ctll!sitating m eectlOD thzrty-mne of the Magistrate':'! Court Proclamation nieuw verordend in artikel negen-en-dM·t£g Van de Magi- ~~~d~~~~~de 
reTiew in the ~90~ of the Transvaal (Proclamation ('l'ransvaal) No. 21 of 1902) straatshof Proklamatie 1902 van de Transvaal (Proklamatie herlliening in 
;:~~~~l g: m h.eu of the words" six weeks" which, by section Jour of Transvaal) No. 21 van 1902 in plaats van de woorden "zes ~:n;~:~~~al 
imprison- Ordmance No. 12 of 1904 of the Transvaal were substituted for weken," welke, door artikel vier' van Ordonantie No. 12 van sen van ge
ment by the words" thras months" in the first-mentioned section. 1904 van de Transvaal in de plaats van de woorden" drie vangeniss1l1'af
magistrates' 	 door ll'IaO'i~ilrt.. 	 maanden "in het eerstgenoemde artikel gesteld worden. b ~ • 	 straa,tehoven. 

Surrender of 28. All powsrs vested in and acts auth~rized or requir- 28. AIle mnchten verleend en wetten gemachtigd of Uit1evering . 	 d vanfnfritive ed to be done by a police magistrate or a justice of the peace in ver61st door een politie magistraat of een vrederechter te wor en vluchteliJlgcrIminal •. 
relation to the surrender of fugitive criminals in the United gedaan in verband met de uitlevering van vluchteling mis- misdadigars. 
Kingdom under the Extradition Acts 1870 and 1873 of the dadigers in het Verenigde Koninkrijk onder de Uitleverings 
Imperial Parliament shall be vested in and exercisable and shall Wetten 1870 en 1873 van het Rijks Parlement berusten en zijn 
be performed in the Union by any magistrate in relation to the uitvoerbaar en worden in de Unie vel'vuld door enige magis 
surrender of fugitive criminals in the Union. 	 traat in verband met de uitlevering van vlucbteling misda 

digers in de Unie. 
~hort title. 29. This Act may be cited for all purposes as the 

Administration of Justice Act, 1912. 

SCHEDULE. 

LAW~ REPEALRD 


Province. Number and Year Title or Sub;ect 
of Law. of Law. 

Extent of 
Repeal. 

Cape of Good Hope Act No. 12 of 1886 The Neighbour 'l'he whole in EOI 
ing States and far as it is appli

i Colonies Wit- I cable or has been 

" 

" 

NafOll ... ... 

" 
... 

Transvaal 

" 

nessesCompul. 
aory Attend· 
anceAct,1886. 

Act No. 35 of 1896 The Better Ad
ministration of 
Justice Act, 

i 1896. 
Act No. 130f 18991 The Neighbour
, 	 ing States and 

Colonies Wit
nesses Interro· 
gatories Act, 
1899. 

' Aet No. 39 of 1901 To make certain 
pro vis ion s 
with respect to 
the authen. 
tic at i on of 
Foreign Docu. 
ments. 

, Aet No. 12 of 1906 The Witnesses 
Attendan ce 
Act,1906. 

Ordinance No. 31 The:Administra· 
of 1904 tion of Justice 

i Amendment 
: Or din a n c e, 

1904. 
Ordinance No.2 of The Neighbour. 

] 906 ing Colonies 
Evidence Or· 
dinance 1906. 

Olange Free State Ordinance No. 15 The Neighbour
i n g Coloniesof 1905 

29. Daze Wet kan voor aIle doeleinuen worden Korte tit,el. 
aangehaald als de Wet op de Rechtspleging, 1912. 

BIJLAGE. 
WETTEN HERROBPEN. 

Provincie. TNo. en Jaar !Titelof Onderwerp i Omvang van 
i van Wet. 

I 
applied to any Kaap de Goede I Wet No. 12 
other Province Hoop , van 1886 
of the Union. 
Section/rnu·teen. 

"Wet No. 	 35 

The whole in so " 
far as it ie appli
cable or has been 
applied to any 
other Province 
of the Union. Natal 
The whole. 

The whole in so 
far as it is appli· 
cable or has been ITransvaal 
applied to any 
other Province 
of the Union. 
Section n·i,ne. 

The whole in EO 
far as it is appli
cable or has been 
applied to any 

I other Province 
' of the Union. 
The wh,ole in so 
far as it has been 

Witm ss€s In- /,applied or is 
t Frroga tories : applicable to any 
Or din 3, n c e, 'I other Province 
1905. of the Union. 

Ordinance No. 4 TheA uthentica- ,The whole.
" " of 19('6 	 tion of Docu. I 

menfs Ordin· 
anee, 1906 . 

" 

Oranje Vrij. 
staat 

" 

van 1896 
Wet No. 13 

van 1899 

Wet No. 39 
van 1901 

I Wet No. 12 
! van 1906 

I 
'OrdonantieI No. '31 van 

1904 

1 Ordonantie 
No. 2 van 
1906 

Ordonantie 
No. ]5 van 
1905 

Ordonantie 
No. 4 van 

i 1906 

van Wet. , Herroepi,ng. 
i 

I 
De Naburige Staten, Geheel voorllOver zij 

en Kolonies Ver· toepasselik is of 
plichte Verschij- toegepast is op een 

i ning van Getuigen andere Provincie 
1 Wet, 1886. van de UDie. 

De Wet op de betere Artikel vem'tien. 
Rechtspleging, 1896 

De Naburige Staten Geheel voorzover 'Iij 
en Kolonies Vel" toepasselik is of 
hoor op Vraagpun- toegepast is op een 
ten van Getuigen andere Provincie 
Wet, 1899 , van de Unie. 

Houdende zekere i Gehea!. 

bepalingen betref· I 

fende de aut,henti· I 

katie van Buiten· i 

landseDokumentenl 


De Vel'schijning van I Gehoe1 voerwver zij 
Getuigen Wet, ]906 i toepasselik is of 

: wegepast is op een 
I andere ProvincieI van de Unie. 

O!donantie totwijzi· Artikel negen. 

ging van de rechts- i 

pleging, ]90! 
 I 

De Naburige Kolo· i Geheel voorzover zij 
nies Bewijgleve· toapassclik is of 
rings ordonantie, toegepast is op een 
1906 andere Provincia 

van de Unie. 
De Naburige Kolo· Geheel voorzover zij 

nies V crhoor op toepasselik is of 
Vraagpunten van toegepast is op een 
Getuigen Wet, 1905 andere Provincie 

van de Unie. 
De Authentikatie I Geheel. 


van Dokumenteu I 

Ordonautie, 1906. I 


-----..:..-----...:..--------..-------.. 

• 
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No. 28, 19U.] N0. ~8, 191!.] 

ACT \VEr:r 
TO TOTi 

Provide for the Urganization and Discipline of,IReaelina van de organisatie en tucht van, en de 
and the Payment, of Retiring Allowances I to) bet~lina van aftredingstoelagen en gelde
and Financial Benefits to Persons in the, 
Employment of the Department of: 
Railways and Har~ours of the. I;nion ~nd: 
for the confirmatIOn of certaIn appomt-) 
ments to and removals from that depa~t-I 
ment and for the payment of certmn: 
gratuities since the thirty-first day of May,1 
1910, and for other purposes. .. _~~ ...... 1 

~":c.:::==.=~-::-~~~~~.~~~~"':::'::::::::::'~:::::=:=::::::=.=~~'<.:_~" 1 

(ASSENTED TO 24TH JUNE, 1912). 

like ve~goedingen aan personen in dienst 
van het Departement van Spoorwegen en 
Havens van de Unie, en v<?or de bekrach
tioing' van zekere aanstelhngen en afdan
kingen in dat departen:e,nt ?n voor de 
betaling van zekere grahfikabes sedert de 
een dertigste Mei 1910, en voor andere 
doeleinden. 

_~~ 

(GOEDGEKEURD OP 24 J'C'NIE, 1912). 
==~============ ========~=--~~~ 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty,iZIJ RET BEPAALD door Zijn Majesteit' de Koning, de 
the Senate and the Rouse of Assembly of the Union of; Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, ala 

South Africa, as follows :-. IVOIgt :_ 
VOORAFGAANDE BFlPALIKt'tEN.PRELIMINA,RY.. 	 B"l t d W t' hI 1. De wetten vermeld in de Eerste IJ age to eze e m"V.

tT 
e~ er·

Repeai of 1. The laws mentioned in the First Schedule to thi~ Actide omvang aangeweZL"Il in de vierde E;~lon:. ~aarvan, alsmede roeplllg.Laws, 
shall be and are hereby repealed to the e~tent set out m thelalle andere wetsbepalingen, voorz~Ver,~l) strlJdIg of onbestaan
fourth column 01' that Schedule, together wIth so much of anY'lbaar zijn met deze Wet worden hW'rblJ mgetrokken.

other law as may be repugnant to <.- inconsistent with the ' .. 

.rovisions of this Act. .: 2. In deze Wet hebben onderstaande Ultdrukkmgen, zo het 

I Iverband niet een andere zin aanwijst, de navolgende bete

2. In this Act, unless inconsistent with the oontext,- 'kenis : 

I InterJn'eta
ti6n of termil. 

" Mtuary" shall mean a Fellow of the Institute of' 
Actuaries of London or of the Faculty of Actuaries in' 
Scotland or any other qualified person recognized I 
as an actuary by the Governor-General; ; 

"additional contributions" shall mean the amounts paid I 
by a member of the Fund in order to secure a supple-i 
mentary annuity under Ohapter III, but shall not 'I 
include interest whether paid by the member or the 
Administration; I 

" Administration" or "the Administration" .. shall mean I 
the authority for the control and. management of tht" 
railways, ports, and harbours of the Union as 1 

established under the South Africa Act, 1909, or anyl 
amendment thereof; ; 

"annuity" shall mean an annu!tl sum payable during the, 
lifetime of a retiring' member; I 

"Oape contributor" shall mean any officer 01' employee 1 

who, at the date of the establishment of the Union,! 
was a contributor to the Cape Civil Service Pensionj 
Fund, or any officer or employee who was on that. 
date a traubTerred servant as hereinafter defined; 

" Oape fixed establishm ent servant" shall meah

(a) 	any officer or employee who, at the date of the 
establishment of the Union, was a person on the 
fixed establishment of the Oape Civil Service or 
who, if the Union had not been established, 
would subsequent to the thirtieth day of May, 
] 910, have been entitled to be placed on that 
fixed establishment; 

(b) 	any transfelTed servant who, before hie transfer, 
was a contribtltor to the Oape Civil Service 
Pension }"und and was either on the fixed 
establishment of the Oape Oivil Service or has, 
since his tmnsfer, completed tell years contri
butions to pension ; 

\I cOl1tinuous employment" shall mean the time spent by' 
a servant in the employment of the Administration, or 
in any other employment referred to in section ei,ghty
two, on actual duty or ill transit from one appointment 
to another, and shall not be regarded as, interrupted 

" aktual'is" betekent een Lid van .de "Institute of Wy!lrdbs. 
Actuaries" te Londen of van de" Faculty of Actuaries" pa m«.en. 
in Schotland, of een ander gekwalificeel'd persoon 
die door de .Goeverneur-generaal als aktuaris erkend 
is ; 

"bijkomende bijdragen" betekent de bedragen betaald 
door een lid van he!; Fonds, ten einde een aan
vullend jaargeld ingevolge Roofdstuk III te vel'
krijgen, met uitsluiting eehter van rente, hetzij 
die door hct lid of de Administratie betaald wordt; 

" Administratie" of" de Administratie" betekent de 
autoriteit belast met het bestuur en beheer van de 
spoorwegen e11. havens van de Unie, zoals in
gesteld bij de Zttid Afrika Wet, 1909, of een wijziging 
daarvan; 

" jaargeld " betekent €len ja~rlikse sam, die gedurende het 
leven van oon uit diem!t tredend Hd betaalbaar is ; 

" Kaapse bijdrager" betekent een ambtenaar of bediende, 
die op de datum van de totstandkoming Van de Unie 
een bijdrager was tot het Kttapse Oiviele Dienst 
Pensioenfonds, of een ambtenaar of bediende, die op 
genoemde datum een overgeplaatste dienaar was in de 
hieronder omschreven zin ; 

" Kaapse vaste dienstataat dienaar " betekent
(a) 	een ambtenaar of bediende, die op de datum van 

de totstandkoming van de Unie op de vaste 
dienstataat van de Kaapse Oiviele Dienst geplaatst 
was, of die, zo de Unie niet tot stand gekomen 
was, na de d@rtigste dag van Mei, 1910, gerechtigd 
zou zijn geweest om op die vaste dienststaat 
geplaatst te worden; 

(b)e«ll overgeplaatste dienaar, die v66r zijn over
plaatsing een bijdragel' was tot het Kaapse Civiele 
Dienst Pensioenfonds eudie Of op de vaste dienst
stMt van de Kaapse Oiviele Dienst was Of, sedert 
zijn overplaatsing, gedurende tien Tolle jar@ll 
pensioenbijdragen gestort heeft ; 

" onafgebroken dienst ", betekent de tijd door een dienaal' 
doorgebracht in dienst van de Administratie of in een 
andere in artikel twee en tachU!J bedoelde dienst hetzij 
in werkeUke dienst of bij zijn overgallg van Cen 
betrekking naar een andere. Die tijd wordt niet gehou
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by authorized leave of absence, by breaks in service 
regarded as leave of absence without payor otherwise 
condoned for the purpose of membership of a fund, 
or by periods of suspension followed by reinstatement 
in the same or another office or post, but periods of 
absence without contributions shall not be taken 
into account in calculating the total period of 
continuous employment; 

" contributions" shall include ordinary contributions and 
additional contributions (if any) and shall mean the 
amounts paid in by a member of the Fund or a 
member of any other fund referred to in this Act, but 
shall not include interest, whether paid by the member 
or the Administration; 

" employee" shall mean any person exclusively employed 
under the Administration who is remunerated by 
wages (with or without any local, climatic, or oth@r 
allowance) calculated at a daily rate or in any manner 
other than annually, and shall include any person 
whose position, irrespective of the manner in which 
the remuneration attached thereto is calculated, is 
prescribed within twelVe months after the fixed 
date to be that of an employee; 

" fixed date" shall mean the date fixed under Chapter III 
of this Act for the establishment of the Railwavs and 
Harbours Superannuation Fund j • 

"General Manager" shall, in addition to the officer 
appointed by thc Governor-General to be General 
Manager of the railways of the Union, or any person 
lawfully acting in that capacity, include any officer 
authorized by the Administration to perform any of 
the duties imposed upou the General Manager under 
this Act; 

" interest" shall mean, in contradistinction to compound 
interest, simple interest; 

.. medical practitioner" shall mean a medical practitioner 
duly registered as such under any law, in force in the 
Union 'Or in any Province, relating to the registration 
of medical practitioners; 

" member" shall, in Ohapter III, mean any servant who is 
for the time being a contributor to the Railways and 
Harbours Superannuation ]?und, and in Chapter IV 
shall mean a contributor to the new pension fund or 
the new widows' pension fund; 

" Minister" shall mean the Minister of Railways and 
,Harbours or any other Minister lawfully acting in 
that capacity; . 

" Natal servant" shall mean any ~fficel' or employee who, 
at the date of the establishment of the Union, was an 
officer or employee (as the case may be) on the per
manent establishment of the Natal Civil Service, or 
who may subsequently have been granted the same 
rights as were possessed by an officer or employee (as 
the case may be) on that permanent establishment; 

" officer" shall mean any person exclusively employed 
under the Administration who is remunerated by 
salary c calculated annually, in contradistinction to a 
daily or other rate of payor to any form of remunera
tion other than an annual salary, save as is provichod 
in the definition of " employee" ; 

" old Administration" shall mean

(a) 	the Central South African Railways as existing 
prior to the thirty-first day of May, 1910, and 

den VOOI' afgebroken door bewilligd \'erlof, door 
dienstonderbrekingen, die beschouwd worden als 
'\rerlof . zonder betaling of anders kwijtgescholden 
zijn voor het doel van lidmaatschap van een' fonds, 
of door tijdvakken van schorsing gevolgd door 
herplaatsing in dezelfde of een andere betrekking of 
post, zullende echter tijdvakken van verlof zonder 
bijdragen niet in aanmerking komen bij het berekenen 
"an de gezamenlike tijd van onafgebroken dienst ; 

" bijdragen" sluit in gewone bijdragen en bijkomende. 
bijdragen (zo die er zijn) en betekent de bedragen, 
gestort door een lid van het Fonds of door een lid 
van een ander fonds bedoeld in deze Wet met 
uitsluiting echter van rente, hetzij dehelve door het lid 
of de Administratie betaald wordt ; 

" bediende " betekent ieder, die uitsluitend werkzaam is in 
dienst van de Administratie en die voor zijn diensten 
loon trekt (met of zonder plaatselike, klimaat-, of 
andere toelage), berekend bij de dag of op een andere 
wijze dan bij 't jaar. Voorts wordt daarondel' be
grepen een ieder wiens dienstbetrekking, hoe ook de 
beloning daar'd-an verbonden berekend moge worden, 
binnen twaalf maanden na de bepaalde datum 
omschreven wordt als die van een bediende ; 

"hepaalde datum" betekent de datum, die ingevolge 
Hoofdstuk III. van deze Wet vastgesteld wordt voor 
de sticht~ng van het Spoorwegen en Havens Super
annuatiefonds ; 

"Algemene Bestuurder" betekent niet alleen de ambte
l1aar, die door de Goeverneur-generaal tot Algemene 
Bestuurder benoemd is.. van de spoorwegen van de 
Unie, of zijn wettige plaatsvervanger, maar tevenlil 
ieder, die door de Administmtie helast wordt met de 
waarneming van plichten, die aan df' Algemene 
Bestuurder bij deze Wet opgelegd zijn ; 

., rente" betekent enkelvoudige rente, in tegenstelHng van 
samengestelde rente; 

" geneeskundige" betekent een geneeskundige behoorlik 
als zodanig geregistreerd overeenkomstig een in de 
Unie of in een Provincie geldende wet op de 
registratie van geneeskundigen j 

" lid" betekent in Hoofdstuk III, een dienaar, die bij
draagt tot het Spoorwegen en Havens Superannuatie
fonds, en, in Hoofdstuk IV, een bijdrager tot het 
nieuwe pensioenfonds of het nieuwe weduwepen
sioenfonds ; 

" Minister" betekent de Minister van Spoorwegen en 
Havens of een ander Minister, die wettig in deze hoe
danigheid handelt ; 

"Natalse dienaar" betekent een ambtenaar of bediende, 
die op de datum van de totBtandkoming van de Unie 
een ambtenaar of hediende onderscheidenlik was op 
de vaste dienststaat van de Natalse Civiele Dienst, of 
aan wit' later dezelfde rechten toegekend zijn, welke 
een ambtenaar of bediende onderscheidenlik op die 
vaste dienststaat bezat. 

" ambtenaar" betekent iemand, die uitsluitend in dienst 
van de Administratie werkzaam is en die voor zijn 
diensten een salaris geniet, dat berekend wordt bij het 
jaar, in tegenstelling met eell beloning berckend bij 
de dag of volgens andere maatstaf, of met elke· vorm 
'\ an beloning, die niet een jaal'&\laris is, behouden8 
echter de voorziening in de omsGhrijving van 
"bediende" : 

"oude Administratie" betekent,-

(a) 	de Centrale Zuidafrikaanse Spoorwegen, zoal::l 
bestaande v66r de een en dertigste Mei 1910, 
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shall include the Imperial Military Railways andl 
any Military Administration of the Ra.ilways in, 
the Transvaal and Orange River Colon~' ; ! 

(b) 	the department of the Railways, Ports and 
Harbours of the Cape Colony; 

(c) 	the department of the Natal Government 
Railways; 

(d) 	the department of the Ports and Harbours of 
N~;. 	 ! 

.. old fixed date" shall mean, in the case of servants whol 
had the option of becoming members of the fundi 
established under,- . 

(n) Act No. 20 of 1908 of the Transvaal or Act No. :nl 
of 1908 of the Orange River Colony, the first day 
of January, 1909 ; , 

(ll) 	Act No. 41 of 1909 of the Cape Colony, the first 
day of January, 1910 ; 

(c) Act ~o,l of 1910 of Natal, the first day of March, 
1910 ; 

"old pension fund" shall include the Cape Civil Service 
Pension }i'und, the Cape Widows' Pension Fund, and 
the Natal Public Employees Superannuation Fund 
established ~in terms of Act No. 29 of 1897, including 
the Railway Superannuation Fund incorporated,\ therewith; 	 , 

"old superannuation fund" shall mean the superannua-: 
tion fund establifihed in terms of Act ~o. 41 of 190:1: 
of the Colony of the Cape of Good Hope, or ofl 
Ohapter III. of Act No. 20 of 1908 of the Transvaal 
and Chapter III. of Act No. a7 of 1908 of the Orangp\ 
River Colony or of Aet No.1 of 1910 of Natal so farl 
as it relates to servants formerly employed in thel 
service of the railways, ports and harbours of Natal; I 

" ordinary contributions" shall mean the amounts paid by I 
a member of the Fund in order to secure an annuity 
nnder Chapter IlL, as distinguished from a supple
mentary annuity under the same Chapter, but shall 
not include interest, whether paid by the member oj' 
by the Administration; 

" pension" shall mean an annnity or gratuity as the 
context reqnires ; 

"pensionable emoluments" shall mean the emolument" 
on which contributions shall be paid; 

" prescribed" shall mean prescribed by this Act or by 
regulation; 

" Railway Board" shall mean the board established by 
section one hnndred and tu:enty-six of the SOUtiI 
Africa Act, IDOtl ; 

" regulation" shall mean a regulation made and in force 
under this Act; 

" revenue" shall mean the revenue paid into the Railway 
and Harbour Fund established under section On! 

hundred nnd seventoen of the South Africa Aet, 1909 ; 
" salary" shall mean the annual pay of an officer, exclusive 

of allowances; 
" servant" shall include both an officer and an employee: 
" superannuation" shall lllean the attainment of the ag~ 

fixed by this Act for retirement frolll the Service on 
an annuity; 

"the Fund" shall mean the Railways and HarboUl'f' 
Superannuation Fund constituted under Ohapter III. 
of this Act; 

"the Service" shall mean the Department of Railwavi' 
and Harbours; • 

"transferred stlrvant" shall mean any servant who was a 
contributor to a pension fund while in emp!oymtnl 
under the Cape Oiyil Serviee, the Cape Government 
Railways, the Cape Colony Harbour Boards, or the 
Orange Free State l~ailwavs and who was transferred 
under competent authority to the service of the late 
Central South African Railways including the Imperial 
J'vfilitary Railways Administration and any Militarv 
Administration of such Railways in the Transvaal Of 
the Orange Hiver Colony, and whose daim to reckon 

daaronder begrepen de Imperiale .M:ilitaire Spoor
wegen en elke Militaire Admlnistrat.ie van d0 
Spoorwegen in de Transvaal en Ol'anjeVrijstaat : 

(b) 	het departementvan ~poorwegell eu Havens in 
de Kaap Kolonie; 

(c) 	 het departement van de Staatsspoorwegen van 
Natal. 

(d) het departement van- de Havens van Nata1. 
"oude bepaalde datum" betekent, in het geval van 

dienaren, die de keuze hadden om leden te worden 
van het fonds opgericht ingevolge,-
((i) Wet No. 20 van J908 van Transvaal of Wet No. 

37 van I!J08 van de Oranje Vrijstaat, de eerste 
dag van Januarie, 1909; 

(b) 	 Wet No. M van 190!) van de Kaap Kolonie, de 
eerste dag van Januarie, 1910 ; 

(c) 	 Wet No, 1 van 1910 van Natal, de eerste dag 
van Maart, 1910 ; 

"oude pensioenfondsen" sinit in het Kaapse Civiele 
Dienst Pensioenfonds, het Kaapse Wednwepensioen
fonds, en het Natalse Staatsdienaren Superannuatie
fonds gesticht overeenkomstig Wet No.2!) van 1897, 
met inbegrip van het daarmede verenigd Spoorweg 
Superannuatiefonds ; 

"oude snperannuatiefonds" betekent het superannuatie
fonds gesticht overeenkol11stig Wet No. 41 van 1!109 
van de Kolonie van de Kaap de Goede Hoop, of van 
Hoofdstuk III van Wet No. 20 van 1908 van Tr-ansvaal 
en Hoofdstuk III van Wet No. 37 van 1908 van de 
Oranje Rivier Kolouie of van Wet No.1 van uno van 
Natal, voorzover dezelve betrekking heeft op dienaren, 
tlie noeger bij de spoorwegen en havens van Natal 
aangesteld waren; 

"gewone bijdragen" betekent de bedragen door een lid 
van het Fonds hetaald ten einde een jaargeld onder 
Hoofstuk III te verkrijgen, in tegenstelling met een 
aanvullend jaargeld onder hetzelfde Hoofdstuk. 
Daaronder is echter niet begrepen r<:'nte, zouder aan
zien of dezelve door het lid of door de Administratie 
betaald wordt; 

" pensioen" betekent een jaargeld of gratifikatie, naar 
gelang het zinsverhand vordert ; 

"pensioendragende emolumenten" betekent de emolu
menten, ten aanzien waarvan bijdragen moeten 
worden gestort; 

"voorge.schreven" hetekent voorgeschreven hij deze Wet 
of bij regulatie ; 

" Srool'wegr-aad" betpkent de l-aad ingesteld krachtens 
artikel hondeTd zes en twinNg van de Zuid Afrika 
Wet, 1909; 

" l'egulatie" hetekent een regulatie vastgesteld en van... 
kraeht ingevolge deze Wet; 

" inkomsten" betekent de inkomsten, gestort in 11et Spoor
weg en Haven Fonds gesticht uit kraehte van artikel 
honde1'd en zeventien van de Zuid Afrika Wet 1909; 

" salaris " betekent de jaarwedde van een ambte~aar met 
uitsluiting van toelagen; 

" dienaar" sluit in een ambtenaar en een bediende; 
" leeftijdgrens" betekent de bilreikte ouderdom, bij deze 

Wet bepaald voor uittreding uit de Dienst onder 
genot van een jaargeld ; 

"h(t Fonds" betekent het SpoorwE'gen en Havens 
Superannuatiefonds gesticht uit kracllte van Hoofdstuk 
III van deze Wet; 

" de Dienst" betekent het Departement van Spoorwegen 
en Havens; 

"overgeplaatste 	dienaar" betekent een dienaar, die een 
bijdrager was tot een pensioenfonds toen hij aangesteld 
was bij de KaapsE' Civiele Dienst, de Kaapse Staats
spoorwegen, de Havenraden van de Kaap Kolonie of 
bij de Oranje Vrijstaatse SpoOl,\'legen, en die op 
bevoegd gezag overgeplaatst werd in de dienst van de 
vroegere Centrale Zuidafrikaanse Spoorwegen, daar
onder begrepen de Imperiale· .M:ilitaire Spoorwegen 
Administratie en elke J}filitaire Administratie 
van die spool'wegen in Transvaal en in de Oranje 
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l'lS continuous, for purposes of pension and wldowlI'i lfivier Kolonie, en wiens r0cht oth, "eel' doeleinden 
pension, the periods of his employment before and: van pensioen en weduwepensioen, zij1'1 diensttijden 
:liter such transfer has, before the commeneement of' v66r en na die overplaatsil1/6 als~' onafgebroken to! 
t~is Act, been adplitted under the provisions of Act: tell en , v66r de invoering van dez~ Wet erkend ie 
}lo. 20 of 1908 of the Transvaal, or Act :Ko. 37 of 1H08i ingevolge Wet No. 20 van 1908 van Transvaal of Wet 
of the Orange River Colony: : . No. 37 van 1908 van de Oranje Rivier Kolonie; 

""111 <' 	 ,wages s 1a mean the pay of an employee exclnsiv9 of! " loon" betekent de beloning van een bediende met nit-
allowance!!. II aluiting' van toelagen. ' 

CHAPTER I. 
ApPOIN'rMENT AND DISCHARGE OF SERVANTI'!, HOOFDSTUK I.II 

Dfelegrtat~on 3. The Governor-General-in.Council mav from time to ~~ANSTJ;]LUNG EN ONTSLAG VAN DIENAREN. 
oeeam t' . .J I 	 ' powers by the Inle! aPl?omt so many ~ervants a.1!l r:1ay be requir€d for the 3. De .Goevprneur-generaal-in-Rade kan van tijd tot tijd Ovsl'drll-Cht 
GOVErnor. Sernce, mcrease, or, wIthout preJudICe to the riO'hts which!zovele clIenaren aan5tellen, alB voor de Dienst benodigd vtlIuexere
~eneral. a servant may have under section eighty-thTee, diminish thelzijn, en het aantaldienaren vermeerderenof,zonderverkorting ~~1ed'Q!1<. 

numbe~ of servants and their emoluments in such manner asl van de rechten, die een dienaar mocht hebben uit krachte van veI1leur· 

from. ~lIne to time may be prescribed, and subject to thel'utikel drie en tacht4g, hun aantal ell emolumeni'Bn vermin- @tw&'C&.al. 


p.rovlSlons of ~his Act, and without prejudice to the sameldere~l op een v<;tn tijd tot tijd voorgBschreven wijze en kan, 

rIgl~ts, may. dllScha~ge allY servant. The Goverllor-Generallmet machtnemmg van het .bepaalde bij deze Wet en behoudens 

may; from tune to tIme, delegate the power of appointmentlgenoemde rechten, een dlenaal' ontslaan. De Goeverneur

or dIscharge 0:1' servants. ,gelleraal kan van tijd tot tijd het recht van aaBstelling' of 


Who n:re in 4. The following servants shall be deemed to be in per. Iontslag van dienaren overdragen. 

}:KIrmanent manent tlmployment:- ! 4. De volgende dienaren WOrd(lll goo~ht in vai'lte dienst te ""'fll ~al iT, 

~mploymellt. 

(a) 	J?er:1ons who on :he thilrtietll (tIaYf of M!lY, 19H}, ,were!zijn f(la)ng~~teld~ :~ d d . t M' 1910 b" :=e~l:1:t
1~ ·le permanent emp oymen . 0 the old Adrmmstra-' a ZIJ Ie op e el'tIgs e el IJ de oude lIi'Jn: 
t10n and are still in the Service at the fixed date.: Administratie in vaste dienst waren en op de be" 

(b) 	~ersons who on the thirty-first day of May, 1910, were l paalde datum nog in de Dienst zijn; 
m the temporary employment of the Administrationi (b) zij die op de een en dertigste Mei 1910 in tijdelike 
but have teem appointed to permanent employmenti dienst waren van de Atlministratie, doch die v661' de 
before the fixed date. i bepaalde datum in vaste dienst zijn aangesteld : 

Cv) 	 Persons who entered the Service on or after thel (v) zij die in de Dienst traden op of na de cen en 
thirty-first day of May, 1910, and ha.ve been admitted I dertigste Mei 1910, en vo6r de bepaalde datulll in 
to permanent employment before tlie fixed date.' vaste dienst aangesteld zijn ; 

lCd) Persons who on or after the fixed date receive a Cd) zij die op of na de bepaalde datum een certifikaat 
certificate of permanent employment issued by the l ontvangen van vaste aanstelling, uitgereikt door 

. General Manager. I de Algemene Bestuurder, 
All other servants shall be deemed to be in temporarY employ_AIle andere dienaren worden geacht in tijdelike diemn t€t zijn. 
ment. • I 5. (1) Een tijdelike dienaar moet, voordat hij van de :S:oe llijdclikie 

5. (1) A temporary servant, before he receives a certiiicate!Algemene Bestuurdel' een certi~ikaat kan ontvangen, dat ~em ~~!r~re_Ho'w tem
porary ser· issued by the. Gene.ral Manager entitling him to permanentlrecht geeft op vaste aanstellmg, .. een onafgebroken dlenst mrenk11il!-lle. 
vants may employment, must have been in continuous employment for hebben volbracht van de volgende tlJd:,akken :- warded_
become per the following periods ._ 	 Ambtenaren .,. ... ... Een Jaar.manent ser· 
van~_ Officers... ....... ... ... One year. I Bedienden (l,net uitsluiting Twee jaar. 

Employees (other than those in receipt 'fwo years. van hen dIe ee~ dagloon 
of wages of less than five shillings' trekken van mmder dan 
per day) _ viJf shilling~). 

Employees in receipt of wagoo of less Until the wages Bedlenden, dIe ee~ dagloon Totdat het loon vijf shil
than five shillings per day amount to five trekken van mmder dan lings per dag bedraagt, 

-' 	 shillings per I vijf shillings. doch in geen geval min
day, but ill no I del' dan twee jaar. 
case less tIl' (2) Een dienaar, die een onafgebroken dienst volbracM 
two years:' an Iheeft van h~t .. tijdvak :ten aan~ien van hem in subartikel (1) 

(2) Every servant who has been in continuous employmenti voor~e~chre~~m en. wle~~ dlensten voortdurend do~I.: de 
f9 the period prescribed in resped of him by sub-section (1):AdnumsttatIe benodlgcl :IlJn, ka~, ol~ gron~ van eoo certItikaat rand whose services are permanently required by the Adminis.lvall de .AIg~~ene Bestuurder, m vaste dICIl!!t worden aange
tration may, upon a certificate issued by the General Manager isteld, lInts hIJ
be appointed to permanent employment if he- 'I (ct) zijn achttiencle levensjaar bereikt heeft, en in het leval 

(ct) has attained the age of eighteen years, and, in the case! van een leerling, zijn leertijd volbracht heeft; en 
of an apprentice, has completed his apprenticeship;! eb) aan het voorgeschreven geneeskundig onderl';oek 
and I van geschiktheid voldaan heeft; en 

(b) 	has passed the prescribed medical examination ofl (c) de opvoedkundige vereistell bezit, die bij regulati@ 
fitness; and : YOOl'geschreven mochten zijn: Met dien verstalide 

(c) I,ossesses such educational qualifications as are prescribed I dat geen dienanr een eksamen zal worden afgenomen 
by regulation: Provided that no servant shall bel tel' zaka vall de ene oE de andere officHile taal, 
examined in regard to his knowledge of either official I behoudens als bepaald in artikel ,ZCS; en 
language except as prOVided in section si:v; and . Cd) een certifikaat van bekwaamheid en goed zedelik 

(d) 	has received a certificate of efficiency and good: gedrag ontvangen heeft, getekend door het hoofd van 
character signed by the head of his department." zijn departement. 


Lanll4'ualr~ 6. (1) An officer en lering the Service after the commence- 6. (1) Een ambtenaar die na de invoering Tall deze Wet in de 'l'aalkenrnll, 

qua lficatlOns. ment of this Act who is appointed to a clerical post therein Dienst treedt en tot een klerkelike post daarbij aangesteld 


and who has not passed a prescribed examination in both wordt, en die niet een voorgeschreven eksamen in heide de 
official languages shall not be 11l'omoted to any higher gradeiofficiele talen afgelegd heeft, kan niet tot een hogere graad 
than that to which he has attained in five years from the date/worden bevorderd dan de graad door hem bereikt binnen vijf 
of his first appointment to such post, llIlless and until he pass jaren na de datum van zijll eerate aanstelling tot zodanige post, 

1 

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

mailto:vermin-@tw&'C&.al


l~xxvUNION GAZET'rE EXTRAORDINARY, 28TH .JUNE, 1912. 

such an examination in both official languages as may belten:'lij en totdat hij in beide officitHe talen zulk een eksamen 
prescribed; the standard of the last-mentioned examination'afgelegd heeft, als voorgeschreven mocht worden; de 
shall be equal to the fltandard of the first-mentioned examina-!standaard van het laatstbedoelde eksamen moet gelijk zijn altn 
tion; !de standaard van het eerstbedoelde eksamen : 

Provided that if he has passed in either of the officiai:\ Met dien versiande dat, :.-:0 de betrokken ambtenaar in een 
languages at the first-mentioned !'<xamination he shall be van de officiele talen hi] het eerstbedoelde eksamen ~geslaagd 
exempted from furthel' examination therein: jis, hij vrijgesteld is van een verdeI' eksamen daarin ; 

Provided further that if the Administration be satisfied that: Met dien verstanda voorts dat de Administratie zo zij 
the officer has, during the said period of five years, beenlovertuigd is dat de ambtenaar gedurende bedoeld tijdvak van 
stationed in places ,where he had no facUities f.'or acquiring a vijf jaren zijn standplaats gehad he.eft op plaatsen wa~r 
knowledge of the language in respect of which he has not hij ge(\ill gelegenheid had om de taal aall te leren waarm 
passed a prescribed examination, the Administration may grant,bij nog geen voorgeschreven eksamen afgelegd heeft, hem 
him suoh extension of the said period as it may deem reason-izulk een verlenging van genoemd tijdvak kan toestaan als 
able, :zij l'edelik mocht achtcn, 

(2) In appointing any servant to a post in which the know-! . (2) Bij het aanstellen van een dienaar tot een post, waarbij 
ledge of either 01' both of the o.ff1ciallanguages is necessary th(·, bekendheid met een of beide .officiele talen vtlreist is, !!loet ten 
Administration shall be satisfied that the servant possesses the'genoegen van de A.dministratie blijken dat de dieDaar de bal
language qualifications neces8ary for the efficient discharge of:kennis bezit die vereist is voor de behoorlike uitoefening van 
the duties of the post. 'de plichten van de post. . .' , 

1 7, Bij het aanvullen van cen vakature in een tak van de Bivordermg 
Promotion, 7, Whenever a vacancy occurs in any branch of the Ser-1 Dienst, wordt acht geslagen op de betrekkelike bekwaamheid 

vice, regard shall be had in filling the vacancy to the relative'van twee of meer dienaren, die daarvoor in aanmerking 
efficiency of two or more servants eligible to fill it, or, if their1komen, of, wanneer zij, wat bekwaamheid betreft, gelijk staan, 
claims as rega,rds effieiency are equal, then to their relative lop hun betrekkelike dienstouderdom. Iedere diellaar die bij 
seniority. Any servant who alleges that a vacancy has been ibrengt dat een vakature aangevuld is zonder inachtneming van 
filled without regard to the provisions of this section maY'het bepaalc1e bij dit artikel kan in appeI komen bij de Alge
appeal to the General Manager, and should he be dissatisfled\mene BeRtnurder en mocht hij onvoldaan zijn over diells 
with the deCision. o,f th~ General :rvIa~~ger he may further\heslissing dan kan hij appellel'en naar de Adminisiratie wier 
appeal to the Admmliiltration whose declslOn shall be final. Ibeslissing afdoende is, 

, ' . I 8. (1) V oordat. een dienaar in vaste dienst wegens onbe- Ontsl~ of 
D~is.ool Gl 8. (1) Before any servant m permanent employment IS,lkwaamheiu uit de Dienst ontslaaen of in rang of in het genot yermmde,rlng 
l'ednctlOu on th d f' ffi' r' d f ·1 S' I 	 '" mrllno-of Va-IItr: de on e groun .some Clency, ( lsmlsse rom t)e ervlCe, or yan emolumenten verminderd kan worden. llloet e(;'n bepaalde salari: 
J~~ffi::R(lY reduced in r!>nk or emo~umentl3, a ~efinite wr,itten charge s~anlklachte, in geschrifte opgesteld, aan hem' gezondE'n of over- wegeus o~be

?e prepared and transIDlttt)(1 or delIvered,to hIm and an enqmrY·\handig. d en een onderzoek daari.ll ge.houdel1 wo.rdell. Bi.j h.et kWll.amh .. ld. 
mto the sam~ shall be held: At the ~nqu~ry he shall.be (~fforded onderzoek wordt hem de gelegE'nheid gegeven tegen het 
an oPl?ortum,ty of showmg .cause ~gamst, the dlsmlBl:ml Ol'iontslag of de vermindering gronden aan te voeren. De amb
l'edu?tIon. ':rho .offic"r reportmg ,tho meffi.clency may not ta.ke tenaar die de onbekwaamheid rapporteel't mtlg slechts als 
part m the enqUlry except R1l a WItness, getuige deelnemen aan het onderzoek. . 

(2) If the enquiry disclose that the servant is inefficient and (2) Blijkt uit het ondeI'zoek, dat de dienaar onbekwaam HI 
that his inefficiency is due solely to causes within his own en dat ziju onbekwaa11lheid uitsluitend te wijten is aan oorza
control, he shall be deemed to haye beeu guilty of misconduct ken, die van zijn wil afhankelik ziju, dan wordt hij geacht schul
and shall be dealt with as provided in this Act. (ligtezijnaan wangedragen overeenkomstigdeze Wet behandeld. 

(3) If the enquiry disclose that the servant is inefficieni, but (3) Blijkt nit hetonderz?ek, ~lat ?e ~ienaar onb.~kwa~m is 
that his inefficiency is not due solely to causes within his own doch dat de. onbek::aam,held met ~uts~~ltend te w]Jten ]S aan 
control, he shall be elealt with in the same manner as if his o()rzaken, dIe ~~n zlJn wIl afhanke~lk. ,21J11, clan worelt, met ~em 
aervicE\':1 weTe dispensed with in aocordance with section nine. op dezelfd~ wl,lze gehandeld alsof hlJ overeenkomsbg arbkels 
or ttln. negf!n of t'icn afgedankt was . 

. . . ' , . (4) Blijkt uit het onderzoek, dat de dienaar geenszins onbe
. (4) ~f the enqUlry dlsclo~e that the servant IS m .no way kwaam is, dan wortH hij in :.-:ijn betrekking h.ersteld of tot een 
lllefficlCnt, he shall be r~ms~ated or sh<l:ll be appolll~ed to ander ambt of post aangesteld, in een of alider geval zonder 
another office or post, and III eIther case WIthout reductIOn of vermindering van emolumenten. 
eIll~luments. 	 (5) Hangende de uitslag van het onderzoek wordt de 

(;)) Pending the result of the enquiry the servant shall be dienaar in zijn betrekking geschorst. De order voor schorsing 
suspeulled from the duties of his office or post. The order uit de dienst gaat gepaard met inhouding, van de geschorste 
for suspension from duty shall involve the withholding of half dienaar, van de helft van de emolumenten van de betrekking. 
the emoluments of office from the servant suspended: Provided Met dien verstande dat, wanneel' het onderzoek mocht aantonen 
that if the enquiry should disclose that the servant is in no aat de dienaar· geenszins onbekwaam is, hem de halve 
way inefficient the half emoluments withheld during the period emolumenten ingehouden gednrende het tijdvak van schorsing, 
of suspension shall be, paid to him, hetaald zullen worden, . 

((j) Nothing in this section shall apply to a transferred ,(fi) Dit artik:l is nie~, van toepassi'Il~ op een over~Hplaatste 
servant, a Oape contributor, aOape fixed-establishment servant, d~enaar, een K~pse b]~drager, een Kaapse vaste ~llmststaat 
or a Natal servant. dlenaar, of een Natalse dlenaar. ". 

9, Wordt een dienaar, die in vaste dienst aangesteld is, Afda.nlcing. 

Retren~ 9. If the services of a servant in permanent employment afgedankt, vo?rdat .hij de leeftijd~re~ls bereikt ~eeft, ten ge
mente be dispensed with prior to his superannuation, owing to a reduc- volge van een mkortmg of reorga!llsatltl van het dlenstpersoneel 

tion in or reorganization of staif the following provisions shall dan gelden de volgende voorschl'lften : 

3pply :-	 (1) I?ehoudens het bepaalde bij artikel Men ontvangt 
(1) 	Save as is provided in section ten an officer who had een ambtenaar, die de keuze had om lid te wo.rdoo 

the' option of becoming a member of an old superan- van een oud 8uperanmmtieiond:!J, doeh die kenze niet 
nuation fund but failed to exercise that option uitoefende, en die niet de verdere keuze uitgeoefend 
and has not exercised the further option of member, heeft van lidmaatschap, hem gegeven ingevolge sllb-
Iiliipgi ven him nnder sub-sedion (5)0£ section tUJenty- artikel (5) van artikel acht en twintig, een gratifikatie 
~ight, shall re>leive from revenue a gratuity in respect uit inkomsten ten aanzien van een tijdvak van 
.fa pe.riod of continuous employment endiug at the onafgebroken dienst eiudigBnd@ op dGl oudQ bepaalde 
G~\\I he'd. !it.t:t"" , datum. 
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(.2) An officer who has been admitted to membership of 
the Fund by virtue of suh-section (5) of section 
twenty-eight shall receive from reV8nue a gratuity on 
a period of employment arrived at by adding 
together-
(a) 	the period of continuolls employment ending at 

the old fixed date; and 
(1)) the period of snch continuous employment after 

the old .fixed date as has been covered bv contri 
lmtions to the Fund. " 

In addition he shall receive fl, refund of the whole of 
the additional contribntions (if any) paid by him, aDd 
also the amount of any ordinary contributions which 
he may have paid in respect of any period prior to 
the old fixed daj e. 

(3) 	Ra.ve as is provided in sub-section (2) of this section 
an officer who is a member of the :Fund shall receiv 
from revenue a gratuity calculated on the whole 
period of his continuous employment, and in addition 
he shall receive from revenue a refund of any amount 
which he may have contrihuted by way of additional 
contributions. and also the amount of anv ordinary 
contrihutions' which he may have paid in v reSl)ect of 
any period prior to the old fixed datI? 

(4) 	An officer who is a member of the fund created by 
Act No. 29 of 18\17 of Natal or the railway superan
nuation fund incorporated therewith, shall receive 
from revenue a gratuity calculated on the whole period 
of his continuous employment; and in addition he 
shall receive a refund of any contributions which he 
may have paid to the said funds in respect of any 
period prior to the first day of March, 1910. 

(5) Any officer referred to in suh-sections (2), (a) and 
(4) of this section, whose continuous employment, 
due regard being had to the provisions of sub-sl?ction 
(7) of this section, has in the aggregate been fifteen 
years or more, and any such officer whose age is 
forty-five years or more and whORe continuous employ
ment has in the aggregate been ten years or more, 
shall receive from revenue at his option, either
(a) 	an annuity equivalent in amount to the annuity 

(if any) ne would he entitled to receive from the 
fund of which he is a member on his retirement 
owing to ill-health j or 

(b) 	a gratuity and a refund of the contributions 
referred to in the said sub-sections. 

(6) 	(a) The gratuity referred to in the preceding suh
sections of this section shall be calculated on the 
officer's pay at the time of leaving the Service on the 
following scale due regard being had, in calculating the 
period of continuous employment, to the provisions of 
sub-section (7) of this section :- 

Period of continuous mnpluyment. 
Under one year 

One year 

Two years .. . 

Three years.. . 

Four years .. . 

Five years .. . 


, Six years 
Seven years... 
Eight yeal'S"'" 

Nine years ... 

Ten years and over 


Nil. 
One half month's pay. 
One month's pay. 
Two months' pay. 
Three months' pay. 
Four months' pay. 
Five months' pay. 
Six months' pay. 
Seven and a half 

months' pay. 
Nine months' pay. 
One month's pay for· 

each completed year 
of employment. 

(2) 	Een amhtenaar die toegelaten is als lid van het Fonds 
krachtens subartikel (0, van artikel acht en twintig 
ontvangt uit de inkomsten een gratifikatie over een 
diensttijd verkregen door samen te voegen ; 
(a) 	de onafgebroken dienst eindigende op de oude 

bepaalde datum; en 
(b) zodanige onafgebroken dienst na de oude bepaalde 

datum als gedekt is door bijdnlgen tot het :Fonds. 
Buitendien worden alIe door hem betaalde bij 
komende hijdragen (zo e1' zijn) aan hem terugbetaald, 
alsook het bedrag van gewone hijdragen die hij 
gedaall moe1Jt hebhen ten nanzien van enig tijdvak 
v60r de oude bepaalde datum. 

(:3) 	Behoudens het bepaalde bij subartikel (2) van 
dit artiYel, ontvangt een ambtenaar, die lid is van het 
Fonds, nit inkomsten een gratifikatie berekend 
over het gehele tijdvak van zijn onafgebl'oken 
dienst en ontvangt tevens uit inkomsten terugbetalillg 
van aIle bed ragen, die hij bij wijze van bijkomende 
bijdragen mocht hehben gestort en bovendien het 
bedl'ag van aIle gewone bijdragell door hem gesiort 
ten aanziell van een tijdvak voorafgaande aan de oude 
hepaalde datum. 

(4) 	Een ambtenaal', die lid is van het fonds gesticht 
hij Wet No. 29 van 18~17 van Natal of het daarmede 
verelligde Spoorweg Superannuatiefonds, ontvangt 
nit inkomsten een gratifikatie berekend over het 
gehele tijdvak van zijn onafgebroken dienst, en 
tevens ontvangt hij aIle bedragen t81'ug, die hij. in 
bedoelde fondsen mocht hehben gestort ten aanzlen 
van een tijdvak voor de eerste dag van ~1aart, 1910. 

C;'») 	 Een ambtenaar bedoeld in subartikels (2) (3) 
en (4) van dit artikel, wiens onafgebroken dienst 
met inachtneming van het bepaalde bi.i subartikel 
(7) van dit artikel, bijelkaargenomen vijftien jaren of 
meer bedraagt, en ieder zodanige ambtenaar die :ijf 
en veertig jaar oud of ouder is en wiens gezamenhke 
onafgebroken dienst tien jaren of meer bedraagt, 
ontvangt uit inkomsten te zijner keuze, M
(a) 	een jaargeld van gelijk bedrag als het jaargeld 

(zo dat er is) waartoe hij uit het fonds gerech
tiO'd zou zijn, waarvan hij lid is bij zijn uitdienst
tr~ding ten gevolge van ziekte; M 

(b) 	 een gratifikatie en terugbetaling van de bedragen 
bedoeM in voormelde sllbartikels. 

((i) 	(a) De gratifikatie bedoeld in de voorgaande 
subartikels van dit artikel, wordt berekend over het 
salaris van de ambtenaar ten tijde van zijn uittreding 
uit de Dienst naar de volgende maatstaf, zullende hij 
berekeniIlg van de onafgebroken dienst gelet worden 
op het bepaalde bij subartikel (7) var dit artikel ;-

Tijdvak vall onajqebroken dienst. GTatijikatie.. 
1vlinder dan een jaar Niets. 

Een jaar Een halve maand salaris. 

Twee jaar Een maand salaris. 

Drie jaar Twee maanden salaris. 

Vier jaar Drie maanden salaris. 

Vijf jaar· Vier maanden Halaris. 
Zes jaar Vijf maanden salaris. 

Zeven jaar Zes maanden salaris. 

Acht jaar Zeven en een halve maand 


salads. 
Negen jaar N egen rnaanden salads. 
'Ben jaar of langer Een maand salads voor ieder 

voltooid jaar van diensL 
(b) 	Voor elke voltooide maand boven de voltooide jaren, 

die in aanmerKing genom en zijn, wordt een evenI 
redig deel van de gratifikatie betaald. Dit evenredig(b) For each completed month over and above the com-I 
deel 	wordt berekelld vol gens de maatstaf, die bij depleted years taKen into account a proportion of thel 
herekening van de b'1'atifikatie over de voltooide jarengratuity shall be paid. Such proportion shall bel 
tot grondslag diende. ..calculated on the scale which was taken into account 

(c) Ret woord "salaris," in de maatstaf gebezigd, betekentin computing'the gratuity for the completed years. ' 
en omvat in het geval van een ambtenaar, die lid is(c) The term "pay" as nsed in the scale shall mean andl 

van 	het Fonds of van een auder in deze Wet hedoeldinclude in the case of an officer who is a member ofl 
fonds, pensioendragende emolumenten, en in hetthe 	}<'und or any other fund referred to in this Act,! geval van een ambtenaar, die I1iet lid"ls yan znlk eenpensionable emoluments, and ill the case of an officerl 
fonds, sleehw zijn aalaris ;who is not a Ulember of any Buch fund, bie ealary only. 
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(it) For the purposes of this sub-section, employment 
before the age of eighteen years shall not be taken 
into account in calculating the period of continuous 
employment unless contributions have been made in 
respect thereof. 

(7) 	If within five years after the seventeenth day of May, 
UllO, the employment of any officer who was a mem
ber of an old superannuation fund or the fund 
established bv Act No. 2~) of 1897 of Natal 01' the 
Railway Superann1Jation Fund incorporated there-, 
with, be termipated by reason of the abolition of his; 
own or another office or by reason of a reduction of, 
or a reorganisation in his'Department, there shall be 
added to his actual perkd of employment in the 
service of the Administration and of the old Adminis
tration ; 

(a) 	In the case of au officer whose actual period of 
employment is at the date of his retirement less 
than ten years a period equal to one-third of that 
actual period of employment; 

(b) 	In the case of an officer whose actual period of 
employment is at the date of his retirement ten 
years or more, a period of tlve years; 

and the period of employment for purposes of sllch I 
an officer's pension shall, in the event aforesaid, be 
ascertained by making such an addition to his actul'l 
period of employment. 

No contribution shall he payable by the officer in 
respect of any period so added. 

(8) 	An employee shall receive such gratuity from revenue 
as may from time to time be prescribed: Pro
videe! that if he he a member of the fuud, or of thelfund created under Act No. 29 of 1897 of Natal or the 
Railway Superannuation Fund incorporated therewith, 
and if his continuolls employment has bef'n twenty-lfive years or more or he has attained the age of 
fifty, he shall receive from revenue, at his option, 
either an annuity equivalent in amount to the annuity 
(if any) which he would have been entitled to receive 
from any such fund on retirement owing to ill-health, 
or a gratuity of not less than six months' wages. AnYI 
additional eontrihutions made by an employee shall 
be refunded to him in addition to any gratuity which, 
he may he paid under this section, together with any. 
ordinary contributions made hy a member in respect: 
of any period prior to the old fixed date. 

(9) 	The amount paid to a servant in accordance with this 
section shall in no case be less than twice the amount 
of his contributions to the fund of which he is a 
member. 

(10) 	Nothing in this section contained shall apply to al 
Cape contributor, a Cape fixed establishment servant, al 
Natal servant, a transferred servant, or the officer i 

referred to in sub-section (1) of section sevfmly-st',1J ofl 

(d) 	Voor de doeleinden van etit subartikel, wordt bij de 

berekening van het tijdvak vanonafgebroken dienst, 

cen diensttijd v66r de ouderdom van achttien jaren 

niet in aanmerking genomen, tenzij ten aanzien daar
van bijdragen gestort zijn. ' 


(7) 	Wanneer binnen vijf jaar na de zeventiende Mei 1910 

de dienst van een amhtenaar die lid was van een oud 

superannuatiefollds of het fonds gesticht. ingevolge 

Wet No. 29 van 1897 van Natal of het daarbij inge

Iijfde Spoorweg Superannuatiefonds beeindigcl wordt 

uit hoofde van de afschaffing van zijn eigen of een 

limIer ambt, of uit. hoofch' van heper]{ing of reorgani
8atie van zijn Departement, dan worclt bij zijn werke

like dienst in de Administratie en in de oude Admini

stratie gevoegd ; 
(n) 	In't geval van een ambtenaar wiens werkelike 

dienst op de datum van zijn uitdiensttreding 
mindel' is dan tien jaar, een tijdvak gelijk aan 
een derde van die werkelike dienst·; 

(b) 	In 't geval van een ambtenaar wiens wel'kelike 
dienst tip de datum van zijn uitc1iensttrediug tien 
jaar of langeI' is een tijdvak van vijf jaar ; 

zullende met het oog op pensioen voor zulk een amb
tenaar de diensttijd bl'rekend wordm 0001' zodanige 
toevoeging te maken tot zijn werkelike dienst. 

Ten aanzien van zulk een bijgevcega tijdvak is de 
ambtenaar geen bijdrage verschuldigd. 

(8) 	 Een bediende ontvangt uit inkomsten zodanige 

gratifikatie als van tijd tot tijd voorgeschreven mocht 

worden: Met dien verstande dat, zo hij lid is van het 

Fonds of van het fonds gesticht ingevolge Wet No. 

2~l van 1897 van Natal of van het daarmede verenigde

Spoorweg SuperannuatiefondsenmitBzijnonafgebroken 
dienst vijf en twintig jaren of meer bedraagt of hij de 
leeftijd van vijftig jaar hereikt heeft, hij uit inkomsten 
te zijner keuze zal ontvangen, Of Ben jaargeld gelijk 
aan het bedrag van het jaargeld (zo dat er is), waartoe 
hij uit dat fonds gerechtigd zou zijn geweest hij 
uitdiensttreding tell gevolge vanziekte,bf eengratifikatie 
van ten minste zes maallden loon. Alle door een 
bediende gestorte bijkomende bijdragen worden aan 
hem terugbetaald, benevens de gratiflkatie, die 
ingevolge dit artikel aan hem hetaald kan worden, 
tezameu met aIle gewone bijdragen door een lid 
gestort ten aanzien van een tijdvak, v66r de oude 
bepaalde datum. 

(H) 	Het bedrag aan een dienaar volgens dit artikel 

betaald, is in geen geval mindel' dan tweemaal het 

bedrag van zijn bijdragen tot het fonds waarvan hij 

lid is. 


(10) 	Dit artikel is niet van toepassing op een Kaapse 

bijdrager, een Kaapse vaste dienststaat dienaar, een 

Natalse dienaar, een overgeplaatste dienaar, of op de 

ambtenaar bedoeld in suhartikel (1) van artikel zes 

en zeventig van deze Wet. 


••. 	 , 

10. 	(I)Aan een dlenaar, dIe 011 de oude bepaalde Afdanking 
this Act .datum bij de oude Administratie in de vaste dienst aangesteld ~~l ze~erf 

. 'was en die uit hoofde van zijn ouderdom niet in aanmerking kwam in~:rfedeo 
Retrench· 10. (1) There shall be granted from revenue a gratuity tolals lid van een oud superannuatiefonds of aan wie uit hoofde dienaren. 
ment of cer a servant who was in permanent employment of the old AdminJvan zijn ouderdom de toetreding als lid daarvan geweigerdtn.in aged or 
invalid ser istration on the old fixed date and who was ineligible forlwerd, wordt een gratifikatie uit inkomsten uitgekeerd, indien hij 
vants. membership or was refused admission to membership of an· door de Adrninistratie afgedankt wordt, om reden dat hij de voor

old superannuation fund by reason of his age, if his services belgeSChreven leeftijdgrens bereikt heeft of wegens inkorting of 
dispensed with by the ~dministration on acc~)Unt of his having reorganisatie van personeel, en mits hij voorts niet 
reached the age prescrIbed for superannuatIon 'or on account1in aamnerking komt voor een jaargeld uit een superannuatie
of a reduction 'in or reorg-anisation of staff, and if further he of pensioenfonds. Bedoelde gratifikatie wordt berekend als 
be ineligible for an annuity from any superaRnuation or pension voigt: _ 
fund. The said gratuity shall be calculated as follows : 

(a) 	In the case of an officer, on the scale Ret out in sub
section (6) of section nine and calculated in the 
same manner as if he had heen a member of aD old 
superannuation fund. 

(b) 	In the case of an employee, as may be prf'-flcrihed under 
sub-section (8) of section nine; 

(a) 	in het geval van een ambtenaar, volgens de maatstaf 
aangegeven in suhartikel (6) van artikel negen en op 
dezelfde wijze berekend alsof hij lid was geweest van 
een oud snperannuatiefonds. 

(b) 	in het geval van een bediende, zoals ingevolge suh
arlikel (8) Van arti,kel negen voorgeschrevcn mocht 
worden; 
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Provided that the gratnity shall in each cMe be rednced by ani Met dien verstande dat in iedel' geval van de gratifikatie een 
a:nount equal to what ,would be ~ue ,from the servant iUlbedrag afgetrokken wordt gelijk aan de som, die door de 
~lscharge of arr~ar ordmary contrIbutIOns and compound dienaar aan achterstallige gewone bijdl'agen met samengestelde 
mter~t thereon 1Il te~ms of sub-section, (1) of section thirtY-lrente daarop volgens subartikel (1) van artikel drie en der'tig 
thr.ee If he were admItted to membershIp at the date of his verilchuldigd zou zijn, indien hij op de datum van zijn 
retIrement and allowed to antedate his membership to the old Iuitdiensttreding als lid toegetreden en hem toegestaan was zijn 
fixed date. llidmaatschap tot de oude bepaalde datum terug te dateroo. 

(2) If the seI'vant so et" t 'th t, d' h' ~ (2) Indien de alzo uitdiens, ttredende dienaar, niettegenstaande , r lrm,.,(Y,was no WI s an Ing IS age " , d k l'k I'd 	 d " 
actually admitted a member of an old superannuation fund but ,1Jn OUCler om, wer e 1 ,I, wa~, van een ou sup erannuatl e-
has not paid arrear contributions and interest for a eriod!fonds, doch geen achter;talhg~, blJdragen en rente betaald heeft 
ufficl'ently lona to entl'tie h'm to a 't' • h 'h 11 P, gedurende een genoegzaam tIJdvak om hem recht te gevenS ,., I n annul", e:.; a, receIve a " Id d t "'" h" t'nk t' 1 k d Igratuity calculated as follows :_. 	 op een Jaarge , an 011 vane;" IJ een gra 1 1 a Ie )ere en a s 

voIgt : 
(a) 	In the case of an officer, on the soole set out in sub- (a) inhet geval van een ambtenaar, volgens de maatstaf 

section (6) of section nine. I aangegeven in subartikel (6) van artikel negen ; 
(b) 	 In the case of an emplovee, as may be prescribed under: (b) in ?et geval van e~n beriiende, zoals ingevolgesub

sub-section (8) of section nine. i artIkcl (8) van artIkel negen voorgeschreven mocht 
. worden. 

In addition he shall be refunded the amount of the addi_:Daarenboven wordt aan hem terugbetlk'lld het bedrag van aIle 
tional contributions (if any) paid by him, and shall further be!bijkomenc1e bijdragell, die door hem gestort mochten zijn, 
r~fu~ded the amount of o~dina~y contributions (if any) paid hy:alsmede het bedrag van ,alle gewone bijdragen, di~, hij gesto~'t 
hun m respect of any perIOd prIOr to the old fixed date. ,mocht hehben ten aanZlen van een of ander tlJdvak v60r 

. , , , .,:de oude bepaalde datum. 
(3) The pr~)vIslOns o~ sub-sectIOn (1) of thIS sectIOn shalli C~) Suhart.ikel (1) van dit artikel is mutatis rmttandls van 

apply rnu~atu; nwtand1ll to a serv,ant refused admission tOltoepassing op een dienaar, aan wie toetreding als lid van een 
~e~ber~?lp of an old supe.rannuatI?n fund ~n t~e ground ofloud superammatiefonds geweigerd is op grond dat hij niet 
hIS mahility to pass the reqmred mediCal exammatlOn. !voldeed aan het vereist geneeskundig onderzoek. 

i 11, Een dienaar die afgedankt wordt wegens een ver- lna;eval van 
PaymfIJton 11. A servant whose services are dispensed with, owing tolmindering of reorganisatie van het personeel of op grond af aD~it1: 
If;~rer::tnta~~ a roduction i.n or reo.rga.ni~ation of ~taff .or ?r:- th@ ~round of: van licha:melik letsel) !~chameli~,e' ongeschik:theid of slechte f;e~la:t:;~ 
cumulated 	 supe!",:UlnnatIOD, bodIly InJury, physlCal dIsabIlIty or 111-health,lgezondheld, of omdat hlJ de leefhJdgrens berelkt heeft, wordt opgelop6n 
Itlll.ve, 	 shall be paid by the Administration for any accumulated leaveivoor hem toekomeml opgelopen verlof door de Administratie verloi. 

due to him, provided that in :no case shall such payment bctaald, zullende zodanige betaling in geeD geval een bed rag 
exceed an amount equal ,to two months' emoh•.ments~of his gelijk a,tH twee maanden emolumenten van zijn betrekking te 
office. boven gaan. 

12. Goon dienaar in vaste dienst, aan wie verlof verleend Dldenaar kan 
' 'k l' ,. h 'ft l'k t t ' d d d' ge urende Servant not 12 N 1Il permanent employment who has been ,IS, an zone er zlJn se 1'1 e 1 e oes emmmg ge uren e Ie zljn verloftijd.·0 servant 

~o beh r,r granted leave of absence shall, without his written consent!verloftijd of binnen twee maanden na aftoop daarvan uit de niet worden 
~ht~o~leave during the period of such leave or within two months after:dienst worden afgedankt, af~:ranlf~ 
without his the expiration thereof, be discharged from the Service, I t~t:~~~O". 
fiOnsent, 	 I HOOFDSTUK II. " 

I 	
TUCRT. 

OHAPTER II. I 13, Een dienaar, met uitzondering van een overge- O=hrijvin~ 
Iplaatste dienaar, een Kaapse bijdrager, een Kaapsc vaste dr~':,~~nge-
dienststaat dienaar en een Natalse dienaar, di&- gev\l,l van 

DISCIPLINE. () d 1 f d d l'k h' 't" a'a zon er vel' 0 en zon er re e 1 e \l'ersc onmg m, zlJn lenaren, 

Definition of 13, Any servant, other than a transferred I'!ervant, al
j 

dieI~~t v;fTegblijf~; ,of d 't f ' .. d' f 
miooonduct in Oape contributor, a Oape fixed-eiitablishment servant, and a (1;) nalaug 0, traag IS m e Uloe enmg van Z:JI~ lenst; 0 
Ql1se of ser- Natal servant who- (c) €len wettlg bevel door €len bevoegde autorltmt gegeven, II 

vant.., ' 	 opzettelik niet gehoorzaamt of opzettelik veronacht
(a) 	absents himself from duty without leave and without; zaamt; of 

reasonable excuse; or I (d) op dienst of wanneer hij zich voor de dienst aanmeldt, 
(b) is negligent or indolent in the execution of his duty; or, in beschonken toestand is, of zich uit gewoonte te 
(c) 	wilfully disobeys or disregards any lawful order given buiten gaat a~n sterke drank of verdovingsmiddelell; 

by competent authority; or of . 
(d) 	is in a state of intoxication when on duty 0'1' when (e) insolvent glk1.t of zijn boedel ten behoeve van zijn 

report,ing for duty, or hahitually uses to excess any, Elchuldeisers overwijst of met deze een akkoord 
intoxicant or drug; or I aangaat, of tegen#wie een bevel tot gijzeling door 

(e) 	becomes insolvent or assigns his estate for the benefit\ €len gerechtshof verleend is, tenzij hij kan aantonen 
of or compromises with his creditors, or has a decreei dat zijn insolventie, overwijzing, akkoord of gijzeling 
of civil imprisonment made against him by any court, veroorzaakt werd door onvermijdelike tegenspoed; of 
of law, unless he can show that his insolvency,! (f) zonder de schriftelike toestemming van de Algemene 
assignmen~, composition, ,or civil, imprisonment has!' Bes~uur,der voor eige~ rekening handel drijft of een 
been occaSIOned by unaVOIdable mIsfortune; or, bezigheld of beroep mtoefent; of 

(f) 	trades or carries on a business or occupation on his! (g) biezonderheden, in de loop van zijn dienst te zijner 
own account without the written sanction of the; kenn1s gekomen, andel'S dan in de waarneming 
General Manager; or ~ van zijn dienst bekendmaakt; of 

(g) 	discloses information acquired in the COll;l:se of his! (h) op dienst of in een spoorweg of havenlokaliteit. of in 
duties, otherwise than in the discharge thereof; or: spoorweg- of havendienstkleding zich op een schande

(h) 	while on duty or on railway or harbour premises ori like of onwelvoegelike manier gedraagt; of 
in railway or harbour uniform condncts himself in ai (i) yoor werkzaamheden in de ui.E; efening van zijn 
disgraceful or unbecoming manner; or ! dienst verricht €len kommissie, fooi of beloning

U) accepts or demands in respect of the performance ofl van geldelike of andere Mrd (niet zijnde de emolu
his dufies any comlliission, fee, or rewai'd, pecuniary! irienten, die de Adminlstratie hem betaalt) aanneemt 
or other (not being the emolumentS payable tol of vraagt, of nalaat het Aoofd van.., zijn kant.oor, of, 
him by the Administration), or fails to report to thei zelf aan het hoofd zijnde van een kantoor, het hoofd 
head of his office, or, if he be the head of an office, tOI 'fan zijn departement in kennis te irtellen van de 
the head of his department, the offer of an1 lIuG.1 awbi..dini van ,ulk ean kommiliSie, fooi of llJelonin.g ; 
(luliWll:illllion, fM, .1' rltwal'd j !ill' i of 
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(j) 	abuses any travelling privileges or facilities granted to (j) misbruik maakt van reisvoorrechten of faciliteiten 
him by the Administration as a servant; or I aan hem in zijn hoedanigheid van dienaar door de 

(Ie) misappropriates a,ny railway or harbour property; or Administratie toegestaan; of 
, 	 (k) zich spoorweg- of haveneigendom wederrechtelik 

(t) contravenes or fails to comply with any regulation, 'I toeeigent ; of 

shall on the offence beino proved against him be deemed tol. (l) een regul,~~ie overtree~t of niet.nakomt,

h' 1 f B ' • 	 lIS, nadat het vergrlJp bewezen IS, schul dIg aan wangedrag en kan 

ave Deen gui ty 0 misconduct and may be dealt with as IS!,worden behandeld vol gens de voorschriften hieronder in dit 
hereinafter in this Ohapter provided. 'Hoofdstuk vastgesteld. 

Procedure to 14. (1) Any servant who is charged with misconduct I 14. (1) Een dienaar die beschuldigd staat van wange- ~rooldurein 
be fhllowed :f shall be aff:orded an opportunity of being heard, and any admiS-I' drag,wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. Van b~:~1H~~i~ing 
:~o~!:~t,° sion or denial he may make or explanation he may give shall bE'elke erkel1tenis of ontkentenis, die hij mocht eloen of ophelde- van wallge

considered by the head of his department, system or division Iring, die hij mocht geven, moet worden Kennis genomen door drag'. 
or other officer (not being the officer rep:),rting the offence )Ihet hoofd van zijn departement, s~.elsel of afdeling of een ande!' 
delegated for that purpose by the head of hIS department. daartoe door het hoofd van ZlJn departement aangewezen

lambtenaar (niet zijnde de 3mbtenaar die het vergrijp 
(.2) A servant who is charged with misconduct of a serious l'apporteert.) Inature may be suspended temporarily from duty. The order (2) Een dienaar, die beschuldigd staat van wangedrag van 

of suspension shall as soon as possible be reduced to writing,lernstige aard kan tijdelik in zijn dienst worden ge..'lchorst. De 
and a copy thereof signed by the person making the order,iorder van schorsing wordt zo spoedig mogelik op schrift 
together with a copy of the charge on which the order was'gesteld, zuUende een afschrift daarvan, getekend door de 
made, shall forthwith be transmitted or delivered to the servant:persoon, die de order maakt, tezamen met een afschrift van de 
suspended. The servant suspended shall be required to stateitelastlegging, naar aal1leiding waarvan de order verleend is, 
in writirlg whether he admits or denies the charge and to givelaan de geschorste dienaar worden toegezonden of afgegeven. 
any explanation he may desire to make. An order for suspen- De geschorste dienaar is gehouden in geschri£te de telaste
sion from duty may involve the withholding of thellegging Of te erkennen Of te ontkennen onder bijvoeging van 
emoluments of office from the servant suspended. I'zulke ophelderingen als hem wenselik voorkomen. Een order 

van schorsing in de dienst kan de inhouding ten 
(3) If the servant be found not guilty of the misconductlgevolge hebben van de emolumenten verbonden aan de 

charged, the order of suspension shall be removed and anyIbetrekking van de geschorste dienaar. 
en:~olume?ts withheld during the period of suspension shall bel (3) Indiell de dienaar n,iet schuldig bevonden wor,dt aan het 
paHl to hIm. ten laste gelegd wangedrag, wOl'dt de order van schorsing 

. opgeheven en de emolumenten aan hem uitgekeerd, die gedu-
How rniscon- 15. (1) When a servantlS found guilty of misconduct,,- Irende de tiJ'd van schorsing ing,ehouden werden. 
finet 	 rnav be I 
dealt with. (a) if the misconduct be not of a serious nature, a fine 15. (1) FJen dienaar die schuldig bevonden is aan Hoe in geval 

may be imposed on him recoverable by deductionslwangedrag van bewezen 
' ( th b ) h : ( k ' h d' t t' d' wang-edragfro, m sala as . e case may e, or e may I a) 	 -an, wanneer et wange rag me van erus 'Ige aar.,1'), or wages IS, gebandeld 

be cautIOned or censured; or I worden gestra£t met boete, die verhaald kan worden wordt. 

(b) 	 if the misconduct be of a serious nature, one or morel door: .kortingen op zijn salaris of loon ond.erscheidenlik, 
of the following penalties may be imposed, that is to of hiJ kan worden gewaarschuwd of berls:pt; of . 
say, a fine recoverable by deductions from salary, 01'1 (b) kan, wanneer het ,:angedrag van ernstIge aard IS, 
wages (as the case may be), stoppage of increments ofl worden gestraf~ met, een of meer van de volge~de 
pay, r~duc!ion in salary 01' wages (as the ease may be), straffen, .l?'amehk. met boete verhaalb.aar ~oor kortm
reductIOn m rank order to resirn office or dismissal.l gen op zlJn saiarls of loon onderscheldenhk, met ont

. 	 d"mg van sa arls-ver ogmgen, , "" zeggmg van vel'If'0 	 ,Inhou l' h' 
(2) No servant in permanent employment who is charged J salaris- of loonvermindering onderscheidenlik, rang-

with serious misconduct and who denies the charge shall bell vermindering, aanzegging om te bedanken, of ontslag. 
dismissed from the Service or reduced in rank or emoluments I (2) Geen dienaar in vaste dienst, die beschuldigd is van 
without an enquiry into the charge being held in manner €'rnstig wangedrag en· die de besch1l1diging ontkent, wordt 
prescribed. The servan.t shall be entitled to be present during zon~el' het h?uden. van een, onderzo?k op de wijze als voor
the whole of such enqUIry and shall be afforded an opportunity gescnreven, Ult de dlel1st ontsIagen of m rang of emolumenten 
of showing cause against the dismissal or reduction. The verlaagd. De dienaar is gerechtigd gedurende geheel zodanig 
offleer reporting the misconduct may not take part in thelonderzoek tegenwoordig te ziju en wordt de gelegenheid 
enquiry except as a witness. Igegeven redenen tegen het ontslag of de verlaging aan te 

, 	 .., ~voeren. De ambtenaar die het wangedrag rapporteert mag 
(3) An~ sel:vant conV1?ted of 1 a cr1I31.1nal o~ence and se11- slcchts als getnige aan het onderzoek deelnemen, 

tenced ~o nnprisonment WIthout t:le optlO.n of a fine shall, unlells (3) Een dienaar die veroordeeld is wegens cen misdaad 
he ?btam a ~re~ pardon for tht; off~nce, ,tpsofacto be deemed ~o en gevonnist is tot gevangenis zonder de keuze van boete wordt, 
have be.en dlsmissed from the HerVlCe as from the date of IllS tenzij hij gratie VOOl' de misdaad ontvangen heeft, geacht 
suspensIOn. IpSO facto uit de dienst te zijn ontslagen, gerekend van de 

(4) No servant who may have been acquitted on a criminall dag van zijr: schorsi!1g... '.. ... 
charge shall be thereby ex('>mpt from a charge of misconduct: (4) E~ll dlenaar,dlC?lJ een k.r,lmmelevervolgmgvrl)ges:proke!l 
under t,his Ohapter in respect of or in connection with the same' wordt, IS daa:door met gevrIJwaard tegen een vervolgmg mt 
offence. 	 krachte van dit Hoofdstuk wegens wangerlrag tel' zake van of 

in vel'band met hetzel£de misdrijf. 
(5) No fine levied under this section shall be of an (5) Het bedrag van een boete opgelegd ingevolge dit 

uncertain amount nor shall any reduction in pay apply for an artikel is niet onbppaald, noeh is een inhouding van loon 
unlimited period except in eases of inefficiency. geldig voor e('ll onhepaalde tijd behalve in gevallen van onbe

kwaamheid. 
(6) Nothing in this Act contained shall deprive a servant (6) Het bepaalde bij deze Wet ontneemt een dienaar 

against whom a decision of a superior offieer has been given t~gen wie een beslissing van een hogere ambtenaar gewezen is 
by which a fine or other penalty has been imposed upon such waarbij hem een boete of andere straf is opgelegcl, niet het 
servant, of the right to appeal by letter addressed direct to the l'echt van appel bij brief direkt al1n de Assistent Algemene 
Assistllnt General Manager or other head of his department. Bestuurder of aan het andere hoofn yan het departe-
Thereupon the matter shall be carefully considered by ment te worden gericht. Daarop wordt de zaak zorgvuldig 

H 
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1 
such head of department and further evidence heard if onderzocht door zodanig hoofd van het departement en zo 
need be. If the head of his department does not give nodig wordt verdcl'e getuigenis gehoord. Wanneer het hoofd 
a fina: deeision UP()ll the appeal within hventy-one days van zijn departement niet binnen een en twintig dagen nadat, 
aft.er tll e documents relating to the have been de op het appEd betrekkelike dokumenten aan hem bezorgll of 
delivered or posted to bim, 01' in CPRO seevant is not pel' verzondcn zijn eenfinale beE'lissing op het appel, 
satisfied with his decision, if the same has heen given, such or in de di"nHar 11iet voldnnn is over besiisslng, zo 
servfnt shall have the right of appeal by letter addressed is, heeft zn1];: een dienaar recM van appel bij 
direct to the General '\Ianagel'. The General shn11 hrief gerieht aan de Algemene BestUuriler. DeAlgemene 
then submit the ease 10 a board appointed by ,mc1 Bestl1Ul'del' legt de zaak daarop aan l'!,<ld VOGI'. door hem 
consistiug of two officers and oue servant stationed at or I;enoemd en bep,ta:wcle uit twee amhtenal'en ell een dienaar 
neal' the headquarters of the Administration and elected til die zijn standplaats heoft bij or in de beid van het 
manner prescribed and frOlJ:l the claFs of servants to whicll ihoofcLkantoor van de Administratie en die oJ) de VOOI'

the appellant belongs. The hoard shall revie,v the cOlse,'gesehreven is door en Git de: klasse van 
Ileal' such further or other rel.eva~t ,eVidence, as may bel'dienaren. waar~!;e,. <.10 31,pellant behoorL ,De rnad neemt 
tenderf'd, and report as to theu nndmg to the General de zaak III herzlemng, [100rt verdere andere ver

who 6hall thereupon give his decision, If thelbandhoudende getnigenis als mocht ,vorden aangeboden, en 
;,- be dissatlsfi~,d. wit?, the decision of the Genel'alldoet vall 7ijn bcvlnding aa~l de Algemene Bestu,l1l'der, die 

l\~a:,~ger, he wItnm tlnrt:y- days from the, date uponldaa~op. , Zo de ch,enl:fu,' met vohlaan .~s o,:e1' de, 
v,hIell that vvas gIven, request the General be!5hssl,lg 'Ian Beswurder dan kan hlJ, Innncn 
Manager to forward the records of h~s case to the Hailwayldertig dagen vanaf datum ,vaarop deze gegeven werd, de 
12oal'l! ,1. ' its cOl1siderat,lon, and t,he decision of the R"ilwaYI i,\ 1gem,ene EeC"tnUJ'c:\er v?"zoeken de stukken van zijn zaak 
Boal'(! soan be final. naar de te zenclen tel' zullellde 

Drunkenness 16. servant who is intoxicated while in charge de '1211 siloorwe,QTaad afdoende zi,J·u. 
of Est'vunts. 	 I' " of a locomotiye or other engine, or while acting as engine- 16. Een dienaar, die besehonken is ter\\rijl hij een D~onken-

[ '," l' t 1 h'l' t' I k t' f f 1 ] . 1 ,. 1 I 'h ft f scnap "anC rrvm:, or l;reman, or a com uc ?r, or g:uarc, or w I e ac ,mg 0 ~o~~o l~~ 0 f;l1l ere ,mac 11ne O1~C ~r zl~n )e 1eel' ,ee 0 dienaren, 
as ofi.leer m charge of a statlOn, tram foreman, shunter,:terwIJI hlJ weri\zaam lS als maclul1lst of stoker of als hoofd

or signalman, or as telegraph or telephone operatorkonduktenr, of kondll1."teur of terwijl hij dienst doet als 
receiving or transmitting messages in relation to the movement station chef, tre'I1YOOrman, wisselwachter, hekwaehter of 
of or as pilot, crane-driver, 01' person in charge of any seinwachter of als telegrafist of teleronist bij het ontvangen 
Government craft or marine engine, or any other servant of verzenden van berichten betreffende de beweging van 
who is in a state of intoxication ,vhile on duty and whose treinen, or als loods, kraandrijver of terwijl hij een Regerings
improper performance of the duty would be likely to endanger vaartuig of scheepsmachine onder zijn toezicht 11eeft, of ieder 
the safety of any person travelling or being on railway or andere dienaar die in de uitoefening van zijn dienst in he
harbour property, shall be liable on conviction to imprison- schonken tOf,stancl is, en yau wiens onbehoorlike verrichting 
ment with hard labour for a period not exceeding one year van zijn dienst gevaar te ([uchten is VOol' de veiligheid van 
01' to a fine not, exceeding fifty pounds, or, in default of pay- personen, die reizen of z1ch hevinden op spo01'weg-of haven
ment, to such imprisonment, or to both such fine and imprison- eigendom, worde bij veroordeling gestraft met gevangenis met 
ment. Ihar<.1e arbeid van ten hoogste een jaar of met geldhoete 

Bndaalrering 17. Any servant who, when on duty, endangers the safety ,van ten hoogste vijftig pond of, bij wanbetaing, met die gevan

tl;e.,"1~ety. of of any pel'son,-genis of met beide die boete en gevangenis. 

PC,lS0ll

c b:y ( ) b d" b ' 1 . ' E l' l' d' .. d d '1' I 'd
servant8. a Y ISO eyIng any regu atlOn; or 	 I 17. 'en c Iel1aar, (Ie, op lenst Zl]Il e, e vel 19 leI' van In gevaar 
(b l by disobeying any rule or order which is not incon- iiemand in gevaar brengt-~ breng;e:> vap. .. 

sistent with a regulation and which the servant wasl door niet-opvolging van een regulatie; of d~;e~~fs~~l:.;;' 
bound hy the terms of his employment to obey and ofl door niet-opvolging van voorschl'ifien of orders, die doordienaren, 
which he had notiee; 01' ,niet onbestaanbaar r-ijn met een regulatie en die de 

(c) by any rash or negligent act or omission, dienaal' ingevolge zijn dienstkontrakt verplicht was op 
shall be liable on cOIlviction to imprisonment with hard te volgen en waarvan hij kennis droeg, of 
labour for a period not exceeding one year Or to a fine not (c) door een onbezounen of nalatige daad of verr-uim ; 
exceeding i1fty pounds or, in default. of payment, to such im- wordt bij veroordeling gestraft met gevallgellis met harde 
prisonment, or to both such fine and imprisonment. larbeid van ten hoogste een of met geldboete van ten 

"Cpon any prosecution for an offence described in paragraph Ihoogste vijftig pond of, bij wanbetaling, met die gevangenis 
(c) the court shall, in determining whether the act or omissioniof met beide die boete en gevangellis. 

is Jlegligent, have reg'ard to the nature of the work on which Tn geval van vervolging tel' zake van een overtreding 

the accusCld was then engaged and the number of hours during bedoeld in paragraaf (c) moet het hof, tel' van de 

which he had been continuously on duty. ag, of de handeling of het verzuim al dan niet nalatig is, 


Penalt! o.n 18, Any servant who, with intent to defraud, asks 01' re- ht slaan op de aard van het werk, waal'mede de beschuldig

~~~~~di!~r ~eiyes a gl'e~ter sum than is allowed by law and is provided by the, d~, toen belast was ,en met het aantal men, gedurende welke 

more than is tarIff tIl en III force for the conveyance of passengers or trans-Ihl] doorlopend op (l1en8t was. 

due, port of goods or for any other services rendered or goods 18. Een dienaar die, met het oogmerk om te bedriegen, Bestraffing 


supplied shall be liable 011 conviction to imprisonment with or eell hogere som vraagt of aanneemt, dan bij de wet geoorloofd is 0d'ervra
without hard labour for a period not exceeding three months, en volgens het dan geldend tarier berekencL wordt voor het ver- oor 
01' to a nne not exceeding twenty pounds, or, in default of yoer van reizigers of goederen of voor andel'e verrichte 
payment, to such imprisonment, or to both such flne and diensten of geleverde goederen, worelt bij veroOl'deling gestraft 
imprisonment. met gevangenis met of zonder harde arheid van ten hoogste 

19. Any servant who, during the period which he has drie l~aanden, of.met gel:lbo.ete van ten hoog~te t,winti¥ pon,d 
Desertion by 

or engaged to serve and not being duly dischar~ed fro~ the sa~e, ~~, bl] ~ w~nh(~:a}lIl~, ~et (he of met bmde dIe 
to deserts, 01' refuses to serve, or absents hImself from duty ",eldhoe~e en ",:,angems: ,.. . , ." 

serve. without lawful cause or reasonable excuse,shall be liable 0;1 19. Een dI:naar, che ~taande. ZlJl1 dlenStverhll1tems en Dlenstver
conviction to a fine not exceeding fifty pounds or, in default z?ndrI' behoorhk ontslag l1lt de, dIenst, desert~ert o~ 2i:~~;e7:~. 
of payment, to imprisonment with or without hard labour for rhenst. te ~oen,~f zomler '.':e~tlge red~:1en of g~ldlge ver- ring. " 
a period not exceeding six months, 01' to both such fine and schonmg mt de dlenst wegh~lJft ~?~'dt bl] veroo~~elmg gest~aft
imprisonment. 	 met geldboete van ten hoogsce Vl]ftlg pond ,of, bI] wanbetalmg, 

met met of zonder harde arhmd van ten hoogste
Resignation 20. serval1t who hiA office or withdraws him- zes maamlen of met beide die boete en gevangenis. 	 .without 
notice, 	 self from duties thereor without giving the notice required 20. J<:en die'laar die voor zijn hediening b,,;]ankt of zich Bedankmg· 

by 1'8gulatii:m or cor.tract and before the period of suchlaan de waarneming van zijn dienst onttr(,kt ?:Onder de bij ~~~~~r opzeg
notice fully expired, shall be liable on conviction to a regula.!ie of kOlltraktvereiste opzeggingt'" dDen "ii alvorens de 
fine not exceeding fifty POUIlds or, in default of payment, to termijn van die opzegging ten volle verstreklH is wordt bij 
imprisonment with or without hard labour for a period not veroordeIing gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig 
ex,~eE~cl1ng' six months. pond of, bij wanbetaling met geva.ngenis met of zander harde 

arheid van ten hoogste zes maanden, 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH ,TUNE, 1912. 
----------------------------____________________~____ 	 , • r ~----_________________ _________ 

Dispntes 21. (1) vYhenever a dispute arisos between the Adminis- 21. (1) 'Vanneer eon geschil ontstaat tussen de Admilli- (:<'o',r.h:11.,_ 

between Ad· 	 t t' 1 . 1 bI b f' '" .ministration I'a I\~r: ane a conSl( erae nu~ er? lts servauts as t? anYli3,l'atle Oll .0Em aanzionlik gotal van haal' ~ienaroll t~m ~anzien 
and servants. 	cond,tlOns of employment, andtne dlsputO cannot be amwablYI va:; de d18Dst:voorwaardon, on hot goscnll kun mot m del' 


s.':lttled and is; in tho opinion of the Admini6tration, causing 'H'!ninne bijgelegd wordeD en kan mening van de 

h~ely to caase serious disorganisation in tho working oE thl'l Ac1ministratio, ernstige ongel'C"geldheid hot spoorweg- of 

~'a!lw~y~, ports or the Administration shall l'cportiJavenbedl'ijf verool'zaken of waarschijnlik dan 

Its 0lJl.rr~on to the !doet de Administratie verslag vall haal' moning aan de 

)2) 'rhe.Governor-Ge?-eral n~ay, lm~ess tl~e ., .be oth~l'-IGoeveJ'Ueur-generaal ...' 

',Ise prevIOusly settlea, appomt a LOlmmsswn ot Impal'llall De Goeverneur-generaal k an, teuzIJ het gosclnl op and.ere 
persons to i~vel3t~gate, the eanse of dispute and to make! vooraf beslecht is, een Komrnissie van . 
recommendatIOns m reference thereto, ! )el'SOnen aanEltellen om de oorzaak van het geschll 

(3) Failing such report as is referred to in sub-section (l )/'weken ,?!1 te dien aanzien ,:"oorsteller: te doen. _ 
the Governor-General may, in his discretion, on receipt of ai, BIJ gebreke van het m snb-arh~el (1) be(loelde 
requisition signed by not less than one-fifth of oaeh ofjkf;,l1 Goovern~?r-generaal desverJn~zend, na omv?:ngst van 
the servants affeded, appoint the Commission to inl:len verzoekschrlft, getekend door !l1mstens ee~1 Vl:Jfdo ::"ll 
sub-sec:tioll (2). IlCdel'e gra.:1d van de desbetreffende dlenaren, de III 8uharblcc] 

[(2) bedoelde Kommi,sie benoemen. 
The Commission shall consist of not less than three nOl'l (4) De Kommis,;;ie bestaat nit niet mindel' dan drie en 

n.lOre than five I?ersons (not beiIl~ sel'vants of the Admini~tra-Inietmeer dan vijf personen (niet zijnde dlenal'el1 van de 
tlOn), a:ld one of th~ ;mem?ers of the . who~haniAdministratie), en een van de leden van de die 
be ChaIrman, shall If possl?l~ be a Judge or ot tht'IVool'zitter zal zijn, zal zo mogelik e\ll Recbter of ond-
Supreme Court of South AfrIca. iReelIter van het Hooggerechtshof van Znid AJrika zijn. 

(5) 'fhe report and recommendations of the Commlss10n, andj, Het verslag en de voorstellen :an de Kommissie, zowel 
, . "'" o. l'ecomn'onclat'on Q m"de a . ,'t, ~ t,', ,a,e) een evontueel verslag of voorEh.ellen gedaan (1001' eenall} IepOlL I ',L I" ,n nlUlOll J oLuel . d 'I'd 'I d' - ,'t' 1 C't hI••,. tmembers shall be published in the 	 mm e~ Hli van ete e en, wora m ( e I:) ·(tah~"oel (~11. 

, igepnbhceerd. 
Servants on 22. (1) Whenever any servant is dismissed or resigns: 22 (1) Wanneer een dienaar ontslagen wordt, uit dienst Gjtdien~ttre.. 
leavinn' ser, his offiee ol'dies, he or his family, as the case may sluill give up Itreeclt of ov':!rlijdt is hij of zijn gezin onderscheidonlik verplieht ~e~de d1e- f' 
vice to' qun . f . f 'h Ad .. . '1 11 t . 1 'd . . t t' 1 If'" ., La,en moe.~nofficial dwel- posseSSIOn 0.' any premIses 0 t. e ' mll11stratlOIl Jl1 w lich he ,1e , van e e ,fcl. mUllS ra 10, COOl' 1em 0 ,Zl]n gezan DB- diem~woning' 
ling and de- or they have previously resided, when I'Pquired in writing biwoond,op schriftelike vordering van de Admimst.ratie te ont- o~trlll,me';l en 
liver un artl' th 'd . " t' ·1 'f 1 th f'l" 1 I,,' . chensLa:imer." : ,- . ell. mJl11Stra IOn. anc I· H) or ev a1 to gIve up sue lil'mmen. 	 t. ,_,
cles of offimal . . .. . .J ~. ' B" . .... 	 ,ell1g',;8\ en. 
dre~~ and 	 P?,':ls~ssJOn as IS reqUIred m. the :10tlcc, ar,ty maglst~'a~e. of thel 1J met~vo~doenmg' a,an. doze opz~gg-mg ka~ een , 
t'ql1lpment. 	 dlstrwt, upon proof of servwe of the notwe amI 0.1: faIlure to van het dlStI'lkt, de dHmmg van Cie opzeggmg en met-


comply therewith, may, by warrant under his lmnd, direct anYlvoldoening daaraan bewezen zijnde, bij last:bl'ief onder zijn 

police officer or constable or other person named in the warrant'hanc1 een politiebearnbte of konstabel of een ander in de last

to enter (by force if necessary) the p,remises aforesaid, and toibrief gElnoernd pOl'soon bevelen het per'cee] (c1esnoods met 

remove therefrom any such sen-ant or any other personjgeweld) binuen te gaan en de dienaar of ander persoon in hot 

Wl'?llgfully retaining possessio~l, together wi~h. any. goods orlwed~rrechtelilc bezi~ ~rvan: alsmec1e aIle c1aarin zic~ bevindende 
artICles there founel not belongmg to the AdunmstratlOn. Any 1 en met aan de Adm1111stratle behorende goecleren ot voorwerpen 
property or equipment found there belongi.ng to the Adminis_daaruit te verwijderen. 
tration shall be handed over to the Administration : Provided i AIle aan de Administratie behorende goedel'en en uitrnsting
that in the case of the death of a servant his family shall not bestukken, die aldaar worden, moeten aan de Admini
req?ir~d, to quit the pre~ise~ aforesaid until onE' month has Istrati e wo~'den afg~geven.; 1\[,ot £lien veI'stande da~, bij overlijden 
expIred from the date of the d.eath of tlmt servant. van een chenaar, zlJn gezlll met zal worden vel'phcht het perceel 

• • C1 • 'Ivan de Administt-atie te ontruimen, alvo1'ens maalHl 
(2) When any servant has been dIscharged from the i:lervlce, vel'strekon zij vanaf de dag' van overlijden v~m de 

or has resigned his office, he shall forthwith deliver up everY.dien'lar " 
article whe!;her of ;lres3, equiI?ment or: other article. whic?- has! .. (. Een dienilLtr, die nit de Dienst ontslagen wordt of uit 
~~en suppl~ed to ~mn :~r u~e m t~e. ~Ischa:·ge. of h~~ cllltlis OlJlio;tst treedt, is gehouden cladelik aIle kleding en uitr:1Sting
has con~~ mto, hIS po,.s~sslOn b) Vll tue of hl~ ?ffiee. IL an) ;stuKken, tElrllg te geven, a1smede ane andere zaken ehe. aan 
snch artIcle be not, dohvel'ed up or, when Clehvered up; ~)elhem verstrekt zijn VOOI' gebruik in de uitoefening van 
fOU~ld to have been Improperly US(jcl or da~11aged, the Achmms- ,dienst of die nit hoofds van zijn bedicning in 
tratlOll may deduct from allY moneys due to the servant a suml;yelcomen 
sufficient to mak,e good the damage or, if necessary, to supp1yl'"' "Vanneel' zulk adikel Diet tOl'uggegeven wordt, of wanneel' 
another such artlcle'eentel'uggogeven artikel b1ijkt onbeilool'lil( gebl'uikt of besclm

.. " , '. 23. A Cape oontributor, a Cape Jixed establishment SCl'_!I c1igd te zij~L kim de Administratie uit clie aan de dienaar 
g:~~i~f~~~ry vant and a tJ'ansferred servant shEll be subject to the disciplinary jverso}ll1Idlgc1, mochten een gen.oegzarne som 
applicable to provisions. of those laws of the. Oape of Good' Hopejdc s?nade ~oed t3 maken zo nodlg, een ander 
g~~:l ~~_ 	 and a Natal servant shall he subject to the disciplimU'v pro- aan t·e schalten. ". ' . . 
vants, 	 visions of those laws of Natal, which were iu operation ~t the! .23. Eon bijdrtl,ger, ~en Kt:apf'e vaste dienststaat ~'~~~~~~~li~~~;n 

date of the establishment of the Union, but the pnwisions of!d~en.aa:' e~1 een ov ..'rg~plaatste dJe:1aar IS onderwo~'pen aan de l.j,lfl to€,{,a,;se· 

sections lwentY-L)ne and shall apply to every suchichsClplmmrc voorschrlfton vaJ1: (he wetten ,:an. G.". de il~,O~". 
servant. 

CHAPTER III. 

:Goel:l~ Hoop en. eell N'at.alse dlenaar aan de (hSClp~l.nalre VOOI'- ~'l~~t~e, en 
'schrlften van che wetten van Natal, welke ten bJde van de N'atalse 
totstandkoming van de Ullie in waren, zullende eehter dienaren. 
artikels eM~ en l'il'intig en twee en op ieder 
zodanige dienaar toepasselik Zijll. 

SUPEHANNUA'l'ION, 
HOOFDSTUK III. 

LEEli'TIJDGIl.ENS. 

Con~t;tlttion the .New Fw~d. Op1'ichl'l;ng 1'nn hd 1Vieuwe ''''','''''''V-n'M~'''I,,,t, 

rnent 
Fund. 

the 

24. De oude superannuatiefondsen worden samenge- ,,<,'C;LH·'U, 

24. The old superannuation funds shall be amalga- smolten en een nieu,v fonds wOl'dt van een 
I;-l<lted and a new f.ur,td s~all , estab:ish~d from a date to be d~tum, die bij kennisgeving in de Admi
fixed by the, Admmlstrah?Il, .!J.y, notIce m the ~nclnistratio bepaald wordt. De baten en lasten van de oude superan
:t that date tCle assets and liabIlItIeS of the 01,1 sUJ;eraunuatlOn nuatiefondsen worden op clio datum aan het 
funds shall J:e transferred to the llew fnnd, .whlch shall ill: nioU\ve fonds, tE) wordell genoemc1 het Spool'wegen en HaVel1f' 
styled the Ra,lways and Harbours SuperannuatlOn Fund. Superannuatiefonds. 

van 
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xcii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY 2~TH JUNE, 1912. 

Hm~ servdnts 25. (1) Notwithstanding anything to the contrary con- 25, (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen Invloed van 
~ffe~~7f ate tained in Act No. 32 of 1895, of the Cape of Good Hope,-- van Wet No. 32 van 1895 van de Kaap de Goede Hoop,- de bepaalde

" ( ) , d b ld ltd" 'd' 't d datum op(Ct) It shall not be competent after the fixed date for any a IS, na "e epa~ e c a .un: geen lel:,am, Ie :tlle ree s dienaren. 
servant, not already a contributor, to become a contri- een bl]dr~g~r IS, l;\'ere~htIgd, een blJdrager te worden 

r"~"., ~ butor to the Civil Service Pension ]"nnd or Widows' tot het Clvlele DIenst Pensloenfonds of het Wedu,ve- :J 

Pension ];ulld mentioned in that Act. pensioenfonds bec10eld in genoemde Wet; 
(b) 	a servant who entered the department' of the Cape (b) i~ gee~ dienaar, die na de eerste dag Van Januarie,.. HIlO 

Government Railways or Harbours on or after the m (benst trad van het departement, van de Kaapse 
first day of January, InO, shall not be entitled to Staatsspoor"\vegen of Havens, gerechtlgd aanspr~ak te 
claim the rights appertaining to the fixed establish-: maken op de rechten, ,:,erbo~den aan de vaste dlenst
ment of the Cape Civil Service. staat van de Kaapse Clvlele DHonst. 

• 	 j .,' (2) Geen diellaar kan, na de bepaalde datum, een• 

(2).,No servant shall, after tl~e fixed date, be admitted as _a bijdragerwordenvan het fonds gesticht ingevolge Wet ~o. 29 
contrliJutor to the fund establIshed by Act No. 29 of 189" van 1H!H van NataL 
of ~at~L " ' ,(:3) Alle dienaren, die v66r de bepaalde datum leden 

.(.3) F~very servant who: before the fixed date was a member waren van een oud superannuatiefonds, wonlen leden van het 
of an old superannuatIOn fund, shall beco~e a mem,ber of nieuwe Fonds en zijn in ane opzichten onderworpen aan deze 
tlle Fund, and ~hall for all purposes be subJect to tins Act Wet en aan de regulaties. 
and 	any regulatIon., (4) Een dienaar, aan wie toegestaan werd achterstallige 

.(4) .Any servant who was permitted to make arrear con- bijdragen tot een oud superannuatiefonds uit krachte van een 
trlbutIolls to any fund under any law hereby r~pe~led shall bij deze herroepen wet te storten, is gehouden al deze achter
~omplete . the pa!ment of thos~ arrear contributIOns and stallige bijdragen en rente, die verschulcligd mochten zijn, te 
mter~st (If a~y) 1Il manner prOVIded by. any such law andlvoldoen op de wijze voorzien bij zulk een wet en lliettegen
not-wlthstandmg the repeal thereo~ ?J:' thiS A,ct'staande haar herroeping bij deze Wet. 

Divisions of 2~, (1) There shall be two dIvlslOns of the Fund aC-1 26. (1) Het Fonds wordt verc1eeld in twee afdelingen, Afdel,iruten 
the Fund. cordmg to the class of servant. who are members thereof, naar gelang van de klasse van cliellaren, die leden daarvau zijn, van :Fonds, 

namely :- namelik : __ 
D~v~s~on I. For Officers. Afdeling I.... ... Voor ambtenaren. 
DlvlSlOn II. For Employees. Afdeling II. .. , '" Voor bedienden. 

(2) Any member transferred from one division to the other (2) Een lid, die van de ene afdeling naar de andere over~ 
shall rank for purposes of pension as if he had originally geplaatst is, wordt voor pensioendoeleinden gerangschikt als of 
entered the division to' which he is transferred. hij van den beginne aan tot de afdeling toegetreden was bij 

Committee of 27. A committee of management shall be appointed and,welke hij overgeplaatst is. 
management. 	regulated in a manner to be prescribed, 'rhe comm,ittee shall ' 27. Een bestuurskomitee wordt aangesteld en geregel,d Be8t~lUrs


consist of servants half of whom sball be nominated by the op de wijze te worden voorgeschreven. Het komitee bestaat kOlllltee, 

Administration and half elected from members by ballot of juit dienaren waarvan de helft door de Administratie benoemd 

members in manner prescribed and there shall be in addition len de helft bij geheime stemming van de leden op de 

a chairman nominated by the Administration. The committee,voorgeschreven wijze gekozen wordt, zullende er bovendien 

shall appoint a snb-committee with such powers as may beleen voorzitter zijn door de Administratie te worden benoemd. 

prescribed. The Administration may at its discretion confer,Het komitee benoemt een sub-komitee met zodanige 

by regulation on the committee such powel's in connectionIbevoegdheid als vastgestetd moge worden, De Administratie 

with the admini,stratioll of the Fund, as are by this Act Vetted1kan te harer beoordeling bij regulatie aan het komitee zulke 

in the Administration, bevoegdheden in verbanc1 met het beheer van het };'onds 


" h P d :verlenen, als uit krachte van deze Wet aan de Admil1istratie 
,1femZwrslllp oj t e 1'lIm . Itoekomen. 

l'tfembership 28. (1) Save as is provided in sub-sections (3) and (4)1' 	 Lidnwcdschap van Fonds. 
of the Fund 	 of this section, membership of the :Fund shall be obligatOJ'Y 28. (1) Behoudens het bepaalde bij subartikels (3) en (4) I,idmaat


in the case of a servant admitted to permanent employment Ol1!van dit artikel, is ieder elienaar, die op of na de bepaalde datum ~ha~ van 

and after the fixed clate, No person in temporary employrnentlin vaste dienst aangesteld 'Norelt, v2rplicht lid te worden van on 8, 


shall be allowed to become a member while so employed, nor!het Fonds. Personell, die slechts tijdelik aangesteld zijn, 

shall a member of an old pen..'lion funa Or a servant who iSlkunnen zolang zij aldus aangesteld zijn, niet lid worden 

otherwise qualifying for pension be admitted to membership! noeh kan eon lid van een oud pensioenfonde of e~n dienaar 

of the Fund. Idie zich op andere wijze voorbel'eidt Voor pensioen toegEllaten 


(2) If a servau t admitted to membership under sub-section I \VOI'den als lid van hElt Fonds. 
(1) of this section has had previous temporary Ot' other l (2) Em ingevolge sub-artikel (1) vall dit artikel als lid 
continllous employment, he shall be entitled to date his.toegelaten dienaar, die tevol'en in tijdelike of andere 
membership back to the date of the commencement of hisionafgebroken dienst aangesteld was, is gerechtigd zijn 
continuous employment, but to no earlier date, and the)idmaatschap terug te dateren tot de aanvangsdatum van zijn 
servant shall in that evellt pay contributions for thelonafgebroken dienst, doeh niet tot een vroegere datum. In clit 
period of such employment, together with compound,geval betaalt de dienaar bijdragen over het tijdvak van die 
interest thereon at the rate of four par cent. per 3nI1Um,ldienst, met sameTlgestelde rente daarop tegen vier percent in 't 
calculated quarterly: Provided that the right be exercised jaar, kwartaalsgewijze berekend, zullende het recht moeten 
within three months after the date on which his firstlworden uitgeoefend binnen drie maanden nadat zijn cerate 
contribution is actually eollBcted. :bijdrage werkelik OIl tvangen wordt. 

(3) Any servant appointed to permanent employment if hisl (:'~) Een dienaar, die in vaste dienst aangesteld is, kan, indien 
age be over forty years, may within three months after thehij ouder is dan veertig jaren, binnen drie maanden na de 
date of bis appointment, elect. to become a member of tbeldatum van zijn a,anstelling, desverkiezende lid worden van he.t 
Fund, but it shall not be obligatory upon him to do so. A Fonds, doch is daartoe niet verplicht, Zulks verkiezende is hij 
member so electing shall contl'ibute from the date of hisigehouden vanaf de datum van zijn aanstelling in vaste dienst 
appointment to permanent employment, but he sha~l h~ve t~e!bijdragen te storten, zullende hij echter gerechtigd zijn tot 
same privileges and be subject to thtl same obllgatIOns lTlldezelfde voorrechten en onderworpen zijn aan dezelfde ver
regc:rd to dating back contribution~ to cove~' his previons,plichtingen ten aanziell 'Van terugdatering van bijdragen over 
period of employment as are set out 111 sub-sectIOn (2). Izijn vroegere diensttijd, als in subartikel (2) opgenoemd zijn. 

(4) No servant, whose ago on appointment to permanent (,1) Een dienaar, die op het tijdstip van zijn aanstelling 
employment is over fifty years slH:ll be admitted ~o. men:ber-lin vaste dienst ouder is dan vijftig jaren, kan slechts met 
shiJZ of, th~ Fund without t~e. saIlctlon of the ~dmllllstratlOn.", verpll1ning van de Administratie li,~ worden ,van het Fonds. ,·1 

(.'») SubJect to the provl,sIOns of sub-sectIon (4) of tlll~ (D) Behoudens het bepaalde blJ sub-arukel (4) van dlt 
sectIOn a servant who was m the permanent employment of!artikel heeft een dienaar die op de oude bepaalde datum in 
the old Administration on the old fixed d3te and was eligi b1e1vaste dienst was van de oude administratie en die desver
for membership of an old superannuation fund but did Hot kiezende lid kan worden van een oud superannnatiefonds doeh 
elect to become a member thereof shall, for a period of three zulks niet verkoos, het recht gedurende een tijdvak van drie 
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montbs from the fixed date, be entitled to become a member maanden na de bepaald e datum om lid te worden van bet 
of the Fund unless- Fonds tenzii 

(n) 	he is a member of an old pension fund or is other- hij 'lid is van een oud pensioenfonds of zieh anclers
, l'f' f ' zills VOOl' een pensioen VOOl'bel'eidt ; 

"WIse qua 1 smg or a penSIOn; 	 . 
(b) he is medically unfit; 	 I' (b) h~~ volgens medies certifikaat on~esch~kt is;, " 
(c) he is under the age of eighteen years or sel'ving nnder (c) hlJ o~,de~ de ouderdom Vdn achttlen Jaar of m zlJn 

articles of apprenticeship. I leertlJd IS, , 
. 	 " , "Wa~;-teer een dienaar verkiest om lid te worde~: begl~nen 

If a servant so elect to become a Inember Ins contrlbutlOnslZljn blJdragen vanaf de bepaalde datum, doch hlJ heeft de 
shall commence as from the fixed date, but he shall have thelkcuze om binnen drie maanden na de bepaalde datum 
option of electing ,vithin three months from the fixed date toiachterstallige bijdragen te doen, hetzij 
m8ke arrear contributions in respect of either I (a) over zijn onafgebroken dienst vanaf de oude be

' I' t' 1 t f h ld fi 1 paalde datum, of 	 .e(1) 	 11S con "~UOUS emp~oymen rom teo ,xed (ate, Ol' 
I' (b: over die onafgebroken dienst tezamen met het tijd

(b) 	such contlllu~us employmeI1~, togethe~' WJth ~he whole ; vak geheel of ten dele van zijn vroegel'e onafae
or anv portlOn of the penod of hIS prevlOUS con- b k d' t ' '" 
tinuous em 10 'ment 	 . I 1'0, en len~., " 

p,) . 	 i (6) Een (henaar dIe gebrl1lk maakte van zlJn keuze van 
(6) A servant who exercised his option of membership of'lidniaatschap van een oud superannuatiefonds doch verkoos 

an<,>ld s,:perannn~tion fU11d but elected to pay arrear contri-io:n achterst~,lIige bijdragen te doen ovel: een d~~l slechts en 
butlons tor a portlO11 only and not the whole of his continuollsmet over ZIJll gehele onafgebl'oken dwnst voor de oude 
employment prior to the old fixed date may, within three bepaalde datum heeft. binnen drie maanden na de vastgestelde 
months trom the fixed date elect to make arrear contributions datum, de keuze om achterstallige hijdragen te dom ten aan
in respect of Imy portion ~f the balance of such continuous zien van enig deel van de rest van zodanige onafgehroken 
employment, (lienst. 

(7) In calculating the perioj for which arrear ordinary con- (7) Bij herekening van het tijdvak waarover achterstallige 
triblltio118 may be made by servants to whom the terms ofgewone bijdragen gedaan kunnen worden door dienaren die 
8U b-sections (:1) and (6) of this section are applicable, employ- onder.de j errtlen van subarti~els (5) en ~6) van, dit artikel vallen, 
ment by the Netherlands South African Railway Company,kan dlenst onder dl" NederJandse ZUld Afrlkaanse Spoorweg 
the Orange Free State Government Railways and the Pretoria~ ~1aatschappij, de Oranje Vrijstaat Goavernements Spoorweglm 
Pietersburg Railway Company, may be inciuded in continuous en de Pretoria Pietersburg Spoorweg l\f aatschappij begrepen 
employment, but in calculating the period in respect (Jf which worden oneler onafgebroken dienst, doch bij berekening van 
arrear additional contributions may be made, only employment het tijdvak ten aanzien waarvan achterstallige bijkomende 
with the Administration or the old Administration shall be bijdragen gedaan kunnen worden wordt slechts dien8t onder 
included. de Administratie of de oude Administratie jnbegrepen. 

(8) The Administration may prescribe the extent to which (8) De Administratie kan de omvang vool'schrijvEn waarin 
breaks in service prior to the old fixed date may he ovel'looked'ionderbrokingm van de dienst vo6r de oude bepaald 0 datum 
and lllay prescribe the method of estimating'arrear pension:,kwijtgescholden 1<:unnon worden, en kan de methode vast
able emoluments based, so far as practicable, on the methoc1!stellen van taksatie van achterstallige pensioendragenfie 
in !orce in connectio,n with the old superannuation fund ofiemolmnenten, gebaseer,d, voor zover doenlik, op de ~ethode 
WhICh th~ servant, pr10r tD the fixed date had t,he o;pportunityl'van kracht t~n aanZl?~ van het oude, superann,natlefon?s 
of becommg a mem bel', so as to place servants takmg advan- waal'van de (henaar, voor de bepaalde datum, de gelegenhOld 
tage of the terms of sub-sections (5) ar1d (G) of this section inhad om lid te worden, ten einde dien31'en die gebrllik maken. 
the same position, so nearly as may be, as servants wholvan de termen van sub-artikels (5) en (6) van dit artikel zovool 
exel'eised their option of current or at'rear membership of anlllogelik in dezelfdepositie te plaatsen als dienaren diegebruik 
old sl1perannuatioll fUDd. ,maken vall hun keuze vanlopend of achterstallig lidmaatschap 

(9) '1'he Administration may, in its discretion, admit tOlvan een oud superannuatiefonds, 
mem bership of the fund servants (other than medical officers) (9) De Adrninistratie kan naar goedvinden als leden van het 
employed in the conduct of the sick fund or any otbei'IEonds toelaten dienaren, (lliet zijnde gezondheids ambtenaren) 
similar fund connected with the Administration or its E.taff"in denst van het ziekefonds of een ander dergelijk fonds in 
subject to such CO,Dditions in regard to contributions andlverband met de Administratie or haa1' person eel, behondens 
benefits as may be prescribed, zodanige voorwaarden tf'n aanzien van bijdragen en voordelen 

(10) Notwithstanding anything to the contrary in this o1';a1s mogen worden vastgesteld. 
any other 8e~tion of this Act contained, no serv~nt admittedi (10) NiettegCI~sta~Jllde tegenovergestelde bep~jngen v~n dit 
to membershIp after the fixed date shall be permItted tD con-of een ander artIkel van deze \-Vet, wordt goon dIenaar dlO na 
~ribute to the ]'und in respect of a period of employment,de bepaalde datum tot het lidmaatschap toegelaten is vergund 
oefore he attained the age of eighteen years, 10m tot lIet Fonds bij te dragell ten aanzien van een tijdvak 

van dienst voordat hij de omlerdolll van achttien jaar 
.Members 29. Subject to the provisions of section fifty-six a member bereikte, 
transferred to who accepts e-nployment in an-- other service 'h th
otllerseniceg, B 'r _} '. f -~' hi II . 1 :1'11 -d' ' "Vi e· ~r 29. Bt)houdens het bepaalde bij artikel zes en vijJl£g kan I,eden di~ in 

Jfl II" I 0,r .Orelgn, S ,I not )e a ow" to contInue hiS een lid die een andere dienst hetzij Britse of vreemde andere dlenst 
contrJ butlOns to the Fund 	 " "., ' , overgaan., -'aanneemt, lllet met zIJn blJdragen aan het Fonds doorgaan. 

Oont-riutttiom to the Fund. I 	 BijdTagen tot het Fund,s. 

Rate of con- 30. Eyery member I?hall as long as he remains in the! 30. Ieder lid betaalt, zolang hij in de Dienst is, het li'onds Bedrag van 
tribution by service pay to the Fund ordinarv contributions at the ratel'gewone biJ'dragell tegen drie percent in 't J'aal' van ziJ'n bijdragen van
members, J '" u 	 1 d 

of three per cent. per annum on his pensionable emoluments,:pensioendragende emolumenten, met inachtneminp' echrer e en. 
but subject alw~t:rs to the provisions of this Act relating to the!altijd van de bepalingen van deze Wet betreirende d; betaling 
payment of addltlOnal and arrear contributions and interest, Ivan bijkomende en achterstallige bijdragen en rente. 

I 

Astome,m- 31. A member whose age when he was appointed tOI 31. Een lid die op het tijdstip dat hij aangesteld werd in Betrejfende 
Ilers enktltled permanent employment or othor employment in respect oflvaste dienst of andere dienst. ten Ol)zichte waarvan hiJ' de keuze leden, die 
t o rna con- h' 1 1 1 h 1 h ' f ',' , . ,. ., ' 	 <re£0chtwd
tributions to w - Ie I 1e Jas or ac, t e Opt1OJl 0: contnbutmg was thn:tJ !heeft of had om blj te dragen, dertig jaren oud of ouder was, ~ijn bij-" 
8~cnre C1ddi- years or over, may WIthin three months after the date of'kan, indien hij zulks verkitst, binnen drie maanden na de drag-en te 
t!onal pen- payment of his first contribution to the Fund, elect to make1datulll van betaling van ZiJ'll eerste biJ'drage aan het Fonds stort,en om 
Slons, dd't' 1 t 'b t' h f . I 	 ' blJkomendea IlOna con 1'1 u IOns at t e rate 0 one-half per cent. or bijkomende bijdragen storten van een half percent of een pensioeneu te 

verkrijgen, 
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1:11))' multiple thereof of his ptinsionable emoluments: Prosided iTeeivoud aaaI'Van, van zijn pensioemiragende emolumenten ~ 
that the additional contributions shall not exceed two Met clien verstande dat de bijkomende bijdragen twee percent 
cent. of his pensionable emoluments. .van zijn pensioendragellde emolumenten niet te boven mog'en 

[gaan. 
When contri- 32. (1) Save as is provided in sub-sections (5),(6) and (7)1 ~a2. (1) .~~choudells het.be:paalde bij s~bartikelsyj), (6) en Jy~~:ebe~ij· 
butlOns com- of s,'c!ion twenty-eight ordin8ry contributions shall, ill the cClse(/.) yan artll;el C/,1 ht en tIUfnt~g, moeten.!ll het g~val vau all(~ gin;;en. 
mence. of aU servants becoming members after the fixed date, commenceId~~nal'ell, eiJe W1 de be{Jaalde datum leden wonier:,..gewone 

from the date of appointment to permanent employment; i b:JdmgpJ) wordell betaald vana~ de datl~m, waarop ~:J l~ vast~ 
Provided that temporary or other continum,s employmenttdlenst . aang<:'steld.: j\[et (he,ll verslf\n~e dat bJdehk~. o~ 
may be reckoned in the period of membership, subject tOianth're onaf~'ebroken dIenst, ,me.t machtneIllll1g "an..sUlJ-Jrtl~el 
the provisions of sub-section of section twenty-e1;ght. :(2) van arhkel acht en twmtlg, als deel van de tlJd yall hd

'maatschap geteld kan worden. 
(2) Any servant electing under section th1:l'ty-one to make l.. ~2) Een (]j~:laal' die iugevolge artikeleen e?~ dertig.yel'kie~t 

additional cOlltributions may at the same time elect to ante'! blJkomende blJdragen te doen kan tel'zelfc1ertIJd verklezen che 
date sueh additional eontrib'ut,ions so as to COVel' the wbole orlbijkomende hijl1ragen vanaf een vroegerc datum te doen ten
any of the period of his continuous employment inie~nde geheel of ten de1e. het tijdyak ,:(~n zijn onafgeb!,oken 
respect of which he has elected to make arrear ordillary,dlenst t8 d?kken ten aa~,zlen waarvan hlJ vel'kozen heett om 
contributions: lachtel'stalhge gewone blJdragen te doell. 

PIOVide.d that .addit.iO.nal conti"ibutions s~all co:mn. ence H811 . :Met die.~) .. vej'st~;:):le d,~~ hijk.,m~eDde LJij~l'age..n .zuIl~n be· 
from a date not later than the date of appomtment to ?,tl1Il?Il vallat~en l'<llUl~, l~let 1,lL;eI c1a~.de datum. van adlstel 
permanent emplo;nIlent or, in the C~\fle of servants in per-' lmg In vaSle cllenst, In t gevlll ~anmenal'en cbe or. de bo
manent employment on jhe fixed date, a date not later thanipaalde d,atnm .recds vaste dlC'IlSt a,mgesteld ZIp, een 
the Jh.ed dato. Idatum ~ ~~let later uan de" bepaalde datum. 

'l'IJdvakken van erkende vroegere de bere
van desbetreffemle acbtel'stalllgebijdragen en andere

(3) I)eriods of admitted previeus , the 	 d " if· 1 1 cl I 
,.,~, ('."" 'V". ~,,'. ',..' . '.) .. ~,.' . r "], veJ'ballclhOlldonde aangolegenhe en cetre ene e er ell va~ (e

IJlltdt... Oll ,,' "Leal c,ntIlbntlOI"" In 18SPCCt "henof a.IL . j • ,," "' .. f '~eJ \'oI'dl'Il 0'8hO'ldenvoor h3h'achtl(yd' 
h ro ,,, +i ;~. • •.•", t,' t1 ,t N.j,t· ,t ' 1 f 1 ouceSUpelilI,lll,due 01lU\~· ~ l' - e ~ \. . -" .""ot d IL30.C,S IHC).,en ,ll .,le1e 0 .~a.lng 0 nlellJ)erS 0 tIe 1\:I~ t ,. t, "1 (l't aCel "d 'llcr "olac rjl't, S'll)nr't'll'clJ' . f . 1 II 1 1 ' f'· Ie, (lIen \ 6J S ".L1h e . a ,.,. 1 11 L"e , 5··· ," .'1 	 lo.

0,:1 1 ~uI~el'an~l?a~lOn,~nctS ,s 18. Je l'eg:l'\e~L as ~~nl.rnle\l: gt'acht wOl'dt o~~theyen tezij a vall de, ~etaling var~ rente op
IIOVICkd that --~ lll\.mb~I shall unclol. t,l1S slIb ~ec~lOn b,:, achterstalll e bi dnlO'en. waaryonr IIlJ aansprakelik was un 
deemed to be reheved of any In respect of llltCl'estlk ,,' 'ht "g b" d e hel"1'oe en wehen 
on arrear contributions for whieh was liable under the I",.ee v",n IJ 1ez. .. ,p. . . 
Jaws hereby repealed. •. 33. (1) Het lid, w~ens lidlllHatschap van het Fo~ds ~;h~~~ hi'

Itel'nggedateerd wordt., IS gehouden gewone Hchterstalhge (lra>:';n er} 
, . ~ ..•. 1" I bijdrf:gen to s:01'ten bel'ekend tegen drie percent van de rente daarop 

33, (I) ,\Vhonever melYlberslllp of tile l:<nnd IS Hntedated,ipensioendragendc emolnmenten door hem ::;edurende hotArren,l'S of 
contributions the membH shall be required to pay arrear ol'dinay COIl- ibetrokken tijdvak genotell, zuHende de Administraiie behalve 
and intere~t. tJ'ibulions at the rate of three per eent. OIl the pen8itmableivoOl'zover 81:: bartik(:'l (2) van fll'tike1 (tcht en twinti{J andel'S 

emolnmeni8. drawn by him (~nrin~ the peric:d to "he ~ove,:ed,lbepaatt, . r(~~j.t-: uetalen ,0,P al zulke achterstallen ' 
IS otherwJ"e pl'ovlde,lm sub-seet,lOu ("') 01 BecLlOnten nanZlen vaD een tlJdvak YOOI' de oude bepaalcle 
the Administration ",hall pay compound inta'E'stidatuHl teg',m percellt in't jaar yanuf de datum, tot welke 

.	on any such arrears in respect of a period prior to the old lidmEatBchau van het Fonds tm'nggedateerd i" tot de oude 
fixed date Et the rate of five pEr cent. per anmml from tlatnrr;. Ten f'.anzien yall een tijdvak tussen de 
date to wbich membership of the Fund has been datum en de datum of datums, wtlarop be-
up to the old fixed \latl'. In respect of any period from <1e ac!Jter,.;tallen gedaan zijn, rnoet samengestelde 
lastmentioned date up to the date or dales when the . vier percent in 't jaar, kwartaalsgewijze 
menis on account of the anears are actually m.adl', compound het lid ·worden lJetaald. 
interest at the rate of four per cent. per annum calculated (2) "Vanneer het lidmaatschap van het fonds t,eruggeda

shall be paid by the member. teenl wordt en het lid verkozen heeft bijkomende bijdragell 
iingf:yC'lge "dikel een en te storten, moet sarnengestelde 

(2) V,Tbenever membership of the Fund is anterJated and IJerekend overeenkomstig subartikel op eI" 
the member bas elected to make additional contributioIlBachtel'Btallen van die bijkomcnde bijdragen, aanzien 
under sec-tion thiJ'ty-one, compound interest, calculated as pro-I vall het tijdvak v66r, of her tijdvak na de. bepaalde 
vidpd in sub-secr,ion (1), on the arreara of such additiomddatum. in aHe geva.llen worden betaald door het lid en niet 
contributions, whether in respect of the period before or the door (1~ Adminil'tl'atie. . 
period after the old fixed date, shall in all cases be paid by (3) Achtel'lOiJllige hijdragen en rente kunnen in een SOIll of 
the member and not by the Administration. in znlke paaiementen worden beraald als de Administratip. 

tllocht bepalen, in dier vooge ecMer dat de gr·zamenIH:e 
ArreaI's of contributions and interest may be paid in O'ewone hijd;'agen van een lid zes percent van zijn pi'11sioon

one amount, or by such instalments as the Administrai>iOIldragende emolumonten niet te boven gaan, tenzij het lid 
may determine, but so that a member's total ordinary contri-lzulks begeert. De door een lid gestol'te paaiementen gelden 
Imtions do not exceed six per cent. of a memher's pensionabieivoor het tijdvak onmiddellik voorafgaande aan het tijdvak, 
emoluments, unless he so desire. Any instalments paid by aitenaanzien waarvan door hem bijclragen in het Fonds gestort 
member shall be regarded as applying to the period im-:zijn. Wanneer aIle achterstallige paaiementen vODrmeld ten 
mediately preceding the period in respect of which contribu-iaanzien van de pensioendragende emoll1menten van de 
tions have belm made by him to the Fund. Upon completing'respektieve jaren of maanden voorafgaande aan zijn toetre
the payment of alTear instalments, as aforesaid, in respect Oflding· als lid ten volle afgedragen: Zijl1, wordt de tijd van zijn 
the pensionable emoluments, of the respective years or monthslli(lr~aatsch~l) vel'meerderd met een overeenkomstig aamal 
as the case may be, preceding his admission to membership,ljaren of ni~anden, zullende echter geen zodanige vermeer
the memher shall have a corre3ponding Humber of years Ol'iderin<T plaats vindell ten aanzien van een tijdvak van mindel' 
mOll~hs adcled to his member.ship, but no such addition shalliclan 66n maand. 
be made in respect o~allY period of less than one .1I10n~h. ~ol. N'iemand is gerechti~~ voordelen uit het Fonds te ¥~nieten 
person shall be entItled to any benefits from the l' und 111 ten aanzien van een hJdvak, voor hetwelk, noeh hlJ noch 
respect of any period for which there has been no specific!iemand van zijnentwege, een bijdrage bepaaldelik geSlOI't 
contribution by him or on his behalf. [heeft. 

and "aye 
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(4) Notwithstanding anything contained in the laws hereby (4) Niettegenstaande bet ?epa~lde in bij, deze h.erroepetl 
repealed,llo member, whether present or past, shall be required I,vetten, is geen tegenwoordlg of vroeger lId v~rphcht, ten 
to pay lTIOt'e than three per cent. of his pensionable emolu-Iaanzien van cen diens~"tijdvak, dat als penslOendragcr::I 
ments in clllTent or arrear ordinary contributions in respccti[erkend is, IDeeI' a.an lopende of achte~~talhge.gewone lH.J
of any period of service admitted as pensionable. I1epay- dragen te storten dan drle percent van ZIJn penslOendragende 
ments of contributIons shall be made, to memhers 01' annuitantslenlOlumenten. 
but onlv in sHch cases where the excess contributions dedl1etedi rrerngbetalingen van hijdmgen geschieden slechts aan leden 
canuot be allocated to an admitted period of employment.lof jaargeldtrekkers in gevaUen, waar de te veel betaalde 
This sub-section shall apply ouly in the C;lse of previous1iJijdragen niei kunnen worden toegerekend op cen erkenc1e 
employment under a South African railway or harbom admin- ivroegere diensttijd.. . 
istration which has been admitted as pensionable prior to I Dit subartikel geldt slechts in geval van vr?e~e.re :lwn~t 
the fixed date or under sub-section (7) of section tlf)ent,ll-eight.1 bij, een Zl1idafrikaanse Spo?rweg ell Haven .Adrn~nlsH'atIe?,die 
In the cases in which this sub-section applies the differencelvo6r de bepaalde datum of m gevolge subartlkel (I) van artIkel 
between the contributions provided for by the laws herebylacht en twintig a1s pensioendragend erkend is. In de ge
repealed and the three per cent. contributions provided for bnvallen, ,vaal' dit subartikel geldt, worch het verschil tussen de 
this sub-seetion shall be paid into the Fund fl'om revenue. :bijdragen vastgesteld hij hierbij herr-oepen weLten, en de 

:bijdragen van drie percent vastgesteld bij clit subartikel aan het 
Contributions 34. All contributions to the Fund (including arrear'!Fonds nit inkomsten betaa.ld. .. 
~~d ~;o~~uc. and additional contributions made under any law hereby re- I 34. Ail~ bijdra.sel1 tot he~... Fonds ~m~t mb,3gnp va:: Bijdrag-en 
salary or pealed) shall be by deductions from the salary or wages th'+lChterstallIge en blJkomende ~lJdragen,. dIe mgevolg~, een blJ wor?en be.' 
wages. case may be) of the member, or in such other manner as maYldeze herroepen wet gestort zlJn) gescllledcn door IIlHldel Va,ll ktaa!c} ~OOL ; 

. . 	 F ,\- " 1 t I' ·'htl h '1'1 f i .00Ln~enc.)be prescl'lhed: Provided that no contribution to the . unutwl'nngen op Ie· sa ans ot 8 oon van .ec l( 0 01' een all( ere salarisen lG~l1 
shall be accepted from- te stellen wijze: .Met dien verstande dat g'een bljdrage tot 

Fonds aalluenomen wonH van:
(n) a pe1':;),)l1 who has left the Service or has hoen paid off (rt) iema~d die uit de Dienst getreden is of afbetaald is 

on resignation or discharge therefrom; [ 
hij zijn bedanking of afdanking daaruit j 

(b) 	 the legal or other represe1l tative of a deceased colltd-I (b) de wettelike of andere vertegenwoordiger van cen 
butoi·,. or from any person on bC'half of such a repre- I overleden bijdrager, of van iernand handelende voor 
sentatlve. I znlk een vertegenwoordiger. 

. 35. (1) De pensioelldragencle emolumenten ten aanzien p .: 
Pensionable 35. (1) The ponsiorla1)le emoluments on which contn-: waarvan bijdl'agen tot het Fonds betaald worden zijn : di?:~~~~l~-
~~~!hlc~~n- butions to the Fund shall be paid shall be-- ! (el) het salaris ofloon ; emolumer::t,en 
tributions 	 (h) de. c"Rcilatte hULU'wa'lrde van de '11 d'l'l Diet aan de Wftarop blJ'1shall and ( a) sal<il'Y or wages; ~. ot~ ( . • "' .. < dragen be· 
shall not be I:b) 

·1 . 

Administratie behOl'ende woning, welke het Ed, bij taalbaal' en 
made. . the est.imated rental. v.alue . of quarters, whether 1 wijze van aeel van zijll emolumellten, vrij van huu!' niet.be:aal. 

belongm~ to the AdmllllstratlOll or not, whenever a bew{)ont of celt in plaats van woning uitge- baar ZlJll.
lmember IS allowed to occupy quartet's free of l'",m,· keerde toelage, zullende bedoelde vrije woning of 

a3 a portion of his emoluments, or any allowance I toclage voor het doel van berekening worden 
granted in lieu of 'Ghe provision of free qnarGm's, andl op een som gelijk aan een zesde van de andere 
the said free quarters or allowanee shall for the pur-I pensioendragende emolumcnten van her lid; 
p.oses of ealcnhtti;)Jl :)e ~sse~s8d at a S(lm equal to one-I (c) de geschatie waarde van rautsocnen die deel uitmaken 
Sixth of the memoer s o~her emoluments: [ van de cmoimnenten van het lid : 

(c) the aSF'esselt value of rations which form a portion (Jfl ::Ylet dien verdtande dat de Administratie in het geval van 
a member's emoluments: een bediencle, die op grolld van de vool'waardcn yan zij n 

. ., . ... .. .'dienst, gekonsolideerd loon trekt, kan voorschrijven dat, tel' 
PrOv.l~e~ that .~n ~lle case of an employee who ?y rec1son oflberekening van zijn pen:sioendragende emolumellten, zo

the condl!l~ns o~ hIS employme:lt dra~s consohdate(t wages'idanige korting op zijn gekollSolide(1rd loon (met inslniting 
the l~dJ?l1l11S~ratlOn .may prOSCrIbe that for the P~l'pose of ,van loon VOOl' stukwerk) gedaan zal worden als nodig mocht 
calculatn:g hIS l:euSlOUa?le emolumen~s sucl~ deduetlOll sl~all izijn om gelijkvormlgheid van behandeling met andere klassen 
be ll1~d(' r~om hIS consohda;;ed wages (mcludmg rer~llmel:atlOr~!van bedienden te verkrijgen. 
for pIece-wo~'k) a3 may be necessary to 8ecme ul1lformltyof: (2) Bijdragen tot het Fonds zijn niet betaalbaal' op, noch 
treatment WIth other classes of employees. I wordt, bij de yaststelling van het pensioon, clat aan een lid 

(2) Contributions to the Fund shall not be payable on, nor toekomt, reke~ing gehonden met- .. , .. ,. 
in determining the pension payable to any member shall any (a) be~onmgen ,Y.oor oven:~rktljd, ~enZlJ. de. gewone tlJ~ 
account be taken of - che gewerkt IS en de tlJd Vim arwezlgheld op verlof 

, 	 of wegens schorsing niet tezamen zes en twilltig dagen
(a) 	payments for overtime, unless the oI'dina·l'Y time; bedragen in een kalendermaal1cl, in welk geval belo

worked and any period of absence on leave or snspen-' ningen "001' overwerktijd gedurende die maand 
sion do not together amonnt to twenty-six days in anyi verdiend in aaumerkillg genomen knnnen wordell, 
one calendar month, in which case overtime payments doch alleen voor zover benodigd wordt om bijdragen 
earned during that month may be taken into accollnt, te vcrzekeren over zes en twintig dagen pensi08n
butonly,and not beyond, what isrequired to secure con- dragende emolumellten en niet meer. 
triblltionson twenty-six days pensionableemoll1ments; (b) toelagen van welke aard ook, met nitzondering echter 

(b) 	allowances of whatever character other than van die gOlloemd in paragrafen (b) en (c) van anb
specifi.ed in paragraphs (b) and (0) of sub-section (1) artikel (1) ; 

(c) fees, honoraria, and bonuses of any kind: (0) l;eloningen, honoraria en ?onussen van welke aard o()k: 
Met chen verstande dat betalmgen voor overwerk gedaan 

Provided that overtime payments to drivers, firemen and:aan machillisten, stokers en kondukteuril, die volgens het rit 
guards who are employed on the trip system shall be includedstelsel te werk gesteld zijn, deel zullen uitmaken van de 
in the pensionable emoluments of such servants as were pensioendragende emolnmenten van die dienaren, welke 
entitled to contribute on overtime earned on the trip system onmiddellik voor de een ell dertigste dag van Mei gerechtig,i 
immediately prior to the thirty-first day of May, 1910, and waren ten aanzien vall overwel·kverdiollslell volgells het rit 
have remained in continuous employment since that date. Istelsel bij te dragen en sedert genoemde datum ollafgebroken 

,in dienst gebleven zijn. 
(3) "There the salary or wages of a servant in permanent I (3) \Vanneel' het suhris of loon van een dit,naar in va::lte 

employment is redueec1, the Adminiskdtion may, in its dis-idiellst verlaagd wordt, kan de Administr.ltie lwar goedvinden, 
cretion, after taking into conSIderation all the circumstanceslna alle omstandiogheden van het g8val overwogen te hebben, 
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of the case, allow such servant to continue to contribute tolZUlk een dienaar vergunnen om zijn bijdl'agen tot het Fonds 
the Fund on the pensionable emoluments which he enjoyed voort te zetten over de pensioendragende emolumenten die 
prior to the reduction. !hij vo6r de verlaging ontving. 

. . I 36. (1) Leuen, die op verlof zijn met vol of half salaris, Bijdra~,"en 
CFntnbbtlOns 36. (1) A member shall contiuue to contribute to the of onder schorsing zijn op half salaris moeten met hUll val ~eden op 
~n ie~~e.or8 	 Fund while on leave with full or balf-pay, or under Ibijdragen tot het Fonds voortgaan, wordende de vel' 0 • • 

suspem:ion on half-pay, but such contribution shall be1bijdragen berekend over de volle pensioendragende emolu
calculated on his full pensionable emoluments and notlmenten en niet op het halve salaris, dat feitelik getrokken 
on the half-pay actually drawn. In respect of a period oflwordt. Geen bijdrage wordt gestort ten aanzien van een 
suspension without pay no contribution shall be made, and schorsingstijd zonder salaris, zullende die tijd bij de 
no such period shall be reckoned in calculating his period of1berekening van de pensioendragende diensttijd niet in 
pensionable employment. aanmerking komen, 

(2) In l'espeet of a period of authorised leave without payl (2), Ten aanziel~ van cen geautoriseerde ve,I',loftijd zonder 
the member shall on application be permitted to contribnte!salarls.wordt ~~n ltd na aanz.oek vergund om blJ te ~l'agen op 
on the basis of his full pensionable emoluments for thelde baSIS V,lIl zIJn volle ppnslOeJ?-drag~nde em~lumeIllen gedu
calendar month immediately preceding the commencementiren~te de k~lendern;.aand onnlHl~elhk voorafgdande ltan ~~t 
of his leave without pay, and such contributions shall include;begm van ZlJU ver!?I zonder salans, zullende onder. zulke blJ
compound 1Dterest ltt the rate of fo!)r per cent. per ltnnuml?r~g~n begrepen ~IJll . san: en gestelde rente tegen VIer percent. 
calculated monthly: but such application must be made and'm qaar maandehks be:'eKend; cIoch dat a.a,n~oek moet gedltan 
the amount due in respect thereof must be actually paid by worden:, fen het ten aanZlen daaryan :reI'flc}1uldlg,cl,e bedrag moet 
the member within one month of his return to duty. Failing ',:~rk:~hk betaald worden ,(~?or het hel, bmnen een mand nad~t 
such application and snch payment by the member. no hlJ z~Jn werk hm:va.t, hIJ gebl'eke v~J?- dat aanzoflk en dIe 
contributions shall be collected or be payable in respect ofbetalmg ~oor het h~ worden. gee~~ blJdragen ge:ol'derd of 
ltny period of leave without pay, and no such period shall beverschuld:€?d ten a~nzlell van verloftlJ~. zonder saJar,Is, zulle~~e 
reckoned in calculating the period of his pensionable zulk, een tIJdvak me,t geteld worden blJ de berekemng van zlJn 
employment. ,pe~~lOendragen:Ie dlen~t. .. 

C) Ale '1 11 t' t. t 'b t th' F d, ,(iJ) Leden, dIe op ziekeverl,of zlJn, moeten.. op de gewone 
. iJ m?m ) ,1' S la con l;'lUe 0 con 1'1 ~l e to € u,n wIJze voortgaan met de betalmg van hun blJdragen tot het 
111 the ordmury. m[~nner whIle absent on SIck leave: If SlCk[Fonds. Wanneer ziekeverlof met vol of credeeltelik salads 
leave be granted WIth full or part pay (whether paId by thE t a (1 f "Ad ' .. .A.d . ',' t· t f ' k ,'. f d t :h" h' ,oeoestaan wordt om let even 0 het door de' mlmstrahe 
~ mmIb~~ Ion ?r ou 0 '1a SIC or I?-SUl.anceun 0 W., It) /betaald wordt of uit een zieke- of verzekeringsfonds, waartoe 
the Adn:lImstratI?n contrlDutes) contrlbu~lOns shall be payable de Administratie bijdraagt), worden de bijdragen berekend 
on the .full penslOnable emoluments w~18h would have bee!lover de volle pensioendragende emolumenten, die getrokken 
drawn I~ the mem,ber had ~10t been on s,18k leave. "The pro':I-1 zouden zijn geworden, indiell het lid niet op ziekeverlof was, 
~1O,ns of sub-S:'CtlO? c:) s~all m'l!t~tls mtdf!ndls apply ml Het bepaalde bij sub-artikel (.2) is mutatis mutandis van 
1 esped of contr I bntlOnb wIllIe on SIck leave WIthout pay, itoepassing ten aanzien van bijdragen tijdens ziekeverlof zonder 

3 "" A f tl fi d d h Ad .. . h II Isalaris. 
ContriblC'ttons I, S 1'0,111. le xe a:e ~ e . mml~~ratlOn sa.: 37, De Administratie is gehouden, vanaf de bepaalde Bijdraa-en 
~lrft~llll- on the last daJ of each month, contrIbute and paJ Into the Fund Idatum, op de laaiste dag van elke maand, in het 1"onds een van ~4.dmini-

, a suI? egual to t~e aggregate of the a!llOunts, whe~her of'bijdrage te storten gelijk aan de gezamenlike bedragen, hetzij stratIo, 
contnlmtlOns o~ ll1,terest, or both, WhICh have dUl'mg tbe[van bijdragen of rente, of beide die gedul'ende de maand in 
mont!! ,be(;~ paId ~nto, the Fund by members, or by the, het 1"omls gestort ziju door leden of door de Administratie ten 
AdnllmstratlOn on )eha1£, of. mf'mbel's, less. sueh a~?unt'l, aSlbehoevt~ van ledell onder aftrek van de bedraO'en die door de 
may, have been already paId l:r advance by the ~~dm~Dlstratwn Administratie of l;aar voor<yangers reeds voo~uitbetaald zijn 
or . ItS . predeCefS01'S as agal1lst arrear contl'l butlOIlS then! eel' verrekening met achtel'st:llige, alsdan betaalbare, bijdragen.

lpaJab 1:.'. i 38, (1) De 1"ondsgeldel1 staan onder het beheer van de Admini

A.dministra- 38. (1) 'rhe moneys of the Fund shall be vested in 'I Administ;atie, en worden d,oor haar, met inachtnerning van ~~:"~1~r 
tion to retain the Administration and shall be held by it on behalf' of the de bepalmgen van deze Wet, ten behoeve van de leden Fonds en be-
the lfund and members subJ'ect to tIle proviBions of this Act ,gehouden.. taaltrente. 
pay IIIterest. 	 .,. : '9) "T d b ld d' d d' k ; b d , (2) After the .fixed date reven11e shall be charg'ed with' \f-' ~,a e epa.a, ,'e .amn~, w~r., en e I~ ·o:rs,en e,z:;~:aar 

mter~st at the rate of ~our per cent. per,ann~m on all moneysl met rente tegen VleI Y:~ c:n~ III t Jaar oI;al,e ",:lde~ dIe lll,de 
stalldmg to the credIt of the Fund lD the books of thelb.~eken vall, de Admm1StratIe. aan het1' un~s ",oed"eschreven 
Admmistration, Such interest shall be credited to the Fund z~Jn. Het}1 o~d: W01:t met dIe rente gekrechteerd als verschul
as at the la~t day of each month. d.gd op de laatbte da" van elke maand. 

J aargelden,
Annuities. 

39. Ieder jaargeld wordt berekend op de grondslag Hoe jaar-

How annui 39. Any annuity shall he based on the average pension- van de gemiddelde pensioendragende emolumenten van g-e}den be 
ti es calcula able emoluments of each member for the whole period,het betrokken lidgedurende het gehele tijdpel'k van ~!~n:~,
ted. of his ordinary contributions and shall vary according to1zijn gewone bijdragen. Het bedrag van het jam'geld 

the member's age, calculated as from his birthday nearest verschilt naarmate var. de ouderdom van het lid, berekend 
to the date from which he has made ordinary contribu- van zijn verjaardag, die het dichtst is bij de datum, 
tions. The tables set forth in the Second Schedule to thiS,sedeI,t welke hij gewone bijdragell gestort heeft. De tafels 
Act and ma.rked 1. and n. shall be deemed to show, in thelvervat in de Tweede Bijlage tot deze Wet, gemerkt I en II 
case of officers and employees respectively, the percentage ofwijzen voor ambtenaren en bedienden respektievelik het 
the ayemge pensionable emoluments which shall be payable Ipercentage aan van de geIniddelde pensioendragende emolu
as an annuity in respect of each completed year of ordinm'Yimenten, dat bij wijze van jaargeld b"Jtaalbaar is ten aanzien 
contributions: Provided that no annuity shall be granted;van ieder voltooid jaar van gewone bijdragen : 
to any person unless ordinary contributions have I Met dien verstande dat geen jaargeld aan iemand 
made by him or on his behalf in respect of a period of!uitgekeerd wordt, tenzij hij of iemand namens hem gewone 
ten years or more; and provided further that the member islbijdl'agen ten aanzien vall een tijdvak van tien of meer jaren 
in other respects qualified for SUCll an ammity. 'gestort heeft en tenzij voorts het lid in andere opzichten 

Suppleme~: 40. A supplementary annuity may be obtained by a bevoegd is tot het ontvangen van een jaargeld. 
taryannUItles member making additional contributions. The tables 40, Door het storten van bijkomende bijdl'agen ver- ~anvunende 

set forth in the Second Schedule to this Act and krijgteenlidrechtopeenaanvullendjaargeld. Detafelsvervatin Jaargelden. 
marked III. and IV. shall be deemed to show in the case of Ide Tweede Bijlage tot deze Wet, gemerkt III,en IV wijzen 

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



UNIelN GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 	 XCVll 

officers and employees respectively, the supplementary annuityjvoor ambtenaren en bedienden respektievelik het aanvullend 
which may be secured by payment of each additional contri-:jaargeld aan, dat een lid zich kan verzekeren door betaling 
bution of one per cent, on a member's pensionable emolu-'van elke vcrdere bijdrage van een percent van zijn 
ments: Provided that no such supplementary annuity shaUIpenSioendragende emolumenten: Met dicn verstande 
be paid to any person unless additional contrihutions haveidat geen zodanig aauvul1encl jam'geld uit het Fonds aan 
been made hy him or on his behalf in respect of a period ofliemand betaald wordt, tenzij hij of iomand llamens hem 
ten years or more, ibijkoIllfmde bijdragen gestort heeft ten aanzien van een 

, , , Itijdvak van tien of meer jaren. 
Ag'es and elr- 41. (1) A member who has attamed the. age of suty ·· 41. (1) Een lid, die zijn zestigstc levensjaar bereikt heeft Ouderdol? en 
~i~il~~~~~~s to yea~s and who has contribute~ to tho Fu~d 111 respe?t of aleo tot het Fonds ten aanzien van ten minste tien jaren ~~d!:n~l~
retirement on pel'l~d of at least1ten yeaT8'dshtall It~ave the rl?ht to retIre onlbijgedragen heert, is gerechtigd op pensioen uit dienst te treden aftreding op 
pGllsion. pellslOu, or may )e reqUIre ore Ire on penslOn. lof kan tot uitdiensttreding op pensioen worden verplicht, pensioen kun

(2) A member who, for at least five years immediately, (2) Een lid, die gedUl'ende ten minste vijf jaren o!1middellik b~~n;:!,e. 
preceding his retirement, has been continuously employed voor zijn aftreding, als telegrafist, machinist, stoker (behalve 
in the position of telegraphist, engine-driver, fireman een drijver of stoker van een stationnaire machine) of duiker 
(except a driver or fireman of a stationary engine), or onafgebroken gediend heeft, is bij of 11a het bereiken van zijn 
divel' shall, on or after attaining the age of fifty years, and vijftigBte leve11sjaar, cn mits hij tot het Fonds ten aanzien van 
provided that he has contributed to the Fund in respect of alten minste tien jaren bijgedl'agen heeft, gerechtigd op pensioen 
pcriod of at least ten years, have the right to retire uit dienst te treden, of hij kan door de Administratie tot uit 
on pension, or may he required to retire on pension ;idiensttreding op pen8ioen worden vF:rplicht, In ieder zodanig 
but in calculating an annuity in any such case, a member'sigeval echter wordt, bij het berekenen van het jam'geld, de ouder
age at the date in respect of which his first ordinary contri- dom van een lid 0p de datum ten aanzien waarval1 zijn eerste 
bution to the :Fund has been paid shall bc deemed to beigewone bijdrage in het Fonds gestort \Verd, vermeerderd met 
increased by as many years beyond his actual age at thatizovele jaren boven zijn werkelike ouderdom op die datum, 
date as his age on retirement falls short of sixty years. Inlal8 zijn ouderdom bij uitdiensttreding beneden de zestig jaar 
the case of sel'v'tnts employed as aforesaid who become:is. \Vat betreft dienaren in clienst als voornoemd die leden 
members aftcr the fixed date the age of fifty years mentionedlworden na de bepaalde datum, wortU het vijftigste Ievensjaar 
in this 6ection shall be increased and shall read as if fifty-five Ivermeld in dit artikel vermeerderd en in plaate daarvan 
years were mentioned, Igelez.en vijf en vijftigste lcvensjaar, 

(3) A member who, having contributed to the Fund ini (3) Ee~ lid die, na gedurende ti~n ja::en ~f meer.tot het 
respect of a period of ten years 01' more, is compelled to retire Fonds b~Jgedragel1 te hcbbe~, verpl~cht .1S mt de DienSt te 
from the ~el'vice reason of severe bodily injury or treden mt hoofde.van zwa.ar hchameh~ lets~l ~f voortdnrende 
permanent ill-health or physical disability occasioned in either slechte ~elond.I~61d of fYflleke ongesc~lktheld III ~en of an~~r 
case without his own default shall be entitled to receive in geval bUIten ZlJn schuld opgcdaan, IS, ten aanZlen van zlJn 
respect of his completed years of membership, an ann~ity voltooide jaren van lidtr:autsc~lap, gerechtigd tot .een jaarlleld 
calculated as is provided in section thirty-nine, or (as the be,re~enc1. overeenkomstJg ~rhkel. mgm en derllg, of ~nder
case may be) in sections thirty-nine and forty: Provided;scnm?enhk ov~reenkomstJg arhk~le negen en derttg en 
that, inthe case of pE'rmanent ill-lwalth, or physicaJ disability[veedzg: Met dl~n vo~st~nae dat, 1Il .geval, va~, voortdurende 
he shall produce a satisfactory certificate sigued or countel'_lslec~te gezondhmd of fysleke ongesc~~ktheld hlJ een voldoend 
signed by a railway or harbour medical officer or such medical.certlfikaa~ overl~ge:e~ houdende ,dat Z:Jll :oortdur~nde slechte 
practitioner or board as may be prescribed, that the permanelltlgezo~~heJd of fysleKe ,ongeschlktheld met aan elgen schuld 
ill-health or physical disability has been occasioned without! te wIJ~~n . welk certIfikaat getekend of medco~dertekend 
the member's own default: Provided further that in everv: rnoct zlJn door een spoorweg of haven geneeskundlge ambte
snch case the ~~dminigtration shall be satisfied on enquirylnaar of door zulk een geneeskunc1ig~ praktizijn of raad als voo,r
~hat the disableme~t. is permanent, or will become permanenti?·e~chreven mocht worden : ?~et d~en, verstande vOOrtS dat m 
If the member contmues to pm'form the duties of his office orll~?-er voormeld ge:ral d~ AdrmmstratJe (~oor onderzoek verzekerd 
post and is or will be of such a nature as permanently t01·Z1J, d~t deongeschlktheld voor~dur~nd IS of zal worden wanneer 
incapacitate the contributing member from performing the het h~.voortgaat ~net de verrlchtmg van de. werkzaamheden 
duties of his office or post. Ivan ZlJl1.. betrekklI~g en van zulk een a.ar~l 18, o~, zal v~or~en 

•dat het blJdragend lId voorgoed onbekwaam IS om zlJn bedlemng 
[waar te nemen,Benefits other than Annuities. 
i 

A nde14 e VOO1'delen behalve J aa14 gelden.
Voluntary 42, I·f a member retire from the Service voluntarily I 
retirement. 	 before superannuation or if he accept employment in! 42. Een lid die voor het bereiken van de leeftijdgrens Vrijwillige 

another service as described in section twenty.nine,!vI'ijwillig uit de Dienst treedt, of een betrekking aanneemt oD;tslagne
he s~all be .enti~led on. ap.plicati~n to a return of the wholeiin cen dienst bedoeld in al't:ikel net/en en twintig, is op mmg. 
of hIS cont:'lblltlons, but WIthout mterest, and he shall have no~daartoe strekkende aanvrage gerechtigd tot terugbetaling 
further claIm upon the Fund. Ivan al zijn bijdragen, cloch zonder rente, zullende hij alsdan 

R t ' t 43 If a meml)eI' 1)e c mpcll d b f b h ·t . Igeen verdeI've. rhaal op het Fonds hebbcn.
\3,lremen·, 	 ·0 e, e ore .e as con 1'1- 43 E I'd d' "1 fd "} 1 1 ., 

on ill-h~alth, 	 buted to the Fund ill respect of a period of te ' r t 'f' en 1 Ie, Ule 100' e .van zwaa~' hchameh c ~tse ?f Ultqtenst·1· .;e~tc.,. befof,e. 	 bv reason c.f 8e"ere bodl'I" l'I1J'ury 01' pe m~ .) eat· s11lohlO IltIh , voortdurenc1e slechte gezondhmd of fysleke ongeschlkthCld tredmg- 'ekt 
~Xpll'Y of ten " .., ;t r anen 1 - ea . .. h t f dId b't .. 1 ~ld l' h wegens Zl ~ 
years·aftBf or physical disability occasioned in either case without hisl:n e cen o. an e1' geva opge ~.an Ulen,ZlJll se l~ ,:rerp lC t enz., voor 
joinin?, the own default he shah be enftl d . l' t' t ,t. 11S ontsl. ag t6 nemen, alvorens hlJ ten aanZlCll van hen Jaren tot a!l0op van 
Ji'und . . 	 leon app lCaton 0 a Ie mn'het Fo d' 1" d h ft' d 0 t kk d twn JaJ'en nl!,• 

. 	 of aIt his contributions, with compound interest up to the .l~ to )1Jge ragen ~e " IS0P tl.~rtoe.~ re en e aa.nvrage aansluiting
date of his retirement at the rate of four per cent. per annum :!g::echtlgd tot terugbeta.lmg van ~~ zlJn blJdrage!1' met sam~n- bij Fonds. 
Provided that in the case of permanent ill-health or phYsicallget:!telde ~en,te .totde datu:n: van zlJn ontsla~nemlllg togen VIer 
disability hc shall produce a satisfactory certifica.te signedipercent m t Jaar :. Met ~~en ve~t~nde dat m g~val :an ::oort
or countersioned by a railway or harbour medical offic" idurendo slec~te gezondheld of f.)sleke ongescllJktheld hlJ een 
snch medical practitioner or board as may be pre~cribed~ltll~~:voldoend certlfik~at overleljme•houdend~ dat ~ijn ,'oortdurende 
the permanent ill-health 01' physical disability has beenlslechte gezon~heId ,of fysleke 0!1gesclllkthmd met aan eigen 
occasioned without his own default: Provided further that inischlllf te wIJten .1!3, wclk cerhfikaat getekend of medeon
every such case the Administration shall be satisfied onlderte~{8nd m08t ZlJl1 door een spoorweg of haven genees

, enql~iry that the disablement is permanent or will becomelkundlge a~lbcenaar of door zulk een geneeskundi.ge praktizijn 

p~rman,ent if the membe~ continues to perform the duties ofl of ra~d als v~org~se~~even ~ocht wo:den : Met ?l~:l ve~stande 

hIS office or post and IS or will be of such a nature as' voorts dat m leder ':?Olmeld geval de, ~~dI~mustrdtlC door 


Jonderzoek verzekerd ZlJ, dat de ongeschlktheld voortdurend 
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permanently to incapacitate the member £1'or:11. performing the is or zal worden wanneer het lici voortgaat met de verriohting 
duties of his office or post or sncb other duties as the Ivan de werkzaamheden van zijn ambt of post en van zulk een 
AdministraUon may to him. A member described in aard is of zal worden dat het lid voorgoed onbekwaam is om 
this section shall have no further claim upon the Fund, but,zijn becJiening waar te nemen of andere diensten te verrichten, 
the Administration shall grant him 011t of the revennedie de Administratie hem mocht "willen opdragen. Een lid 
snch sum ?:z way of gr'atujty as it may tl~ink fit, but, not leo81bedoeld dit a1'tikel l~e~ft ge~n verdel: v~rhaal op het Fonds, 
than the dIfference between the amount or contl'lbutlOl1tl and zullende de Admmlstratle hem mt lllkomsten een door 
interest herein before referred t,o and the compensation he ilhaar te be13alen som bij wijze van gratifikatie toestaan 
would have been entitled to had his services been dispensed. doch niet mindel' dan het verschil tussen het vOl'enbedoelde 
with in accordance \vith sect.ions nine and ten. ibedrag van bijdl\lgen en rente en de schadeloosstelling waartoe 

Retirement 44. If a member be removed from the Service on C I gerechtigd zou ;djn geweest indien hij ingevolge artikels 
due to ineffi- d f' ffi' .. f·· . II'.' ~eineaen en Uen afgedankt ,vas.
ciency, 	 ~rou:l 0 me, Clelley ,.rom 7 c:mses not so,~ 1 ;'lthm. :11"1 44. Wanneer een lid uit de diellst olltslagen wordt uit Ontslag uit 

cont;,ol, t~ere sha:1 be paId ~: el to the~ A;hll~mstl at~?n f:on:! hoofde van onbekwaamheid, die lliet uitsluitend to wijten is hcofde van 
th,e .r Ul~d a sum equal to tWICe the 111t111"er S cODtL:butlOJ1t'aan oorzaken clitS van ziJ'n wil afhankelik ziJ'n wordt aan de on!JeJnvaam-
Without and thnreafter the In">II"ll),'}' "11"11 I1''<Te I'G I ' ., ,'., 	 . ' " held, 

, ' ~' . •. ., ~ , . " L<. tt, ~: .Aanlll1lstratIe mt het 1<onds een som betaald gehJk aan twee" 
f~rtb~r claim upon t~e :E.und and Lle member shall be dealtmaal het bedraa van de bijdragen van het lid zonder rente 
WIth m accordance wlth Chanter 1. I 1 "', ' • zu l;mde alsdan het lId geen verdeI' verhaal op het Fonds 

Retirement 45. If a member in permanent employment leavehebben, .Het lid wordt ~eh~ndeld ovel:e(1]]kom~~ig Hoofdstu,k I. 
from other the Service be~ol'e .,super~nnuatioll in eOllseque.nee. of hisl .. 45. W~r~l;~er ,:,e~l ~~d ,1Il ,vaste dlCns~ vo~r het bere:ke~ ~it~~e~st-
causes, 	 employment oemO' mscontmued to a reductlon III or 1'e_van de leefbJdgltnS lllt de DIenst afgectanKt wordt tell gevolge tredl4g om 

organisat~on of ~taff, or. nuder the, 1 :ovisi.ons ,of section ten, I:a~ ee11. inkorting of reo~l?~nis~~ie va~ het ,dien~tpersoneel of ~~I:~~n 
there shall be pard over to tho AdmllllStratlOll from the j"undmgevolge hot bepaalde OlJ artlkel tlen, dan wordt aan de 
a ~mn , to twice the ,amol1?t of the mel11beI"s contribntionsIA:~~ninistI'atie uit l~,et Fonc1~, een som betaald ~elijk aan twee· 
:Vlihout lIl~eI'est, .and t~ei'o; ..clfter. the n~OI.nhel' shaH ha~ve l!.ol:n"'.il het be.drag. V~I.l de blJdrage~ va.n be.t hd, zonder rente, 
further GlaHn 011 the 1! UIlCl, and he snaIl be dealt With m zullende alsdan hethd geen verdeI' verhaal op het Fonds hebben. 
accordance with Ch:tpter 1. Het lid wordt behandeld overeenkomstig Hoofdstuk I. 

, 46 s' "-, .,' 'd"' l' v,,' , _ " 46. Behouclens het bepaalde bij artikel t'ien is eon dienaar, Uit~ienst-'q 	 q

Retirement . "lVe as 1" provl e( HI ","ctlon ,t servant wto r' 1 i t'k 1 (4) . t'k 1 ht t' t' . t tredmO' van
of se:t;vants has been allowed uuder sub-section (.1) of twenty-eight IDe l;ngevo ge Su)ar 1 e .. van ar 1 e ac ' enw~n:~g to dienar%n die 
~nte~mg the to be"cme ',' b," f the F nel ,,1' II l,;~ 1 T ; 1 ' 1et hchnaatschap van het Fonds toegelaten werd, gerechtlgd tot na vijftigsta'J" 

Mrvlgewhen ,. ,v ~ mem ~: ~ ,:, u J' v,m ,1i,Iuti ernp ~Jrn8nl Je terugbetaling van zijn bijdragen zonder rente, indien hij,leve!lsjaar,j 

over fifty, 	 telmula.ed on supeI3Lnuad.(Jll bdOle he has been member d t d d' t' , 1'·' ttl mdlenstd. 	 1." 

f' t b t'l t b "I' , 'I' YOor a, lllJ gt', uren e leIl Jaren 1(, gewees was en "evo ge t, d1 or veIl years. e en 1t O(lO e repale illS contn JUtWllS ... b '1 d 1 ft"d 't d' . 't t Oct re en.
without interest. .van Jlet erel ~en v~n ~ ee· IJ pens 1l1. renst moe· re en. ,

47, Een lId dIe lUt de dlenst ontslagen wordt wegens OJ1tA~ag mt 
Dismissal 47, If a member be dismissed from the Ser- bedrog, oneerlikheid of wangedrag,of die uit de dienst treedt ten de Dlenst. 
from the vice for fraud, dishonesty, or miseouduct, or retire einde ontslag te vool'komen of die tot uitdiel1sttreding verplichtService. 

from the Sen-ice in order to avoid dismissal or wordt wegens wangedl'ag,\vordt het bedrag van zijn hijdr'Lgen 
be ordered to on account of misconduct, he wt het. Fonds terugbetaald. Met dien verstande dllt, in 't 
shall be refunded the ~monnt of his cOlltJ'ibutioDS geva.l van een lid die ontslagen is wegens beelrog of oneerlik
to the Fnnd : Provided that, in the ease of a meraber dis.. heid, de Aclministmtie van bedragell ingevolge cUt artikel aan 
missed for fraud or dishonesty, the Administration mav dec1uctlzu1k eell lid veh;ehuldigcl het hedrag van verliezen kan 
from any snms payable to su~h member under this se~tion the:aftrekken die de Administratie geleden mocht. hebben uit 
amount of a.ny loss whielI the Administration mav brve hoofcle van zoelanig beclrog of oneerlikheid: Met (lien 
sustained bv reason of such fraud 01' dishonestv: Pl:ovided verstancle voorts dat,W<tllneer een aantal dienaren gedurende de 
fun,her that if a number of servants during the period \\'hieh dienstti~d w:u:rtoezij ,.zieh verbonden :rebben e~, zondeI: 

have "mgaged to serve, and not. being duly di~charged, behoorltk ,0ntslHgen te zlJn" :,veggaan of weJger~n te menen, o~ 
desert, or refuse to serve, 01' ab:3ent themselves from duty van 11un werk verwIJderen zonder wetnge oorzaak of 
without lawful canse or reilsonable e2[cuse, Or resign witho~tl\egronde verontschnldiging, of nit de dienst treden zonder de 
giviIlg the notice required by any regulation or contracI, thev,Dij regnlatie of kontrakt gevorderde opzegging, zij worden 
shall be deemed to have retired from the Service and no refun~UgeacM v.it de dienst getJeden te zijn, zuliencle geen terugbeta
of contributions shall be made te such servants, [ling van bijdmgen aan :,mIke dienaren geschieden. 

. ; 48. (1) Behoudells het bepaalde hij artikel viJfti.l], illdien Ovol'lijden 
peath, rosu,lt· 48, (1) , S~bjeet .tt> the 1)ro':1s10118 of secti~n, If al eell lid aan de gevolgen overlijdt van zwaar lichamelik letsel tengevol~e f 
!ng, .~ro,~ 111- member dIe hom tIle eih'cts of severfl InjUry, oecas-,,·o..ool' hem buiten ZiJ'Il schuld in de uitoefenino- van ZiJ'll :~~e:e;si~lSo
Jurll:~ o. 	 . d ·'n t I ' . J f ·1 . 1: '1 t' .h ,. h . t ' ' '.. ",,,oLh0rwise be- lOn~ - WI, lOU· US (; wn (,e au t W 1l,S m t e mse arge t) nIS, dienst opgedaal1, dau wordt aan de in artikel viJJ'tig genoemde v6,6r 't be
fore sUI,er- dune;:;, there snap be P,aid to the pel'SOl~ m:rned in,sec~ion!Pbrsoon (3en 130m uiigekeerd gelijk aan tweemaal het bedrag i~~;rd~';~n~~' 
nnnuation. fizty ~t 8am equal to bnc,e, the amount of lllS contn butIOllslvan ;.::ijn met rente tegen vier percent in 't jaar. J IS 

With llueresr at t.he rate of four per cen.t. per annum. i (2) Behow5ens het bepaalde bij al'tikel v1Jlti,q indien een 
n(2) ~ll~ject to the pI'ovisions of section jifty, if a mem- 1,1d ,ov~rlijdt ten ~evolge ,va. ;en a~dere oOl:z,~ak d;n de in 

bel' die trom any other cause than is described in sub_;:n:,bar~lkf>1 (1) ,hec1oe1de, da:, v.ordt aan,~e ptIpoon oenoemd 
section (1) there sl;all be paid to the person named in section: III lirtlkel ul(if~lg ~~n 130m mtgekeerd gebJk aan tweemaal het 
fifty a sum equal to twiee the ~lJnOnJlt of his contribll_lbedrag van zlJn blJdragen zonder :~nte., ...,' .. 
t,ions without intere·'t : 49. Behoudens het bepaalde bIJ arukel v1Jft1,g mdren een OverllJdC:!lna 

is , llid in het genot van ten jaargeld oYerlijdt, dan wordt, aan de het berel.k,en 
4 '"' S' ". 1 ' . f ' 1"' ., t 'k 1 ' k d I"k van de led-Death aIter u. ,uoJeet to t 1e prOVISIOns 0 sectIOn fifty, when a;persoon verme u III (lll.artl e een 80m mtge -eer ge 1J aan tijdgrens. 

Buperannua- person in receipt of an annnit,l' there shall be 1'e-l11et versehil, dat mocht bestaan tussen tweemaal het bedragtion, turned to the person named ill that a sum to am'ivan zijn bijdragell, en de gezamenlike bedragen door hem bij 
differ,enc~ that may remain bet\yeen twice the amount of hlslwijze van jaarg~ld ontvang~n, , . 
contrli)Utlons and the aggregate of amounts which he has' 50. De betalmg bedoeld m al'tlkels acht en vee1'hg en negen Wan~eer ell 
received by way of annuitv. len wordt slechts aedaan wanneer het lid nalaat- hoe blJdragen

•• J 	 I ° , nan verte"en
, ' .' '." ..' . (a) een weduwe of weduwnaar, of kinderen, of stief- woordiger"When 50. rne payme~t prOVIded for 1Il sectIOns .f()?'ty-e~rJht andl kinderen; of . 	 v:anoverledenhow cAJntri

shall omy be made when thij member leaves-- i (b) een vader, mooder, broeder of zuster, die ten aanzien ~~~~jdclen
able to a 
butions 

(a) a widow or widower, or children or step-ehildren ; 01'1 van onderstellning en onderhoud van hem afhanke- ' ceased mem' 
bel" s repre (b) a father, mother, brother 01' sister dependent upon him! lik waren, met uitsluiting van andere nabestaanden 
sentative, for support and maintenanee but not any other] in de zijlinie of meor verwijderde verwanten. 

collateral or more distant relative: 
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tn an ca~es. pay~eilt shall ?e inade to, or in the discretion of In alie gevallen geschie~t de betaling aan voornoemde 
the Ad~l1lmstratlOn to some person on behalf of, the persons personen of, tel' beoordelmg van de Administratie, aan 
aforesaId. iemand van bunuentwege. . 

Payments shall be made in the following order of preference, D~, b~talil1gen ges?hieden naar de v?lgen~e ,1:angorde, 
unless that order of preference be varied by the deceased LenzlJ (he rangorde {loor het overleden lId blJ ZIJIl leven 
member by notice in his lifetime to the Administration.l door kelluisgeving aan de Administratie gewijzigd wor(lt, 
namely,-	 Inamelik ; 

th 'd' 	 , (1) aan de ,,,edu,,'u of, ,vat betreft een overledcm yrouwe
(1) to e WI ow, or m the case of a deceased female 1'1 1'd . r ,. b" 1 I I , b 'ft n 

member if 	it has been in writing so directed by hel'l bl ," l\k't' lIne lf~rn ZIJ d 1J l~ar eve]l a ( us sc I'l e u: 
. b Pf' , 	 • esc 11 we l aan e Wef.lUWnaar' 0 fdurmg er 11 etime. to the ,vldower; 01' 	 ", • ' " •

(~) to th l'ld d h'ld . 1 h (~) a:m de kmderf'n en stIefkmdt'ren, III gehJke delell ; of 
e Cfllthren a~ stet1h)-C I. ren, nIl equa Sf. ares; or (?) aan de. vader en moeder in gelijke delen of aan de 

(3) to th.. e 	 a e1' ant, mo er 1Il. equa proportIOns or to l' d h f
the s vi '0 f th . angstleven e van en; 0 . 

to th u~ o~l \~. e.n~, o~ 1 1 (4) aan de broeders en :msters in g·elijke delen. 
(4) erIe s or slsers m equa S Iart;S. \Yannr"er het overleden lid geen verwanten a18 voormeld 

Whe~ the deceased ll1~mber leaves. no such relatives as nabat. geschiedt betalirlg alhJen van zi}n eigen bijdl'agen aan 
aforesaId, payment of hls own contrlbutions only shall be de persoon die we~tig zijb bocdel beheed, 
made to the person lawfully administering his estate, YOOI' de doeleinden ',,;in dit artikel heeft de moeder van 

For the purposes of this section the mother of an een ollwettig kind vati het overledell lid of een onwettig 
illegitimate c~ild of HJe deceased member or an illegitimate :If .. kin?, indie\l er geen wednwe of wettig kind 
or .adopted chIld sh~l1,whel"e there is no widow 0,' legitimat.e IS, o,nde~scheldenhk dezelfde rechten als een weduwe en een 
chIld, have respectlvely the same rights as a widuw and a wettIg lund, 
legitimate child. 51. VYanneAr de bedragell bedoeld in artikels acid uitkeringen 

en 1Hif'rt£g, ne,qen en en vidft',:y aan cen of meer aan ver' , 

PrealJa'tml"~en~tsatroe 51. \Vhen the amounts rcferred to in sections J'orty- van de daarin genoemde personen niet zijnde de wettelike ,,:anten , L' 

, W • I t fi .t' d·' t d" i .j. 1" ,. d Ad ' . t' vallen lllee m excluded e'tg z" 01' ,y-n~ne an fifty have been paid to Hny uerson vel' egenwoor 1ger lll<ge ~eer( ZlJl1, zlJn e mmlS ratle en boedel van 
from ~e- mentioned thm'ein other than the legal representative the Ad- bet Fonds ont81agen van alle verdere vordering ten aanzien overledene, 
ceased s e~tate mi~ist:ation and tl:eF'und shall be exempt ft'om an; further :'an het alzo beta,!-ld bedrag. Dergelijke bedragen vaUen niet 

claun 1Il respect of an amount so paid and no s11ch amount III de boctlel van de overledene. 

shall be deemed to form part of the estate of the decpased. 52. (1) Wanneer de nitdrukking "onafgebroken dienst OnafO'e

gebezigd wordt ill vcrband met lidmaat8chap "an hvt Ponds broken d~enst 
Continuity of 52. (1) When the expression "continuous employment". is daal'onder, benevens de betekenis arm die uitdrnkking iloofl?eiilOen. 
efmpIOy~ent is used in connection with membership oj' the ];und itlverbonden in artikel tluee, mede de tijd door de oe em en. 
or IlenSJOn 	 1 11' dd" h . . l' . d -b· 1 t b" 1 I 1 • purposes, 	 S la ,In a ltIon to t e meanIng assIgned to the exprc'ssioll in (Ienaar oorg'" rac 1 1J overgang van ene )etreK,nng naal' 

, 	 section two, include the time spent by the servant in transit1een andere in de Dienst of uit of naal' de Dienst, in geval van 
from one appointment to another in the Service or from or toloverplaatsing OJ) bevoegd gezag uit of hlj de dienst. van een 
the Service, when transferred under competent amhoritj' !andere A.Llministratie of Regel'ing, of, onder goedkeuring van 
from or to the service of another Administration or Goverr{_1 de in geval hij aan de dienst van zodanige andel'e 
ment, or if approved by the Adminhltration when seconded tolAdministl'atio Reg-ering afgest::Hlll wordt voor een tijd yan 
the service of such other Administration 01' Government fill' a iten hoogste (~en jaar, 
period not exceeding one year. I (2) Een onafw,broken dienst \VOl'dt niet geacht gestuit te 

, . .. 	 izijn door dienstonc1erbrekingen gevolgd door hel'vatting van 
, (2) Contmuous employment. shall. not be regarded as, diellst in12:evolge artikel een en tachti(j, 
m~errupted. by breaks in service ~ue ~o.l'et.irement foliowedi (3) Inclien ~en dienaal'in vaste dienst, die ten gevolg8 van 
bJ resumptlOn of duty under sectIon mgllty-une. '"en inkorting van personeel of uit hoofde van zwakke 

(3) If a servant in perm~mellt employment who has been!gezondheid . on~slagen werd, bin.nen. t,vaalf maandell na de 
discharged owing to a reduction in stafE or ou the ground or1ti.ag van. z?dan~g ontslag,. weer m ciIenst gesteld~vorc1t, kan 
illhe~lth ,be re-employed \vi~h!n tW,elve months after the date;~~ ;:\dmmI~tratle desverlnez.end,:; toes~aan, dat de dlenstonder
of hIS dlscharge, the AdmllllsiratlOn mav in its discl'etioH!,neKlng dle he~ gevolg IS ,.an dat on~slag, aangernel'kt 
authorize the break in employment due' to such !w:?rde als verI?f zonder salarls ten aamaen waarvan geen 
to be regarded as leave whhout pay in respect ofi blJt1ragen ge~aal1 beho~ven te worden voor het 
which no contributions are to be made for the,doel :a11 onafgebroken. hdmaatschap van h~t Fonds: 
purpose of continuous membership of the Fund: Provideil'lIet, ,d181: ve; s~ande dar, wan,neer. zulk een dle11~lal' een 
that. if such servant ha,s ~een p~d_d a gnJ.[llity or aig~~tl~~l:[LtIe 01luvll1~, ofe,e~ grabfl~~ahe en terug.b~=alm~ van 
gratmtyamI refund of comrlbuhons, With or without interest, I' blJdl"gen IIlet ?f zond~J 1 ente, hIJ aan de AdnllIll,,~ratle het 
he shall refrmd to the Adminislratioll the aIllount or such beu',rag van dw betalmgen moeh terugbetalen m zulke 
payments in sueh instahnents as may be determined !pmue~lI.enter: als vastgesteld mochten ,,';orden en mits de 
and provided the Administl'dtion shall pay into the Fund th~I1\~mll1L,tI'atJe het bedrag .van de d~':aruit ierugbetaalde 
amount of the contributions refunded therefrom pIns interesl'i ~~J(hag.:=~~,~lus, rente t~genv~er ,peI"eent m 't jaar, maande
at the rate of four per cent. per annum cOlll1}ounded monthlyliKs hetChillld m het Fonds :stort. 

I 'I 53. Geen worut aan een lid toegckeIHl. zolang Leden, die in 
Pension not 53. No pension shall be granted to any member :hij ee~ mnbt of post ill de Dienst bekleedt, niet zijnde ee~ ~:e~~:;t;~1:~ 
granted to long as he holds 'IllV office or post in the Sel'vi,'e otherlereamiJt of el'epost. pElnsiOOl1, 
members. than an honorary office or post. 'i 54. VVordt een lid, aan wie eell ingevolge deze ,r '. 
whilst in the 	 i \1i7 . t t . d h ,. ")' f .' y 001Z1enlll"service, " . : fyet . oeges aan .18, na e1' an([111 eto 1 Ienst 0.•. Hl een ander iT" g-em1 ~'e? 
Provision in 54. It any member be granted an uuder this!departement van de openbare dienst vall de Unie of in de i:ensionec:rd 
case pen- Act and be rhereafter e:nploy~d in t.he Service or in any othel',openhare dienst van een Provinciale Hegering aangesteld, hd 
l!~:~dn~~em, 	 dep~rtme;1t of th,e :r:Ub~lC S?rVlCC of the Union Ol~ ill the_ publicidan word~~le . van het jaarg61d gestaakt ged~l.re~lde een 
employed, 	 senlCe of any Pwvlllcl!.l Government, the annUIty shall cease:of ander tlJd na de aanvang v~m zull{ een dIenst, mellen het 

to be paid for any period subsequent to the commencement of/bedrag van de peusioendragl Lde emolumenten door het lid 
any such employment if the amount of the pensionabledaardoor ontY:1ngen gelijk is of hoger is dan de emolu
cmolumClYs thereby received by the member be equal to;menten van zijn vroeger amiJt post ten tijde van zijn 
or m~)re t~an. the .emoluments of his former oflice 01' POft at,uittreding uit de Dienst, 11: lid tegenovergestelde geval wordt 
the tIme ,of hlS retJrement from the Berdce, or if not, theI!ihet jaargehl \,:OY21' dat hot daarvan tezamen 
the annUIty shall b? reduced until the amount thereof when :~net de alzo emolumenten, gelijk 
added to the penSIOnable emoluments so received, becomesi1S aan de emolumenten van zijn vroeger 

• 
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equivalent to the pensionable emoluments of his former otlicclambt of post. Bij beeindiging van zijn dienst wordt de 
or post. On the termination of the employment the annuitY!'uitkering hervat van het jaargeld dat v6ar de aanstelljng 
granted prior thereto shall again become payable. .toegekend werd.

I 'Vanneer het lid in de Dienst aangesteld wordt, is hij 
I~ the employment be in the Service the member shall be'gerechtigd tot het Fonds bij te dragen ten aanzien van de 

entitled to contribute to the Fund on the pensionable emolu-!pensioendragende emolumenten (met inbegrip voor dat doeI 
ments (including for the purpose the reduced annuity afore-Ivan het verminderd jaargeld voormeld) door hem getrokken 
said) drawn by him during the period he has been 80 again'gedurende het tijdvak, dat hij weer alzo aanaesteld is 
employed, an~ on.his ultimate retirement shall ?e entitled to alzullend~ hi~: wanneer hij uit~in~le1ik uit di81~st. treedt; 
separate annUIty III respect of snch further perIOd of emplo,r-gerechtIgd zIJn tot ecn afzonderhk Jaargeld ten aanZlen van 
men~, calculated in the same manner as if he had first entered "he idle '1erdere diensttijd, berekend op dezelfde wijze alsof hij 
SerVICe at the date when he commenced to be again employed.1vool' het eerst in de Dienst getl'eden was op de datum toen hij 

!zijn nieuwe dienst aanvaardde. 
Fer.sons re-cmployed at t~e a[,,: of fifty years or upwar~s: Het pensioen van personcn, die op hUll vijftigste levensjaar 

shallm respect of snch perlO;1 (f re-employment have theIl"lof daarboven wecr in dienst gesteld ,vorden, wordt door de 
pensions fixed the actuary in fln equitable mannel' and, solaktuaris naar billikheid vastgesteld en zover doenlik vol
far as practicable, upon the basis of the scale set out in thelgens de maatstaf aangegeven in de Tweede Bijlage tot deze 
Second Schedule to this Act. . WeL 

. 55. Pensioenen worden berekend bij het jaar en bij de Berekening 
~ow penl" I 55. PenSlOIls shall be calcnlated bv the year and by maand ingaande met de eerste dag ten aanzien waar,.'an v:an pen

oj • •sIOns ca eu a- 1 f .•.... 	 SlOenen.
ted. 	 t Ie month as rom the first day III respect of whICh con- blJdragen gestort ZlJll. Onderdelen van een maancl worden 

tributions have been paid, but fractional parts of a monthlyerwaarloosd. Bij 't berekenen van voordelen of rente in 
shall be disregarded. For the purpose of calcnlatin gbenefitsverband met zaken betreffende het Fonds ,vordt een maand 
or interest in'connection with any matters relating to the Fundlgerekend ale een twaalfde van een jaar. 
a month shall be taken as one-twelfth part of a year. ·1 . 

56. (1) leder lid van het fonds die nit de Dienst oycrgeplaatst Overplaatsin

lis naar de Publieke Dienst van de "Cnie en vel'aund wordt lid te gen naa.r en 
;~dt~;~: to 56. (1) ~~nY"mCl~lber of ,the ;'upd who.has b~~n t::ansfeI'i'e~l worden van een superannuatie- of pensi~enfonds van de I;~~~~~re 
other Depart- to :h? tPU blic ..,el'VICe of :11e t mon, frOIo~l the ,;,ervlC,e an~ IsiPnblieke Dienst, heeft. bij zijn uiteindelike uitciiensttreding 'P,ente~1.van 
ments p.Clnnt cd to beco. me a melllbe.r of a supelannuatlon OI pownoll !het recht op een pen"lOen berekend over ziJ'n gehele onaf- dePubheke 

2 th P bI' f d f tJ P 1r S . 1 11 b ftl d h' It" t· .::; . ,.... D'ens' vanS~rvi~eo~th~ u~ 0 1e U)lC.,erVIC?,Sla. eenI eon IBU n~la.egebrokenpensioendragendedienstonc1erdeAdministratieend~Unie.' 
Union. 	 retIl':mePt to ha:ve Ius penSIOn calculated upon the w~l~leof ~Is!in de Publieke Diemst. mits de Administrat:e met inacht

contI.nuous pensl?na?le ~mploym.ent under the Adm.lIJ~strat~Ol1neming van subartikeI' (3) van dit artikel. aan de 2Ylinister 
8nd m th.e Pu bhc tlervI.ee, p;'ovlded that the AdmI~IB~ratlOnlvan Finaneien tweemaal het bedrag betaalt . van de bijdragen 
s~an, subJe?t to sub-sectIOn. (.')) hereof, p~y to t~e J\i! lIlIster of·!van zulk een perSOOl1 tot het Fonds, tezamell met samellge
E,lIlance tWICe th~amount of suc:h person s contrIbutIOns to thestelde rente jaarlik:l berekend tegen Yijf percent, zullende 
Fu~d together WIth compouD d mterest compounded annua~lYlzo iemand aeen verdere vorderina op het l~onds heb ben. 
at five per cent., and such member shall have no further clann: (2) vVannbeer een lid van een ~upel'allnuatie- of pensioen
upon the Fund. 	 ifonds van de Publieke Dienst overgeplaatst is uit de Publieke 

(2) When a member .of any super:mnuation or pension fund iDieIl3t van de U1;ie naar de Dienst en vergund wordt lie!. te 
of the Pu blic Service is transferred from the PubHc Service Iworden van het :E onds wordt hem, met het oog op de leeftlJd
of the Union to the Service and is permitted to become a:grens, veroorloofd om het tijdvak van zijn pensioendragende 
member of the :Fund he shall be permitted to reckon llisldienst in de Pl1blieke Dienst te rekenen als aansluitende bij 
period of pensionable employment in the PubIic Service as i dat ,:aI~ zij~ pensioendragende dienst in de d~~nst,..v an de 
continuous with that of his pension8 ble employment in the Admnllstratle, zullen~e tw~emaal.het bedrag van zIJn lJlJdr~genl 
ser.vice of the Adminis~ration ~or s.llperan n nation purpose~, an~lto~ het s~ye.l'~mlll~.tIe- ~fJ' pCl:s~oenf7Ol~ds van, de .~ubheke 
tWICe the amonnt of Ins contnbutIons to the superannuatIOn orlDlenst \,aaI~ut ~IJ ove1gepIac1t,t \\e:.d, bene,ens 8ar~epge
pension fund of the Public Service from which he is tl'ans-Istel~e rente, JaarhJk.s ber~kend teg?ll vIJf percent, met l;:ul:cht
ferred, together with compound interest compoundeu 811nuallylnemm.g va~. Stl barLIkel (3). ,:an d~t arbkel. door de MUllster 
at five per cent., shall, subject to sub-section (3) hereof, be ivan ~lllanclen aan de AdmID:Ist.ratle betaald wordell, en z~lk 
paid bythe Minister of Finance to the Administration, aIldle~n lid .geen verdere vord;rm!5 hebb~Il op het superannuatie
s;tch meml.)~l' shall have no fnrth~r clai~ upon the superannlla-!Of ~e1181T?enfo~ds ;ftn de. I u ?heke D~~n~t.. " , > .' 

tlOn or penslOn fund of the PublIc ServICe. (v) \,annee, elllg bedIag ,an de bIJdIagen te WOlden afge
'dragen in termen van de beide voorgaande snbartikels o'1e1'

(3) If there be any amount of the contributions so toiblijfc n~dat voldaan is aan de yerseiten van het .supenmnuatie
be handed over in terms of the two preceding Bub-sections inlof penslOenfonds waa~'v~n z111~ een persoo~ hd zal worden, 
excess of the requirements of the superannuation or pension Ida~ wordt het verschll In gehJke. v~rh~IHIIl~gen b:laald aan 
fund of which such person is to becorne a member, the differ-)zuIK een persoon en aan de. allton~elt mt WIens dlenst zuI.k 
ence shall be paid in equal proportions to snch person and the1een per~oon ove~!5epllu:~st IS, en 111 geval er een tekoI't IS 
authorit.y from whose service such persoll is transferred, andllwordt dlt op gehJKe WIJze gedekt. 
should there be a deficiency it shall be met in like manner. 
.. 'I 57. In 't geval van overplaatsingen van personen Tiaar Over-

f UI't: d d' t van P' aa1 B t >1't f '" plaat-sing.0'l'ransfer to 57. In the case of transfers of persons to or from the 0 . D e. lChIlS b leel1 1 .. I'OVl;tkC1l es nul' c.1 0 naal nllal' en Ult de 
and ~rorr~ the Service of a Provincml Government from or to the Service, .,(1e Ien~t IS et epa.a de )IJ artl e zes mutatis die!lst van de 
5 ICeof the 	 . t d t Provineiale;::vineial 	 the provisions of section fifty-si;)) shall rmdai£s mutandis 1nU anl.s van oepassmg. Besturen. 
Governments. apply_ 58. Vrouwelike dienaren van de AdIl1inistmtie zijn Vrouw~n ziin 

gereehtigd leden te worden van het Fonds, onderworpen aan geJ:e,el:tlgd lId 
58. Female servants of the Administration shall dezelfde voorwaarden, schaIen van bijdragen en onder genot te V> Olden.Females en

titled to 	 become members of the Fund subject to the same conditions,van hetzelfde pensioen als mannelike dienaren van de Admi
memb<?Iship. and scales of contributions and pensions as male servants ofnistratie, zullende de Administratie echte]' het recht hebben 

the Administration, but the Administration shall have the te eniger ti~d in de toekornst, doch zonder v81'korting van 
right at any future time, but without prejudice to any rights verkregen rechten, biezondere door een aktuaris goec1ge
acquired, to Cl:mse special scales of contributions and pensions keurde schalell van bijdragen en pensioenen op haa1' van 
approved by an actuary to apply to them. toepassing te maken. 

• 
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Financial, 	 Financiele Bepalingen, • 
Accounl;s of 59, 	(1) The ehief accountant of the Admi~istratioll i 59, (1) De hoofdrekem;neester van de Admjnistr~tie moet F;:>ndsreke'the Fund 

shall callse full and true accounts to be kept showmg sepa-Ivolledige en ware rekenmgen doen honden, waarm afzon- nmgen 
rately for each division of the Fund~ Iderlik voor elke afdeling van het Fonds worden aangewezen

: 
(a) 	all sums of money received or due and disbursed 01'[ 

payable in respect of Hlilmbers and particulars of the: 
matters and things for which those sums of money! 
have been received or disbursed; I 

(b) 	 the time of commencement of membership andl 
amounts and dates of payment of all contrihutions' 
together with all chronological and other partlculars: 
necessary to admit of proper accounts of the divisions I 
of the Fund being kept in accordance with this Act, 
and the regulations, and to admit of an actuarial I 
valuation of the Fund being made at any timc; 

(c) all sums of money due to or from other administmtions I 
in respect of pensions partly payable by any other II 

administration or Government; 

(d) 	all amounts due to or from the Administration in.I 
connection with the }<'und ; I 

(e) all other matters of account provided for or 
contem- I 

plated in this Act and the regulations. 
I 

, 

(a) 	aIle geldsommen, die ontvangen of verschuldigd en 
uitgegeven of betaalbaar zijn ten aanzien van leden 
alsmede biezonderheden van de zaken en aange1egen
heden, waarvoor die g'eldsommen ontvangen en uit 
gegeven zijn ; 

(b) 	de tijd van aanvang van lidmaatschap en de bedragen 
en datums van beta1ing van aIle bijdragen alsmede 
aIle chronologiese en ander biezondel'heden, die vereist 
zijn voor het houden, overeenkomstig deze Wet en 
de regulaties, van b';lhoorlike rekeningen van de 
afdelingen van het :B'onds en voor het makcn t,e 
eniger tijd van een akLUariele waardering van het 
Fonds, 

(0) 	 aUe geldsommen, verschuldigd aal] of door andere 
administraties ten aanzien van pensioenen, die ge
deeltelik betaalbaar zijn door een andere admini
stratie of Hegering; 

(d) 	alle bedragen verschuldigd aan of (loor de Admini
stratie in H'rband met het Fonds; 

(e) 	alle andere tot rekeningen betr~,kkelike ~~ngelegen-
heden, geregeld of beoogd blJ deze yvet en de 
reaulaties. 

For the purposes of the said accounts, when a Inember is! \Vanneeroeen lid uit ene afdeling van het Fonds bij de andere 
tl'ansferred fl'o?~ one di:isi~n of the Fund to the other, twice lovergeplaatst wordt, moet voor de doel.~inden yan vO,~rmelde 
t.he amount, of ms contrIbutIOns aCCUJ1lUlat.,ed at fi~e per, c~n.t"lrekeningen, tw."eemaal het bedrag van ZIJll opgelopen bI~dra~en 
;'ompound mtel'est and calculated annually as at y:.e. thIrtIeth tegen vijf percent samengestelde ,rente, berekend Jaarl,lks 
day of June shall be transferre~ fr~:m1 the one dlVl~lO~ to the als op de dertigste dag van JUl1!e, van de ene afdelmg 
other and thereaft8I' any contrll)utlOtlS shall be paId mto the llaar de andere worden overgeciragen, zullende daarna 
other division, aIle bijdr3gen in de andere afdeling worden gestort. 

(2) 	De hoofdrekenmeester moet de boeken en rekeningen 
(2) The chief accountant shall cause the books and accounts van het Fonds op de dertigste dag van .~ ~nie in elk jaar 

of the Fund to be balanced up to the thirtieth day of ~une. in!afs1uiten en een bal~n8 opmaken,. aanwIJ~ende de ~aten 
everv veal' and a balance sheet to be made up showmg the en la8ten van her Eonds op de datum waarop de balans 
assets ;nd liabilities of the Fund at the date when the balance opgemaakt is. 
sheet is framed. (3) De balans wordt getekend door de hoofd

, , rekemneester en geauditeerd, en daarna medeonclertekencl 
(3) T~le balance sheet shall be slg~ed by the clm;f accounta;lt door de persoon, die belast, is met het auditeren van de 

~nd audIted, ~~d the.rea~ter countersIgned b)~ the p~l'son a~dl~- rekeningen van de Administratie. Afl'!chriften van de 
mg the Adm1l11stl'atlOll s accounts, and COpIes shad be dlStrl-, balans worden onder aIle leclen verdeeld. 
buted among all the members. I ' 

' 	 . 60. (1) H.et Fonds wordt, als op de dertigste dag van Penodie:;re 
,Junie, 191:1, en daarna om de vijf jaren, gewaardeerd -:::r~:tmgen

Periodical 60. 	(1) '1'he Fund shall be valued as at the thirtiethidoor een a1tuaris, die door de Minister aangesteld wordt, De Fonds,valuation of 
the Fund, 	 day of June, 19V1, and every five years thereafter, by an actuary aktuaris zendt zijn verslag rechtstreeks aan de Minister en 

appointed by the )i[inister. The actuary shall report direct to vermeldt daarin de gegevens en methoden, die hij bij zijn 
the ~finister, and shall in his report state the data and onderzoek en waardering gebruikt en toegepast heeft, zul
processes used in his investigation and valuation; a copy of lende eel) afschrift van dit verslag onverwijld aan de kommissie 
the said report shall be forthwith transmitted to the van beheer gezonden worden. De baten en lasten van de twee 
committee of management, . '1'he actuary shall separately afdelingen van het Fonds worden door de aktuaris 
value the assets and liabilities of the two divisions,afzonderIik gewaardeerd, znllende hij het bedrag van bet 
of the Fund and shaH declare what surplus or deficiencyioverschot of tekort moeten bepalen, dat beide respek
appears on the same respectively, and shall state how snch'tievelik aanwijzen, alsmcde aallgeven waaraan dat over
surplus or deficiency respectively appears to have arisen, and schot of tekol't toe te schrijven il:1 en hoe ten aanzien daarvan 
shall advise how the same respectively should be dealt. with. respektievelik gehandeld moet worden. . . 

(2) Wanneer ue w:lltrdering van de aktuarlS een over
, ,., . "chot aanwijst, dat niet verdst is om vorderingen te

(2) 	If the actuary s valuatIon dlsclos. e a surplus oeyol1d the ~ Id d·" TId ~,T t fe' 'Zl' ol'ng daar"an of' l'k I ' ·'·1' A t d t vo oen, Ie Inge\O ge eze He () e n WI] b H 
re.qmrements. I Te y to anse unuer t lIS . C c or any amen men, TId . 1 t' ~s ud II 1 'lnnon ont<·taa·n dan 

< ~Torden 
I f tI 1 .. th b· fi't h 11 b' d luge, 0 ge e regu a I" zo e K<.o, " < 

t lerc.o o~' I? r~g;l ~tuonf', e ene ,s s a, e 111CI':ase or de voorde1en verhoogd of de bijdragen verlaagd op een door 
th~ ~()ntrrbutlOlls shall, be .reduced 111 such ~ann~l as the de Minister en het bestuurskomiwe voormeld te bepalen wijze,
MlllI~t,er aIlld t~~ comllllttee of manageme~t aforesaId agr~e ; Wanneer de Minister en het bestuurskomitee voormeld zich te 
Prov.lded tlUlt 1.£ no S11Ch .agreeme.nt be arrIved at, between the d' ',. ' t ' e'sta n wordt aene verandering 
Minister and the committee. of management. aforesaid, no 1en aak~Zle~ ,m~ Ku~nendv I aa del" 19 d~or' ee 1 aktuaris 
change shall be made pending the next actuarial vaiuation. E'm1aa V001' de vo gef ~ wa r '~~ aktua is leen tekortT 

But <if the actuary's v.aluation disclose a deficiency, the h oe~, .,,:andneer e 'd"t,aa1l' tertle~go ,'t,an lIOdl' cr ~e'(lokt op· eell'T 

d fi 	 ' I lIlt 'f 'h $" 1 ",anwIJSt, an WOI ,Ie K I, zo 0' '" 
. e. Cleney s HI )8 me, 1 necessary, In sue LaU" ane T", d' . h t l 1 'an d l',rl'Ul'stel'I'edel.I'k en 'tJ1'.111'k' b1 	 t tl M"· , b ViI'ze Ie naal e oor, ee ,. .e.in .' .. 
eqmta.e manuel' as. may appear 0 '.le 1. lIlllilt.U to e is 4zuhende echter een pensioen dat toegekend is, lliet mogen 
rea.sonabl. e, but no pel'~Oll to whom a penSIOn has been granted ' d .' k· h ' d aa 'VI'e ell en<'I'oen u'thetaa1d 
h '.]l 1·' tl " , d d 'b 11 d t wor en Inge . on noc leInan, n . e.. poI, ,

S ,.. lave, Ie o;a1.ne re nce ,OI e ca e upon 0 repa)T any, ·1' ht k ., 'g b l' ag (1aa ·"all te~11g tetId . d 	 IS, verp lC ' Ullnell WOy,,"" <;nl· e\ r' 1', t amoun a rea y receIVe . betalen. 	 • 
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OJ) The wishes of all the members shall he ascertained by, (is) De van aIle leden worden bij ballotage inge
bal,lot in such Eta~mer ~s t~le 1YIinist~r m~r deterrnine'j' ',vonnen op een door de Minister te l?epal~n '~ijze,. wanneer in 
wbeneV6l' any qnestIOn arIses m cOIlnectlOll WIth the FUlFI-,'eeband met het Fonds een kwe,~tlc ontstaa~, die naar het 
whieh iR, in thc opinion of the, of SUih:ientjoori]cel vnn de !l.Iinister belangrlJk genoeg JS om zulk een 
importance to justify such action being taken. sbp te \vetJigen. ... _ 

How the 61. The businef's of tbe Fund shall be conducted by l",,61. De ,':el'kz,:amheden in verba~d ~let he~ ,}l'on~s :~!~r ~~ 
l~und t.o be means of the staff of the Administration and t,ile COSt of atlillill_I',,\oJ'dpll Ve!TH;ht ,docr het pert'oneel van Cte, Ad1l1Imstratle, fonds. en vanadministered .J'l'e,l~' (1 nIld ~f ""I,U'lt,ial l'n"",flt'l'g"-,l'OIY' "'I,lI6nJlendt," de KOScell van lleheer, ','an het I'onds en vall,betal1D/.fvanand cost t " _un 	 '" - v, c" ,1, vw, ' de ,-" ,'" [1, • J 1 t 1h d kosten vanCL 

thereof paid. 	 matters incidental thereto be horne the Adroinis_(ktual'lCle, ," ,er;, a~\rme( ever Jam ON ende beheer. 
tratioll out of revenue. _,~~__ I,ZUken door de Admmlstr~~~_Ul~~~~mstell \yorden gedekt. 

ROOL'DSTUK IV.CHAPTER IV. 
NIEF\Y PENSTOENFWmS EN XIEUW WEDUWE

NEW PE'8SION FUND AND NEW WIDOWS' PENSION PE'8SIOEN]"ONDS. •

FUND. 62. (J) Te l'ekenen vfln (Ie een en dertigste }Iei 1910 is ~iemfY Pdell'. - , 	 , SlOen on S ellNew pension 62. (1) As fnnn the day of 	 Iliellw ftluds ,genaamd het Spoorwegen en Havens lidmaatschapfund and 

membership there shall be eons!,Jtuted a new yensior; fnll(~, ,h; ([oor de Administratie bestuurd en daarvan en 
thereof and the and J.faJ·honrs PenSlOnWtlWl1 bier'onder genoelIld wordt "het llienwe pensioenfol1ds:' ~~~~~~den
annuities controlled tfJe Adm,inistratloll and ·which 	 1ede;' Satalse diellanl' en iedel' ander persooll in de 1.therefrom, 

t,) as the" new pension fmJd." 	 di" oj} d,e een en :Mei 1910 lid was van een 
(2) Any Nand s:'rvant or any person in the Serviee who, OH,oucl ' ,yordt met ingang van voormelde 

the lhirty-first day of }fay, 1910, wa" a member of an oldldatuD:l. lid van het niouwe pensioenfonds. 
peneioll fund, shall, as from that htl a member of the ne\v' }~en rlienaar, die op de datulll van zijn over
persion fund. . iplaatsing ed) bij dn)ger was tot het Kaapse Civiele Dienst 

A transferred servant \vho, at the daie of hiR transfer, was a!Pensioenfonds en die ziju, hijdragen tot pensioen is blijven 
eOllt:'i,lmtor to t.he Cape ~ivi~ Service PenSion, Fm;d an~ l~aSI;sto::ten, iM tevellS lid VHll hAt llieuwe pensioenfonds. , 
conllnued to make cOlltrlbutlOllS towards pellSli))l snull a,,,o oe (6) f)t· volgende worden besch01HHl als Jaal'geld
a n:;ember of t,he :rew pension fund., ' . ," e ,Itrekkers ya~l het . _ pensio?nf?nds te reken?!1 van de 

(3) '1'1,le, follOWing sh?ll be deeme,:d to ,be aIJllUnan/s or theleen en,' del'tJg~te :vrel 1910,' naulPh,k, le~ler, geweest zlJnde 
new pen81011 fund as from the tlnl'ty-hrst day of ::\,ay, HnO, (a) een ltd van een ond peIlsloenronds ; 

namely, allY persoll who was- I, (b) een dienaar; en 


(a) a memher of an old pension fund; 	 : (0) een dienaar" ., 
(b) a transfel'l'ed servant; and 	 Idie in het genot is van een pargeld en che op de datum van 
(0) a Natal servant, 'IZijll 11 itdiensttreding' aangcstelct was bij de Spoorweg of Haven-

who is in receipt of an annuity and who at, the date of his dienst, van een Regering, waal'mn de Dnie Regel'ing de 
retirement was in the Raihvay, Harbour or Port, service 01' a opvolgster is. 
GfJvernment vvh8reof the T:nion Governrnent is the tmccesE:or,1 63. (1) Ret nieuwe pensioenfonds wordt ge,krediteerd B!'ten vanhet. 

znlk e,m dpel yall de batell van een oud pensioenfonds, a.ls ~';~f~n~:~'
Assets of new 63. (1) 'rItere sha)} be credited to the n,,:- aktuaris mt een benaderlllgsgewijze waardering van dat. 
pension fund. fund snch proportion of the assets of (tHY old pimslon fonds redelik en billik aeht. 

mav be determined bvan actnarv to be fair and . f 1 dt' 't . 
~ •• 	 (2) Aan lWG nieuwe p.emnncn OIl( s W?I' revens ~1., m-

after an approximate valnat.ion of such old funel, 	 in jaal'likse paalementen 10perHle over een tIJelvak 
(2) 'rherE: shaLl also be paid to the flew pension fund vall niet meer dan lien jal'eu na de invoering'van deze Wet, 

revenue in armnal instalments extending ove;' a pPTiod beta,del. dat naal' het oordeel van de aktuaris 
not more than ten years from t.he Cflmm::llccment of is om' het geschatte t.ekort van dat fonds op de 
Act such an amol1l{t as will, in the opinion of the 	 ~ . 

J 	 Mel. 1910 te uekken. 
make good the estimated deficielley of that fund De Ad{ninistratie is gehouden, te rekenen van de een 
thirtieth day of May, 1910. cia&; yan \lti, 1910, in het nieuwe pensioenfonds aIle 

(3) The Administration shall, as from the thirLy-first day storien, die van ledell tel' zake van pensioenfonds
::VIal', 1910, pay over to the new pension fuud all ontvangen zijn en is tevens gehonden nit baar 
ree~ivf;d from members 011 aeeount of pension fund znlke bijdragell in het nieuwe pensioenfonds te 
dom: and shall also make hom its revenue to t.he ne\\' Pt'l1SiOl' . b' I t b' ld fl' lb
fund such contributions as would have been ~'i 1 o· be pay'l1:itorten, als TIlt open' are 111 wms en etaa 0 Jetaa aar 

l',~ ( ~ ~Izou;]ell zijn, , illdien deze .:iVet niet Ingevoe:'d.wa~:'Q' 

able from public reyenues if this Aet ha, 1 no, bee,) pct~"pd . :\let clien wrstancle, dat die bIJdl'agen van de Adm1l11strabe 
Pro"I' cled that snch contributions by, the AdminitJtration !<Jmlll . 1 11 .. 1 d lk' 	 . in g(-:en mUll er zu en ZIJlI (an een pon voor e 
in no case be less than one pouwl for every pound dooi' de bijgtdragen pond. 

by the memb?rs",. .. "' El' zal verdeI' maandellks nit inkomsten in het nieuwe
l' , 

(1' 'rhere Pllal1 rurt.her ne palel montHly lUW ",10 new rent.e worden gestoJ't tegen vier percent in het 
fund from revenue interest 011 the mouthly bahnces of OJ) de maandel ikse sahIo'", van het uieuwe pensioenfonds. 
pension funtl at four per C'211t. nmmm. 'rhe revenue inkomsten, door b.-legging van het nieuwe pensioenfonds 
rived from a1;)" in ves~1I~2~lts .of new verk('€W'l1, worden aan de Administratie betaald. 
paid over to tne ACm1ll11strilhon, 64. Wanlleer een lid van het nieuwe pensioenfonds nit de Overplaat, 

, 	 , " , ...,' jDiellst (lvergepillatst wordt bij de openbare dienst van de sing-en naar., 
T f to 64. If anv perwn who IS, a I,nel1lher of the new PdI;OIOl1 '[r l'e of' '\"'n- e'er] Pl'o"inciale Reo'erin'" of wanneel' iemand den van andehlrans ers ,v, e h '. . t ~ 1- - 1r ' f l II. • "'0 e ' 	 eparte-J •n' 

and from fund IS transferred Il'on~ t ,e ;.,serVIce u tde P~) lC sennc,' oldie pensioenrechten geniet overeenkomellde met die van een menten van 
other de1Jart,- the Union 01' 0,f, a Provmcnd GiJVer'nment, or If a person ,"'holl' I ",It 'e \'·e pensioenfonds uit g'enoemde open- de Openbarement. of the ., 	 t ' . f ' .' 1· ,~IC ,<1.1 lIe III U, " . - DienRtvande
publi~ service has penmon rights , {) tlh)~e 0, auy fll.em )e1" ';j'l ban. di011St OV81'a"plaar.st wordt bij de Dienst, dan wordt Uni~ . 
f th U' tl c. new I'ersicn fund 	 Hom the s,wl 'JUhhe,. '" 1 t'" bId II . 

o e nlOn.. lc. ',', ." S' ,,' ' '1 P '1"0'1 "b 0 111)6 00 Ll'''Ilsf''l'l'P(] ,Y:LIt Izodan;g ]Jersoon alzo overgep aats. met e IOU van a e pen
serVlce lOwe, el VIce: SIlG ~ ,t.; " 1 r;.n, . ,c:" [, u. .... ,. Isioenreehten e1' Vell)lichtingen. Ge3chiedt de overplaatsing'1 

continuity of all pensIOn ngnt:l and ohhgctilOns. init de dienst, dan w~rdt nit het nielnve pensioenfonds aan de 
If the transfer 1:3 fl'o111. the Service there shall be I)V'~lr\IiIIisl er' van Fir,ancien een som betaald van tweemaal het 

from the new fund to the J\-fiuister of Fimmee H SUl:) Ibetlmg vall de door <1e overgephl,atste geda-ne bijdragell ten aan
eqnal t.o twiee amount of the tr"n~ft'rr8d p;'1'Bon'6 ,contrl-Izien V<l!l het gehele tijdvak van zijn pensioen~ragended.ienst-
bution5 in respect of t,he whole P:'l'lOd of hIS pel1Slollable!tiid meL samengestelde rente daarop tcgen VI]f percent l!l het 
employment and cOIllpound interest t.hereon at th_e late of fiveU;;~c.r. Gelijke ~,;etalingen worden in het omgekeerde geval 
vel' cent. per annnm. Like paymenLs shaH be made converselYldoor de -Minister van Financien gedaan a~m het nieuwe 
by the Minister or F~nHlce t'J the llew fund if tbeipemdoenfollcis, Wanm'Hl' de overplaatsing geschiedt naar de 
tramrfel' is to the Sen'JCe, IDionsL 
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Any person transferred from the Service who was, 
thirtieth day of May, 1910, a l1wmber of an old 
shall from the date of his transfer become a member 
public service section of such old pension fund. Any 
so tran5ferred to the Service shall, as from the date of 
transfer, l;ecome a member of the ne,v pension fund. 

Addi~jon~ for 65. If, within five years after the seventeenth day 
~~r~~r;~~n May, 1910, t~e employment o~ any officer who i~ ~ melJlb~~: 
meut, aboli- the now penSlOn fund be termmated by reason or tne abohuOll 
tiou of offices, of his own or another office or by reason of a reduction of 
etc. reorgani7.ation in his department, there shall be added to 

actual period covered by his contributions such pel'lod 
he may be entitled to under the Aet or Acts 
the olel fund of which he was a member, but in any 
there shall be an addition of not less than the period 
in sub-section (7) of section nine. No contributions 
be payable by the oUlcer in respect of any period so 

New, wi~ows 66. (1) As from the thirty-first of May, 
penSIOn fuud there shall be constituted a new widows' pension fund
and member
sbi thereof - called the Railways and Harbours Widows' Pension Fund,
and annui- shall be controlled bv the Administration and which is herein 

uit de Dienst overgeplaatste persoon, die op de 
dagvan :lVlei 1910, lid was van een aud pensioenfonds, 

vannf de datum van overplaatsing lid val1 rle 
dienstafdeling van zodanig oud pensioenfonds. 

alzo bij de Dienst overgeplaatst perSfJon worth, vanaf de 
van 7.ij:l ovel'pla:irsil1g .lid van het nieuwe pensioen

van Nieuw
1 t' . O'A . d weduwepen·ws WIt een meuw b,"naam siocufouds eu 

e'l1 Havens \VellU wepensioenfonds, dat door lidmaatschap 
ties tbere- referred to as the "n~w widows' pension fund." rIc., .. ..,' . bestuurcl wm'dt en h,~eronder gel10emd r=:;cl~e': 
from, (2) All persons in the Service who, prior to the commence_,wonlt het " nieUWf' 

ment of this Act, had been admitted to membership of the Cape; (2) !~lle 
Widows' Pension Fund or who mav hereafter be admitted to,deze \v et, ,vanm vall het 
the new widows' pension fund, by ';irtue of rights accrued Ol1'~f die 11~ d?ze l;den worden van 
the thirtieth dav of May, 1910 or accruing thereafter, shall be,follcis ml lmJ.cnte van rechten 
members of the"new widows' pension fund.~'fei 1910 of. daa~'l1a nankomeIH!t:, 

~3) Any pe~son in receipt of an a~Duit.y from the Oapelwe~:u",:,~pel:sl(:ellf:nd~: '0' c 

WIdows' PenslOn Fund by vIrtue of reiatIonslup to a person whol (d~ le~lel ~be. een Jam",eL1 

, , daarl1it. 
die, VOM de invoering van 

Weduwepensioenfoncls 
nieuwe weduwepensioen

op de dertigste 
leden van het nieuwe 

• N T _ 

mt het Kaap/:'iC "eduwe 
at the date of that person's death was in the Service, or in theiP?nSIOenfonas mt hoofde, ,van . ve1',::~mts~hap m~t een persoo?, 
HailwR\' Harbour or Port Service of a Government whel'eofi dw op de datum _van zIJ.n ovel'hJClen 111 de D.Iensr, was, of 111 
the U~'i~n Government is the successor, shall, as from theid}:1 .Spoorw~g- of Havenchen~t van €len R~germg waarva? de 
thirty-first day of JYIav 1910 be deemred to be an annuitant ofl ()me Reger111g de opvolg"Ster IS w0rdJ., vanaf de eell en dertIgste 
the new widows' p~nsi~n ·fu~d. " IMei 1:;10. aa.nge~el'kt als een jaal'geldtrekker van het nieuwe 

weduwepenslOenfonds. 

A~setsofnew 67. (1) There shall be credited to the new widows' pension: 67. (1) H(~t nieuwe weduwepensioenEonds wordt B!l'ten van 

,;Yldofws'dPen- fund such proportions of the assets of the Cape Widows"gekrc,diteerd met zulke (lelen van de baten van bet Kaapse meduw,

"JOn lin . P . F d b d t . db· t 1 f' !\" 1 . f 1 ' t· lc·· we uwepen1ellSlOn un as may e eermlne' y an actuary 0 )e,alrl ve( uwepemnOelLO!H s a,s eell aK uarIS na een uenaderrugsge- sioeni'onds. 

and reasonable after an approximate valuation of the Oapel wijze waal'derillg van het Kaapse \Vednwepensioenfonds 
Widows' Pension Fund. Il'(;delik ell lJillik acbt 

(2) The Administration shall, as from the thirty-first day of De Administratie is gpllOuden, te rekemm van de een 
May, 1910, pay over to the new widows' pension fund all moneys en "Mei l!nO, in het nieuwe weduwepensioenfonds 
received from members on account of contributions, and shallialle te storie]}, die van leden als bijdragen ontvangfH1 
~lso ma~e from its revenue such c?lltributions ~ would have!:djn en is tevens uit h~ar ink?msten ,zulke, bijdragen 
Jeen paId or be payable from pubhc revenues mto any otherte storien, als aan een ancim' fonds mt openDare mkomsten 
fund if the new widows' pension fund had not been cOllstituted.lbetaald of betaalbaar zouden zijn, indien het nieuwe weduwe

c:~) As from the thirty-first day of May, 1910, there shall!pensioellionds niet gesticht was. 
further be paid momhly from revenue interest on the monthly: (a) 1'8 rekenen van de een en dedigste Mei 1910, moet 
balances of the new widows' pension fund, at the rate of maamlelil,s nit inkomsten rente tegen vijf in 't 
per cent. per annum.. The reven?-e derived from ar:y invest-15aarwordell ?etaalcl op de l!laandelikse saldo's van het,nieuwe 
ments of the new WIdows' penslOn fund shall be paId over to.weduwepemnoenfonds. De mkomsten, door de beleggmg van 
the Administration. !het nieuw8 wednwepen8ioellfonds verkregen worden aan de 

T . . . .. ,.Administratie betaald. 

ft~duf;~: to . ,6~. If any pers?n ,~v.l~o ]8 a membel~~~~l~e new ,:ldowsJ . 68'r:P~en liel yan bet nieuw~\ .. weduwep"llsioellfonde. die qverplaa~: 

other depart- penSIOn fund be nans£nred from the uCIVlc.e to an) othm !tiJt de rh','lH1C wordt iH1 een andel' van smg-eu blJ en 

ments of the departm.ent of the public service of the Union he shall cease to.. l'le van /l,; Ude "'~""al.t van zii'l liflma"'~('haI) van. andere
hI' . b b f tl -1 >; * f I "' 1 _ t", - ~ '- \ _. :J ..1-1 - ,,-~;:) .- . denartei -,.bf\h; u~i~~~ e a mem er 0 ,Ie ne,w WIC ~ws' pen.slOn, une anu )ec?me~:1 van niellwe w,edu'\vepensioenfonds enwordt lid van de menten: van 

lIlen~ber of the. publIc serVlce sectlO!l of the WIdow", iopenbare dien8tafdelillg van het Kaapse vVeduw,~peusiqen- dt; Open~are 
p~nSlOl,l, fund. and there shall be I;rud ov.er fl'Oll: t,he n.ew;fond". III dit wnrdt nit de 111euwe dlenstafdeling van net g~~~t van de 
';ldows. pens~on fupd to sneh pubhc serVICe sectlO,n of th.e, Wedl1vi'epensioellfonds, een betaald, gelijk aan 
Cal:e Wl~OWS penslOr:; fund an amou~t equal to. hIS contI'l-:zijn bijdl'a;zcn ten aanzien van het tijdvak ,varu?over 
butlO~S, 1Il respect Of. the whole p.el'lOu for whICh he .hasl bij bijgedragen heeil:, tezam('u rente op 
c.ontI'lbuted, together WIth compound mterest on t~ose comrIhU-lldcze bijdragen tegen percent in 't Gelijke be
hons at the ,l'~t~ of five pel: c.ent. ~e~ annm~. ~:ke p:,yment: '.'~lillge.11 worden omgekeEr~: ~.ema.a.kt ~n het geval,. va~ eell 
shall co?veIs~l.Y be. made m the c,.se of, a contllbuto! to ~hb h'Jdrager cot het 'v eo nwepenslOen[ollds, dle mt de 
Oape Wl?OW~ penslOn fund transferred from the pubheservlcelopcnhare dienst overgE'plac,tst is bij de zullende zo
to the SerVICe, and su~h person 8~lall .thereu~,on be~?me. ajdaDig persoon als(lan lid worden van het nieuwe weduwe
m~~mbe~' of t~le Il~W w!dows' penSIOn fund WIth, COllt111UOUS pensioensfouds met doodopende wedl1'wepcn'liof:mreehten ten 
wldo:vs pen~lOn. rIghts m respect of the whole perlOd covered aanzien van het door 7.ijll bijdragen t.ijdvak. 
by hIS contrlbutlOl1S. 69. De van het nienwe pensioenfonds en Houden van 

Keeping of 69. The accounts of the new pension fund and the lle,V van het nieuwe uwepensioenfo,n'~s w~l'den. door reken!~ge~ 
a<:!counts of widows' pension fund shall be kept the chief accountant of dt~.hoofdI'ekenm~l.'~ster van de Admll11stnttIe. D~Zt' rekenin~en f~::d~~~V. e 
new funds. the Administration. Those accounts shall show separately all wlJz~n afzonderllk alle en betahngell .aan ten 

the receipts and payments in respect of the following classes aanZlell vall de volg~nde Idassen.van peI'son~n, nan::,hk:--
of per'ons namelv _ (a) personen, dIe lec1en of JaargHldtrekKers ZlJIl van eenI 


(;) p~rsons ~h() are members or annuitallts of either or of V3;l~ beide de genomnde !ondsen.u~t kra~hte. van 
both .of the said funds by virtue of their memberShiP/ hun lIdmaats?hap van het Kaapse Clvlele Dlensr ell. 
of the Cape Civil Service {lud Widows' Peusion]'unds; WeduwepeuslOenfonds; 
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(b) 	persons who are members 01' annuitants of either 01' 
both of the said funds by virtue of their being 
or baving been transferred servants; 

(0) 	persons who are members 01' annuitants of the new 
pension fund by virtue of their being or having been 
Xatal servants; 

(d) 	persons ·who are members or annuitants of the ne,v 
pension fund by virtue of their membership of the 
Natal Public Employees Superannuation Fund estab
lished in terms of Act No. 29 of 1897, including thel 
Railway Superannuation Fund incorp0l'ated there
with. 	 . 

(e) 	persons who are members or annuitants of the new 
widows' ension fund. 

(b) personpn, die leden of jaargeldtrekkers zlJn van een 
of beide genoemde fondsen uit krachte dat zij 
overgeplaatste dienal'en zijn of geweest zijn ; 

(0) 	 personen die leden of jaargeldtrekkers zijn van het 
nieuwe pensioenfonds uit krachte dat zij Natalse 
dienaren zijn of geweest zijn : 

(d) 	personen, die leden of jaargeldtrekkers zijn van 
het nieuwe pemdoenfonds, nit krachte van hun lid
maatschap van het Natalse Staatsriicnaren 
annuatiefonds, gesticht in termen van vVet Xo. 29 
van 1897 met inbegrip van het daarbij ingelijfde 
superannuatiefonds. 

personen, die leden of jaargeldtrekkers zijn van het 
nieuwe ':,eduwepens~oenfonds. , . . 

P 	 I 70. (1) Het menwe penslOenfonrls en het lllenwe we- Penodle!<e 'I 

Periodical 70. (1) The new pension fund and the new widowS'iduwepensioenfonds wordt door een aktuaris gewaardeerd :=r~:nng'
actuarial pension fund shall be valued by an actuary as on the thirtieth\met ing?:ng; van de dertigste dag van Junie 1914, en daarna nieuwe fondvaluation of 
the new day of June, 1H14, and every five veal'S thereafter om de vIJf Jaren. "en d0C!l' een 
funds. (2) In the event of the ac~uarial· examination ~f either or (2) Ingeval het aktuariele onderzoek ..van een or be~de aktua1'ls 

both of the "aid funds disclosing a d fi 't ft. .. t h' d.e genoemde fondsen een tekort aanw1Jst na verrekf'nmg 
w 	 e C1 a .er accoun, as. d b d d' 't k h b ., 1 (9).racbeen taken of the amounts paid 01' payable under sub- \a~ _ e e. ragen,_ 1~ Ill., te van su artlKe. ~ van 

secti~n. (2) of section sixty-three from revenue the ar~lkel . .drU3. en ;<est1rJ. :llt, 1.nkomsten be~aald~ o~ ,betaa~
Admllllstration shall make snch special annual contribu- b~~r ZlJn,. IS de Ad~lllistiabe geh?uden zulkv bl!3zondere 
Hons to either or both of the said funds as will, in the,~lJdragen m een of berde de gen?emae ~ondsen.~e storten, als 
opinion of the actuary, be adequate to secure to members. naar het oordeel van de aktuariS toerelkend ZIJ.~ om aan . de 
all the benefits to which they may be entitled, Ileden al d~. voordelen te ve.rzekeren, waa!'toe .ZIJ gerechtlgd

mochten zlJn . 
•~dministra- 71. Notwithstanding anything to the contrary contained' 71. De Administratie kan, niettegenstaande tegenover- Administratie 
~~:~~rtain in the law constituting any old pension fund or in any gestelde bepalingen van de wet.waarbij een oud pensioenfonds kan :nethode 
~lterations other law the Administration may make changes in the direction gesticht wordt of Yan andere wetten, verandel'ingen maken ~~~.. \~~;~fere 
~~ll~;tt!<,:.d of of a~similati~g the rn~thods of collecting and computing eontd- st.~ekkende om de meth~den van de i~ning en berekening :an o~~~c~ten 
etc. "" butlOl1S, paymg penSIons, method of keeping accounts treat- blJdragen, van de betalmg van penSlOenen van de methonen WIJZl~en. 

ment of breaks in service, and other like matters to' those van boekhonding, de behandeling van onderbrekingen van cle 
followed in the case of the :Fund constituted under Chapter diensttijd en andere soortgelijke onderwerpen in overeen
IlL, and any regulations applicable thereto: Provided that no stemming te brengen met die, welke gevolgd worden bij het 
change shall prejudicially affect the right of any person who Fonds gest.:icht ingevolge Hoofdstuk III, en desbetrekkelike 
was on the thirtieth clay of May, 1910, a member 01' regulaties: Met dien verstande dat door een dergelijke 
annuitant of any of the old pension funds or a transfern)d ser- verandering niet wordt verkort het recht van een persoon, die 
vant or tbe rate of contribution payable by him or the amount op de dertigste Mei 1910, lid of jaargeldtrekker was van een 
of any pension or any other benefit to which he'is entitled. van de oude pensioenfondsen of een oVf'rgeplaatste dienaal' 

of het bedrag van de door hem verschuldigde bijdrage, of het 
M!"mb:-rs con- 72. (1) Members of the new pension fund aud of the bedrag van een hem toekomend pensioen of ander voorcleel. 
trlbutIfns ~ new widows' pension fund shall be subject to the same obliga- 72. (1) Leden van bet nieuwe pensioenfonds en van [,eden blijven 
a~d°ri;hr"e tions in regard to payments of contributions and shall continue het nieuwe weduwepensioenfonds hebben dezelfde verplich- dezelfde bij
andprivi~e~es to enjoy the sa~e rights and privileges ir: regard to pensions !,ingen ten aanzien van de storting van bijdragen en blij~en t~k~~}~
to.b:dmalll and other penslOn benefits as they enjoyed prior to the III het genot van dezelfde rechten en voo1'1'echten ten aanZlen houc1en hun 
t Il.lll€ . f . " 	 . d . dId I . hcommencement 0 thIS Act. 	 van penSlOen en an ere penslOenVOOl' e en 001' len genoten rec ten en 

. 	 ," d' ,. ] ur· voorrechtel'.T' 

(2) The new penslOn fund anel the new widows' pension ,oo~ e~ mvo~llng ,an (e;ze H et. . 
fund shall take over all the liabilities rela1 ing to pensions _ (,.) :.1et llleuw,e p~nslOen:o.n~s ~n '" het :ll;uwe, ~eduwe
payable to members of the said fuuds. pens:ovnfonds neemt .alle vel blllcE'mSSdl .ovm "n Vel band met 

IpenSlOenen verschuldlgd aan leden van dIe genoemde fondsen. 

Committee of 73. 'fhe Administration may delegate to the committeei 73. De Administl'atie kan aan het bestuurskomitee aan Best~1U~8
management. 	of management appointf\d under section twenty-seven, suchgesteld ingevolge artikel z(3IJen en twintig zulke m.achten en be- komltee. 

powers and authority to deal with matters affecting the new voegdheden betreffende de behancleling van aangelegenhedel1 
pension fund and the new widows' pension fund as itmay think in verband met het nieuwe pensioenfonds en het nieuwe 
fit, and for the better administration thereof shall nominate two weduwepensioenfonds opdragen als zij l'flRdzaam oordeelt. 
additional members to that committee and the members of Voor hei, betel' beheer daarvan yoegt zij twee verdere leden 
the new pension fnnd and the new widows' pension fund shall, iaan da!' komitee toe, zullende de leden van het nieuwe 
from their number, elect an equal number of additional1pensioenfonds, en van het nieuwe weduwepensioenfonds uit 
members to that committee to sit thereon when, and only Ihun midden, een gelijk aantal bijkomende leden kiezen, die in 
when, any matters relating to the new pension fund or thelhet komitee zitting zullen nelIlen w;mneer en slechts dan .wan
new widows' pension fund may be nnder consideration. Ineeraangelegenheden tot het nieuwe pensioenfonds ofnieuwe 

weduwepensioenfonds betrekkelik onder bespreking zijn. 

1 

CHAPTER V. HOOFDSTUK V. 
PENSIONS PAYABLE FROM REVENUE. 	 PENSIOENEN BETAALBAAR UIT INIWMSTEN. 

Pensions,. etc. 74. Save as is provided in Chapter IY. and anything to 74. Behoudens het bepa'llde in Hoofds~uk IV. en niet- Pensioenen. 

~~o~tI1ud the contrary notwithstanding in the laws constituting the old tegenstaande tegenovergestelde bepalingen van de wetten enz., worden 

Admini:tl'a- pension funds or any other law, any contributions toward!'! waarbij de oude pensioenfondsen gesticht werden of andere be~aal~ Ult 


tion's revenue pension made to the Oonsolidated Revenue Fund by wetten, moeten aIle pensioenbijdl'agen, die in het Gekonsolideerd ~~noAd:fni. 

persons who, on the thirty-first day of :May, 1910, were rnkomste£onds gestort werden door personen, die op de een stmtie. 
in the Service, shall from that date be paid to revenue en dertigRte Mei l!HO in de Dienst waren, vanaf die datum in 
and any pensions or proportions of pensions paid from de inkomstBn worden gestort. De pensioenen of pensioenaan
the Consolidated Revenue Fund to persons who, at delen, die uit het Gekonsolideerd Inkomstefonds betaald 
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the date of their retirement, were in a rail way or harbour werden aan pe1'60nen, dip ten tijde van hUll olltslaglleming in 
service under a Government, whereof the Union Governmf'ut een spoorweg of havendienst waren van een Regering, \\aar
is the successor, shall as from the thirty-first day of May van de Unie Regering de opvolgster is, worden, vanaf de 
1910, be paid from revenue. ef'n en dertigste )Iei 1910, betaald uit inkoms(en. 

75. Ten aanziell van iemand, die pensioenrechtfn bezit Bijdragen ten 
Contribu~ions 75. In the case of any person who has pensionable ten opzichte van een tijdvak, voor hetwelk hij niet tot een pen- r:fe~;'~v:~~. 
:e~ee!~f of rights in re~pect of any ppriod for which he d.id not co.ntrlb,ute sioenfonds bijdl'oeg, en die,. op of v66r d~. een en dertigste Mei plaat~t n:ar 
transferred to to any penSIOn fuud, and who has, on and after the thn'ty-hrst 1£110, met dool'lopende ponslOenrechten b1J een ander departe- andtre d~r 
other depart- day of May, 1910, been transferred with continnity of pension ment van de open bare dienst van de Unie overgeplaatst werd ~~~ e~~~b~~e 
mehnl~s of . rights to anv other department of rhe public service of the uit de Dienst of omgekeerd, is de Regering of de Administratie, dienst. 
pu IC RerVlce U· f v t' c.· , h G 'l al l 'f dR' 'f d A '} . . + t' h tn10n rom ,ne iJel'VICe or V%CI' versa, t e overnment or t 1e' naar ge ang \) eegerIng 0 e "~( mInlSd'UW e OVE'l'

Administration according as the Government or the Adminis· plaatsend lichaam is, gehouden uit haar inkomsten een som uit 
tration W!iS the transferring' body, shall pay over, hom it~ te betalen, golijk ann zes percent van de pensioendl'agende 
revenue, a sum equal to six pel' cent. on the pensionable emolumenten, die aan de betrokken persoon geduremle ieller 

r' emoluments paid to the said person during each year of sueb jaar van zodanige pensioendragende dienst tot op de datum van 
pensionable service, up to the date of llis transfer, togetber Zijll overplaatsing uitgekeel'u zijn, tezamen met samengtlsteille 
with compound interest on that sum at the rate of five per rente 013 uie som tegen vijf percent in 't jaar. De Regering of 
cent. per annum. The Government or the Administration, de Administratie, naal' gelang de betrokken pet'soon over
according as the said person was transferred to another geplaatst '\Yc'I'd bij een ander departement van de openbare 
department of the public service of the Union or to the dienst van de Unie of bij de Dienst, wordt en blijft alsdan 
Service, shall thereupon become and remain responsible for aaneprakelik VOOI' aIle verbintenissen yan het overpla.:'1tsend 
any obligations of the transferring body in regl1I'd to the lichaam ten aanzien van de pensioenrechten yan de alzo 
pension rights of the person so transferred and shall also be overgeplaatste per'soon en treedt teyens in aIle rechten en 
inve8ted with any rights or elaims which the Administration yorderingcn tel' zake van bijdragen tot het pensioen van de 
or the Government may have against the Imperial or any betrokken persoon, welke de Administratie of de Regeriug 
other Government for any contribution tnwards the pension tegen de Rijks- of een andere Regering mocht hebben, doch 
of the said person, but only in 80 far as his service under the ,slechts voorzover zijn dienst bij de Rijks- of andere Regering 
Imperial or other Government has been excluded in caleulat- niet in aanmerking kwam bij de berekening van de betaling 
lng the said payment. voormeld. 

Reservation 76. (1) There shall be paid out of the revenue of th<- 76. (1) Vit de inkomsten van de Administratie wordt aan Hand~ving
of special Administration to the officer who, immediately prior to the de ambtenaar, die onmiddellik voor de tweede dag van Junie, :~~der~e·pen.pension
rights of cer· second day of .J lU10, 1908, wa"! Auditor to the Inter-Colonial U108, auditeur was van de Interkoloniale Raad van de Transvaal sioenrechten 
tain officers. Oouncil, of the Transvaal and Orange River Colonies which en Oranje Rivier Kolonies, die op genoemde datum opgeheven vanb:eke~; 

terminated on that day, on the retirt'ment for any cause of such, weI'll, bij zijn uittreding uit de Dienst, om welke redenen ook, am enare. 
officee feom the ServicE', a pellsion on the same scale and und ..-r'een pensioen uitgekeerd volgens dezelfde schaal en onder 
the f'ame eonditions ns would have been paid to him in such dezelfde voorwaarden, dat hij in die onderscheidene omstandig
several circumstanceil if he had remained in the Civil Service heden genoten zou hebber;, indien hij in de Oivie1e Dienst van 
of the Unite:l Kingdom but had beE'n drawing on retirement het Verenigd Koninkrijk gebleven was, doch bij zijn ontslag
therefrom annual emoluments equal in llmount to thoseneming daaruit jaarlikse emolumenten getrokken had van een 
actnally drawn by him on retirement from the Service: Pro-igE'lijk bedrag als die door hem genoten bij zijn uittrediug uit de 
vided that he shall be entitled to reckon, for purposes orlDienst: 
pension, as portion of his period of employment in the said: ~iet dien vel'stande dat hij gerechtigd is, voor pensioen
Service, any continuous period of employment in the saidl doeleinden, als deel van zijn cliensttijd in de Dienst elke 
Oiyil Servic,) together with any continuous period of employ-!onafgeb!'oken diensttijd in de yoormelde Oiviele Dienst alsmede 
ment under the said Council or the old Administration or in elke onafgebroken diensttijd bij de vOl'envermelde Raad of de 
the public service of the 'rransvaa1. oude Administratie of in de openbare dienst'Van Transvaal in 

(2) The Administration shall take all steps (in accordance with rekening te br~n¥en. . " 
law) necessary for the recovery, from the Imperial (2) De Admmlstratl~. neemt" overecmkomstlg wet de ~lOdlge 
Goyernment and from the Consolidated Revenue Fund of any stappen om van de RIJksrcgermg en van het Gekollsohdeerd 
sums which should be contributed towards the said pensio~ Inko.mstefonds beta~illg. te e~lang~~l van sommen, die tot de 
and shall pay such sums when recovered intI) revenue. penslOenen vermeld m dlt artlkel bIJgedragen moeten worden. 

, , De ingevorderde sommen worden in de inkomsten gestort. 

HOOFDs'rUK VI. 
CHAPTER VI. ALGEI;fENE BEPALINGEN. 

GENERAL. 77. (1) Door deze Wet wordt geen inbreuk gemaakt op Het recht tot 
het recht tot schadeloosstelling, aan een lid of aan ptrsonen, die scha~eloos. 

~embers 77. (1) Nothing in this Act contained shall in any way van hem afhankelik zijn, toekomende uit krachte van een wet ~!d~~n!nd~ 
rlghtst~ocom' affect the rights wllichanv member or his dependents mav han betrefi'ende schadeloosstelling of vergoeding aan wel'klieden, Werklieden 
pensa IOn un· 1 . t' "d I . • , d' k t' d f h 1 l' 1 1 Schadelooder ;V0rk. 	 to calm cornpensa IOn un ~r. any aw g0.vellllng compens~tlOn 10 ge Wt; st WOl' .en 0, un even ve~> lCzen C 001' e~m ongeya ste1lino-w~:-
men s <;Jom-	 or damages to workmen ll1Jurecl or dymg fronl any aCCident vOO1'tsprmtende mt, of m de waarnemmg van hun dWl.1st. Het ten, en:;;. 
pensatlOn . . . f . th f th . 1 t '1 1 b d . 'k h lk l' > 'd;Acts, etc., not arlSll1g out 0 or In , e cOQrse 0 ell' emp oymen , ane t w ~ rag, mt rac te van zu een wet versc Hllcligd, WOl'CIt wor t ~Iet 
affected. 	 amonnt payable under allY such law shall not be reduced by mettegenstaande tegenovergcstelde bepalingen van zulk een verkorc. 

reason of any payment that may be made under this Aet, wet, niet verminderd nit hoofde van cen uetaling, die ingevolge 
anything to the contrary in any such law notwithstanding. deze '.'Ifet mocht worden gedaan. ' 

(2) In een Provincie waar geen wet bestaat betreffende 
(2) The Administ,ratiOll may, in a Pro'dnce where there i~ schadeloosstelling of vergoeding aan werklieuen die gekwetst 

no law gover'ning the paymffilt of compensation for darrl'1ges to ,vorden of het leven verliezen door een ongeval voortspruitende 
workmen injured or dying from any accident arising out of or ait of in de waarneming van hnn dienst, kan de Administratie 
in the COUl'S") of their employment, pay t~ its w(;rkmen or their a.an haal' werklieden of aan personen die van hen afhankelik 
dependents snch amoUllts as may seem tlquitable in respect of zijn zulke bedragen betalen als billik geacht mochten worden 
injuries lJ.rising frQm ilccide~t out of and in the course of the.h- (€D ;ianzien yan letsel voodspl'uiten<l~ nit ongevallen buitep 
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employment; and such payment shall not be in any WaYlhun dieIlst of in de waarneming daarvan, zul1ende zodanige 
a~ected by any other payment made to such workmen under betal~ng. op, generlei. wijze be'invloed word~m door andere 
tlns Aet. betalmgen mgevo]ge deze 'Wet aan zulke werkheden gedaan.'· 

, : 78. Een pensioen of pensioenreeht kan niet door of ten Pensioen,enz, 
Per81~?S, ~'ti" 78. No pension, or right to a pension, shall be capablebehoeve van een lid worden gecedeerd of overgedragen of niet vatb'aar 
~~e~~d~rable~ of being assigned or transferred, or otherwise ceded, or of beingianderszins worden afgestaan, of worden verpand of met ver- ;{;'or:es~ag of 

pledged or hypothecated, nor shall the same or any contrihu-iband bezwaard, en is evenmin vatbaar voor beslag of ekse- e se utle. 
tions made by a member or on his behalf be liable to be attachedlkntie, in welke vorm ook, uit krachte van een vonnis of order 
or subjected to any form of execution under a judgment or order van een gerechtshof. 
of a court of law, and iu the event of the beneficiary attempting Wanneer de rechthebbende een pensioen of recht tracht to 
to aS3ign, transfer, or otherwise cede or to pledge or hypothecateicederen, oVer te dragen of anderszins af to staan, of te ver
a pension or right, payment of the same may be withheld'panden of met verband te bez\varen, kan de betaling daarvan 
suspen~ed, or entirely discontinued, if the Administration solworden ingehouden, geschorst of, zo de Administratie zulks 
determme. igoedvindt, geheel worden gestaakt. • 

79. (1) -VVanneer de ontvanger van een jaargeld insol- ~nyloed v.an 
How pensions 79. (1) If any person in receipt of an annuity be declared vent verklaard wordt, vervalt het jaargeld dadelik. Met dien msolyentJeopIf!~1t~e~1~r 	 iIlsolv;:'Ilt, the annuity shall f.orthwith determine: Provid.edive:stande dat in ieder zodanig geval het gehele jaargeld of penSlOen. 

~ 	 that 111 any slIch case all or any part of the annmty:emg deel dmn'van hetaald worth aan of ten behoeve van 
shall he paid to or for t.he benefit of all or any of'een of meer van de volgende personen, namelik, aan de 
the follo:ving p.ersons, nam~l.y, the. insol ve~t, hi~ wiJeiinsolvent, zijn vrou~ of n:in~lerja:'ige kinderfln of, hij gebreke 
or any 111mor c111ldren, or fallmg a WIfe or mmor c}llldnm,:van een vrouw of m111derJange kllHleren, aan de moeder van 
to the mother of illegitimate children or any chiIdn>Dionwettige kinderen of aan ldnderen, zonder aanzien of zij 
whether legitimate 01' adopted or illegitimate or otherlwettige, onwettige of geadopteerde kinderen zijn, of aan 
relatives dependent on him for maintenance. If the paymE'lll,andere verwanten, die ten aallzien van onderhoud van hem 
be to the insolvent, it shall be for his own personal use andlafhankelik zijn. Wanneer het jaargeld aan de insolvent 
may not. in any way be attached or appropriated hy the tt'Usteebetaald wordt, geschied~ zulli'S voor zijn eigen gebruik, 
in insolvency or by his creditors, anything to the contI'al'y.zullende, niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van 
notwithstanding in any law relating to insolvency. ide insolventiewet, nocll de kuratOl' noch zijn schuldeisers 

(2) Whenever an annuity has determined under this section,hetzelve mogen aantasten of zich mogen toeeigenen. 
it shall be revived on rehabilitation of the insolvent, am]:1 (2) De uitkering van een jam'geld, dat ingevolge dit 
he shall reeeive an annuity at the same rate and under the artikeL vervallen is, moet bij rehabilitatie van de insolvent 
saIIle conditions as before insolvency, together with any arrem'siworden hervat, zullende hij een jaargeld volgens dez!:,lfde 
that may be dne. ischaal en onder dezelfde voorwaarden ontvangen als voor 

Izijn insolventie, tezamen met aIle achterstallen, die verschul~ 
Commutation 80. If an annuity not exceeding twenty-five pounds beldigd mochten zijn. 
~;~l~i~\~s, granted to a member of. t~e E'und, th~ Administration mayl 80. 'Yanneer. een jaargeld van ten hoogste vijf en twintig Omzetti.ng' 

at the request of the reCIpIent, and before the first paymem pond aan een lId van het. Fonds toegestaan wordt, kan de yan kleme 
thereof has been made, commute the annuity by a single cash:Administratie, ten verzoeke van de ontvanger en voordat met Jaargelden. 
payment calculated actuarially aceording to the period fOi' de betaling daarvan begonnen is, het jaargeld varvangen door 
which the recipient may be expected to draw the annuity, een enkele gerecie som, waarvan het bedl'ag op aktuarHHe 

gromls1ag berekend wordt naar gelang van de tijd gedurende 
Recall to the 81. Any servant to whom an annuity has been granteclwelke de ontvanger vermoedelik het jaargeld zal kunnen 
Service after before superannuation may be given the option of resumingtrekken. 
pension. 	 his duties in his former oifice or post or an office orj 81. };Jen ..dienaar, aan wie, pensioen v60r ~,et bereiken Oproeping' 

post of a rank equal to or higher than that previouslv'I'van. de leeftlJdgrens toegestaan IB, kan de keus krlJgen tot her- ,,-an g-epen· 
1 · d' 1 1 	 .I,leId b,y Inn an WIt l eIllO uments not less than those enjoyed 

by him at the date of leaving the Service. 

Certain 82. Any periods of employment of any ser-vant
periods of 
employment ((/,) under the Administration; 
to be deemed (b) 	under the old Administration;continuous. 

(c) 	 in the public service of any South African Govern
ment of which the Union Government is the successor: 

(el) in the South African Constabulary; . 
(e) 	 in any department administered by or on the advice 

tt' . . d' t'" . 1" f t t t t slOneerdeva mg van ZlJn lens III ZlJll vong am ),; 0 pos 0 0, ,waar- dien~ar tot 
neming van een ander ambt of audere post van gehJke of hervaFting 
hogere rang dan het ambt of de post Hoeger door hem bekleed. yan dlenst. 

82. 	De diensttijden van een dienaar- Zekeredienst· tI 
(a) bij de Administratie ; tijdenwo}'den , 
(ll) bij de oude Administratie; . ~fsn.;;~!~t 
(c) 	 in de openbare dienst van een Zuidafrikaanse broken." 

Regering waarvan de Unie Regering de opvolgster 
(d) 	in de Zuidafrikaanse Konstabelmacht ; 
(e) 	 in een departement beheerd door of met advies van 


de Interkoloniale Raad van Transvaal en de Oranje

of the Inter-Colonial Council of the 'J'ransvaal andl Riviel' Kolonie ;
Orange River Colonies; . (j) in de Spoorwegpolitie van de Kolonie Transvaal en 

(j) 	in tbe j'iJilway police of the Transvaal and Or'angel de Oranje Rivier Kolonie ;
River Colonies; (g) in een andere dienst ten aanzien van dat gedeelte van 

(g) in any other service to the extent of any portion of zodanige dienst, die VOOI' pensioendoeleinden in 
such employment admitted fOl' pension purposes; aanmerking komt ;

shall, if uninterrupted, be deemed to be one period of wordt, indien zij onafgebroken zijn, aangemerkt aLs een onaf
continuous employment. gebroken diensttijd. 


. 83. Wanneer een Kaapse bijdrager, een Kaapse vaste Handhavmg

Saving as to 83. Where, in any provisio~ of this A?t any person beingld~enststaa.t. dienaar, e~n Natalse dienaar,?f een o:ergeplaatste ;:~~:~aandeexisting 
rights. 	 a Cape contrIbutor, a Cape fixed estabhshment servant, adlenaar bl) een bepalmg van deze Wet mtdrukkehk ontheven 

Natal servant or a tranfel"red servant, is specially excepted is van de toepassing daarvan of wanneer aan een persoon 
from its operation or where under any provision of this Act voormeld ingevolge een bepaling van deze 'Yet rechten zouden 
any such person would be deprived of any rights secured to'Worden ontnomen, die bij artikel hundcrd der en 1)cm"tig van 
him by section une kunclnd (/,ncl jorty-jmw of the South de Zuid Afrika Wet, 1909, aan hem verzekerd zijn, worden 
Africa Act, 1909, the rights of that person in regard to the de rechten van bedoelde persoon ten opzichte van de zaken 
matters contained in the said provision of this Act shall be vervat in vorenvermelde bepaling van deze Wet geacht die 
deemed to be those accrued or accruing as at the thirtieth da)' ,e zijn, welke vCl'kregen waren of aankwamen op de dertigste 
of May, 1910, under the laws then governing the service oftdag van Mei, 1mO, uit krachte van de wetten, toen geldencle 
which such person was a member. voor de dienst waaryan zlllk eep. persoon lid was, 
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Sj}ving as to 84. Nothing in this Act shall apply to the staff engaged i 84. Deze Wet is niet van toepassing op de staf belast Voorbohoud 
staff of in the st.1tlltory audit of the accounts of the Administl'ation,met de wettelik voorgeschreven opneming van de rekeningen bf>~tre(rende deAuditor. 

who shall, in to conditions of St'rvice and privilege:::, bp ivan de Admil1istratie, welke ten aanzien van de dienstvool'- ~~~i~:r~. 
subject, in so far as the same are capable of being applied, to waal'den en voorrechten voorzover die knnnen worden toe-
the laws anti governing the other departments of gepast, onderworpen zijn aan de wetten ell regnlaties betl'ef'
the public e:ervice of the Union: Provided that a member of fende de andere departementen van de openbare dienst vall 
such staff: shall not be prE'judiced by this' section in his de Unie : l\fet dien verstande dat een lid van zulk een star 
rights (if any) under this Act so far as it relates to the 8uperan- door dit al'tikel niet zal worden verkort in eventuele rec:hten 
nuation of railway and harbour servants. onder deze Wet, voorzover dezelve heeft op de 

!leeftijdgrens van spoorweg en havendienaren. 
Special pro· 85. Notwithstanding anything ~~ntained in Act No. 31 ofl 85 Niettegenstaande het bepaalde bij Wet No. 31 van l~)O!1 Biezo~d<;re
vi,ion for 1H09 of tIl? Cape of Good .Ho~e, If any. sE'l',ant ad~itted to van de Kaa de Goede Hoop, ,vanneer een die tot lwt voorz~~k~~~certain 

~HaI'hour member2h~p of an ol~ penSIOn fund by v11:t11e of sectIon flinT lidmaat,"ch~ van een oud pensioenfonds is l1it 
,.~ervunt~. of the sald Act retlres on superanr;uat:oll before h? h~slkrachte van aI'tikeI vier van bedoelde\Vet, oppensioen 

completed tl~e . of anon' c~IltrIbt~t OIlS .due by hIm m YOOl'dat hij de achtel'stalli e bijdragen afbetaald (lin 
I espect of hIS contH.uoll ~ ap~l'oveu sernce prIOr to th~ fir"t door hem verschuldigd zi 'n 'len aanzien van 
day of .January, U109, for whlCh he has el"'ctpd to cont'l'lbute, I k de dt' t ·, J de eer te "an 

v I 11 b 'd d tl 'd f . k . Igoec ge eur ens voor s ytlIe1'e B 1a e au e to Ie perlO 0 sel'Vlce ta en mto 1 .. e k b" te .:l''''gen d"ll "Yordt aan "'IJ'U 

I 
H". h" h If h' d f waal'voor 11J v l' 'oos IJ UL", , " 

acco~nt III IS ~nmllty.one a of su~ peno 0 tijd. die bij de berekening van zijn jaargeld in 
cont.I1~uous fJerYlce as JS not at th~ tUDe covered komt, de helft toegevoegd van zodanige doorlopende 
hy l~ls !wcl t.here shall be paId to the I:ew keurde dienst, die alsdan niet door zijn bijdrdgen 
~en~IOn, f~l~d f~om revenue an amou!~t equH,1 to t~e contrIh~- zullende aan het nieuwe pemlioenfonds nit inkomsten cen 
t,lOnS "hICh \\OU~~ have been .~.aJable fWIll levc:lU8 m bed rag worden betaald gelijk aan de bijdragen, die nlt inkom
lespect of ~uch serVICe had, the SPI ,am ~0l1lpleted the pet) ment sten ten aanzien van zodanige dieDst betaalbaar zouden 
of arrears III of wlllch the additIon IS made. indien de dienaar de achterstallen afbetaald had, ten 

Confirmation 86. All gratuities to persons who on the thirty-first dav of waarvan de toevoeging geschiedt. 

of payment May, 1alO, were in the permanent employn,ent of the Adl;lin- 86. AIle gratifikaties aan personen die

of certain istration and whose sel'ViCe3 have been dispensed with prior dertillste Mei 1910 in vaste dienst van de Actmillllstlratl 

to the commencement of this Act owing to a reduction in, or en die v66r de inwerkingtreding van deze 
re·organization of, staff or for other g,]od elms!.', are hereby wertien t~n gevolge van een of 
confirmed and approved: Provided that all "uch gratuitief personeel of om andere goede reden, worden 
shall have been duly authorised bv the Administration befor~ krachtigd en goedgekcurd, mits aUe 
being paid or awarded: Provided further that returns of ail v66r betaling of toekenning behoorlik door de . 
payments under this section shall be lail! upon the Tables of gernachtigd werden en mBa verder opgaven van alle betalll1gen 
both Houses of Parliament within fourteen days after tht' ingevolge dit artikel tel' 'rafel van beide Huizen van 't 
commencement of the next ensuiDg SE'ssion.· Parlement gelegd worden binnen veertien dagen na de aan
. ' . . vavg van de eerstvolgende zitting. 

C"mfirm.atlOn 87. All appoll1tments and removal of servants to or from 87. Elke aanstelling in, en ontslag uit, de Dienst van Bekrachti 
of c"'~tatln t the Service made by and with the aut.hol'ityof the Adminis- dienaren op gezag van de Administratie op of sedere de een en van 
apPOln men a t t' b t t th tl' t fi "t d· - f 1\.... - 1910 b t. . , • . .. aa.na.~d removals I'a ,lOn on or BU sequen 0 e ll.r y- lIS ,ly Ola), ,U dertlgste dag van Mel 1910, doch voor de lllwerklllgtredmg van en 
o~ s~rvan~s befere the commencement of thIS ~ct, are hereby confirmed deze Wet worden mits deze bekrachtigd en goedgekeurd hoe- ·.::;:.i:::-,,.,::: 
smee Umon. and appro,:ed, although they may, III ,some cases, have b~en weI dezelve in sommige gevallen mogelik geschiedden v66r 

effec.ted pl'lOr to th? consent of the Crovornor-General bemg toestemming van de Goeverneur-geneI'aaI verkregen word of 
obtamed, or even WIthout such consent. zolfs zonder die toestemming. 

88. (1) The Administration may, subject to the approval 8~. (1) De Administratie kan, onder. nad~re go?d- Regulaties 
of the Governor-General make recrulations not inconsistent! keurmg van de Goevel'neur-generaal, regulahes, Illet onlJe
with this Act, with respect to all or any' of the followingi staanbaar zijnde met deze Wet, vaststellen, betreffende een of 
matters ._ •meer van de volgende onderwel'pen : 

. (a) de dienstvoorwaarden in de onderscheidene departe
(Ct) the conditions of employment in the several depart- menten, kalltoren of takken van de Dienst; 

ments, offices or branches of the Service; I (b) de zekerheid door ambtenaren en bedienden tEl 

(b) the security to be by officers and employees and I worden gesteld en de vorm en het bedrag ervan; 
the form and amount t.hereof ; (0) de instelling van een ziekefvnds en de inrichting

daarvan en de vorm en wijze waarop de rekeningen
(c) 	the establishment of a sick fund and the working of daarvan llloeten worden Q"ehouden, de schaal van 

the same and the form and manner in which the! ~ bijdragen en de wijze waarop door dienaren bijdragen
accounts thereof shall be kept, the scale of contribu-I tot zulk een fonds zullen worden gemaakt ; 
tions and the manner in which contributions shall bel (d) de instelling van een geneeskundige raad belast 
made to any such fund by servants; met het doen van onderzoek en het nitbrengen van ver

(d) 	the establishment of a medical board to examiner slag ingevallen waarin een geneeskundig certifikaat 
and report upon any case in which a medical certificate· deze Wet gevorderd wordt, de inrichting van genees
is under this Act required, the form of medical certifi- kundige certifikaten en de procedure en voorwaal'den, 
cates and the procedure and the conditions to be die door dienaren in acht moeten worden genomen 
observed by servants iu furnishing the same, in the bij het leveren daarvan, in de onderscheidene om-
several circumstances in which they are reqnired ; standigheden, waarin zij vereist zijn ; 

(e) the educational qualifications necessary to qualify (e) de opvoedkundige vereisten, die een tijclelike 
a temporaryservant for becoming a permanent servant; dienaar moet bezitten om een dienaar in vaste dienst 

te worden;
(f) 	the procedure to be followed in investigating and (f) de procedure die bij het onderzoeken en behan

dealing with charges of inefficiency or misconduct, delen van klachten wegens onbekwaamheid of 
and the officers by whom the prescribed penalties wangedrag gevolgd moet worden, en de ambtenareu, 
may be imposed; die de voorgeschreven straffen mogen opleggen ; 

(g) the mode of any fund and the form (g) de wijze van beheer van' een fonds en de vonn en 
and manner accounts thereof shall wijze, waarin en waarop de I'ekeningen daarvan 
be kept; moeten worden gehouden ; 
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(h) 	the manner in which contributions shall he made I: 

to any fund by its members ; 

(i) 	the method of calculating ante-dated, arrear 01'1 

current contributions to anv fund and interest thereon 
and the arrear instalments" thereof; 

(j) the method of assessing the value of rations, for the 
purpose of determining pensionable emoluments; 

(li) 	the forms and periods of notice to be given by 
members of any fund who are entitled to or claim 
pensions; 

(l) the mode of payment of contl'ibutions and pensions; 

(m) 	evidenee of or marriage to be required from 
any person or evidence that may be required as to a 
servant's death before any such benefits may be claimed 
in rL'SpeGi of that servant from any fund; 

(n) 	the method of calculating arrear or current pensionable 
emoluments and interest thereon; 

(0) what shall be regarded as overtime; 

(p) 	the breaks in the continuity of employment which 
shall be condoned for the purpose of membership of 
the Fund in terms of sub-section (8) of section 
twenty-eight. . 

(q) 	the circumstances in which and the person to whom 
an appeal shall lie, and the manner in which such an 
appeal shall be prosecuted, 

(11) 	 de wijze waarop de bijdragfn in een - fonds door 
de leden daarvan moeten worden gestort ; 

(i) 	de methode ·van berekenillg van vl'oegpr geda
teeroe, achterstallige of lopende bijdragen tot een 
fonds en van rente daarop en de achterstallige paaie
menten daarvall ; 

(j) de methode van begroting van de waal'de van 
rantsoenen, ten einde pensioendragende-emolumenten 
te kunnen vaststellen : 

(lc) 	 de yormen en tijrlv~kken, waa1'in kennis moet 
worden gegeven door leuen van een fonds, die gel'ech
tigd zijn tot pensioen of aampraak maken op pensioen : 

(l) de wijze van betaling van bijdragen en pensioenen ; 
(m) 	het bewijs van ouderdom of huwelik, dat een 

pe1'soon moet leve1'en, of het hewijs van overlijden 
van een dienaar, dat noc1ig moeht zijn, alvorens zulke 
voordelen ten aanzien van clie dienaar uit cell fonds 
gevorderd kunnen worden; 

(n) 	de methode van berekening van achterstallige 
of lopende pensioendragende emolumenten en rente 
daarop; 

(0) wat als overwerktijd zal worden beschouwd ; 
(11) 	 de onderbrekingen van dienst welke kwijtgescholden 

worden met !let 00g op lidmaatschap van het Fonds 
in termen van Sll b.ar:iktl (8) van artikel acht en 
twintig; 

(q) 	de omstandigheden waaronder, en de persoon bij 
wie in beroep kan worden gekomen, en de wijze 
waarop dat beroep moet worden ingesteld; 

(1') 	de procedure te worden gevolgd bij de verkiezing 
doOl' Jeden v.ln het fonds van vertegenwoordigers als 

(1') the procedure to be followed i~ the election by mem-I leden ,'an het bestuurskomitee: . 
bel'S of the fund of representatIves to be members of en in 't algemeen betreffenrle de behandehng van zulke 
the committee of management. aangelel2'enhedpn, als hiezondc'rlik voorgeschreven worden en 

and generally for dealing with such matters as are specially voor de betere uitvoel'iuU' van het doel en de strekking van deze 
to be prescribed, and for the better carrying out of the objects Wet. b 

and purposes of this Act. (2) Eksemplaren van aIle zodanige rel2'ulaties worden 
biJ) nen veerti en dagen na pnblikatie daal'van in de Staats

(2) Copie3 of all such regulations shall be laid upon the koerant tel' Tafel van beide Huizen vaD 't Parlement gelegd 
Tables of both Houses of Parliament within fourteen days wanneer het Parlement dan in zitting is, of zo het Parlement 
after the publication thereof in the Gazette if Parliament dan niet in zitting is binnen veertien dagen na de aanvang 
be then in session, or if Parliament be not then in session van zijn eerstvolgende zitting. 
within fourteen days after the commencement of its next . . , . . 
ensuing session 89. Deze "Yet kan voor alle uoelemden "orden Korte Tltel en 

. aan!2'ebaald als De Spool'\veg en Havendienst \Yet, 19]2, ~atum.van ~ 
~ . . 	 . 1 b" mvoermg van 

Short title 89. This Act may be cited for all purposes as the en treedt ~ll •werkmg op een door de Goeverneur-genel'aa IJ Wet. 
and date Railwavs and Harbours Service Act, 1912, and shall com- proklamahe 111 de Staatskoe1'ant te hepalen dag. 
:e~t~~l~~e- mence "and come into operation on a date to be fixed by the 

. Governor-General by proclamation in the Gazette. 

I 
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FIRST SOHEDULE. RERSTE BIJLAGE. 

HERROEPEN WETTEN. 

LAWS REPEALED. 

No. en JaarProvincie. van Wet. 
No. and Year ofProvince. Title or Subject of Law. Extent of /'

1.aw. REpeal. 
Kaap de Wet No. 38 van 

IGoede Hoop. 1908. 
Cape of , Act No. 38 of 1908 The Harbours (Table Sub·seotion (1), I 
Good Hope 

Nlttal 

" 

Transvaal... 

Bay, Port Elizabeth, of seetionthl'ee.; , 
East London. and I" 1 Wet No. H van 
Mossel Bay) Cuntrol I 1909. 
A t ~. , Wet No. 9 vanc , 1908 I' L'atal. I 

Act No. 41 of 1909 The Railway Superan· The whole. ' 1882. 
nuation Fund Act, 1909 I 

Law No.9 of 1882 lIanagement and Work. Sections thirty. 
ing of the Natal hrlleandthirty· 
Government Railways jour, except in 

I 
l so far as they 

relate to Natal 
servants. 

Act No.1 of 1910 IThe Public Servants In so far as it1
Superannuation Act, affects servants 
1909 under this Act. 

Aut No. 13 of 1908 The Railway Regulation Sections tkirty· 
Act, 1908 jive tofi,rty,oIUJ 

Wet No. 1 van
" 1910. 

Transvaal. Wet No. 13 van 
]908. 

inclusive. I 
Act No. 20 of 1908 The Railway Service and The whole, ex.! 

Pemions Act, 1908 oopt Ohapters Wet No. 20 van 
IV. and V. and " 1908. 
any other pro· 
vision of the 
Act relating to 
t ran sferred 
servants. 

Or"ng'c I' Act No. 29 of 1908 The Railways Regulation Sections thirty. 
Pree State 

" 
, 'I Act, 1908 fi,t'e tojOl't1l,oJle 
• inclusive.IAct No. il7 of 1908 ' The Railway Service ani! The whole ex· Oranje Wet No. 29 van 

1 Pensions Act, 1908 cept Chapters 
IV. and V.and 

Vrij~taat ]908. 

I. 

I 
any other pro· 
vision of the 
Ac~ relating to 

Wet No. 
1908. 

37 van 

i transferred 

j servants. 

Titel of Oni!erwerp 
van Wet. 

Wet 1908 op het Bestuur 
van Ha<ens (TafeIhaai, 
Port Elizabeth, Oos~ 
Londen en llI<sselbaai). 

Het Spoorweg Superan
nuat efoods Wet, 1909. 

B~stuur en Exploitatie 
van de Natal?e S'aats· 
spoorwegen. 

De Staatsdienaren @,u-; Voor zover zij 
perammatie Wt:t, 1909.1 betrekking 

Omvang VAn 

Herroeping. 


Subarlikel (1) 
ran artikd drie 

Gehee!. 

Artikels hie 
en dertig en 
'/,'ier en de..tig 
behaive voor 
zover zij N a· 
talse dienaren 
betreffen. 

De Spoorwell' Reglemerrt 
\Vet, 1908. 

De ~poorweg Dienst en 
Pensioenwet,1908. 

De Spoorweg Reglement 
Wet, 1908. 

De Spoorweg Dienst en 
Pensioeuwet, 1908. 

'heeft op die· 
naren onder 
deze Wet. 
Artikels viii en 
dmtig tot en 
met ef!'n en 
'I'eertig. 
Geheel met uit 
zondering van 
H oofdstukken 
IV. en V. en 
elke Itndere be· 
paling, die be· 
trekking heeft 
op overge
plaatste die. 
naren. 
A rtike!s t"11I en 
tlerti[l tot en 
m"t eell en 
t'certig. 

Gebeel me~ uit· 
zondering van 
H oofdstukken 
IV. en V. en 
alle andere be· 

palingen, die be
trekking heb· 
ben op overge· 
plaatste die
naren. 
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SECOND ,SCHEDULE. 

TABLE 1. 

Applicable to Officers. 

'l'abJe showing the percentage of average pensionable emolu
ments payable as pension to members of the Fund in 
respect of each completed year of contribution. 

Age at birthday nearest to date 
from which contributions Percentage,
paid. 

-'~-------'-----'..,--------~--'--

20 llnd under 
21 
22 
23 
24 

26 
27 

29 
30 
31 
32 
33 
ill 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
.n 
42 
43 
H 
45 and over 

2_00 of average pensionable emoluments. 
1'97 

" " 1.92 
1-87 " 

" 1-82 
" " 1'77 
" " 1'72 
" " 1'67 
" "1-62 
" " 1'.57 
" 1'53 

"1-49 " 
" " 1"45 
" " 1'41 

" 1'38 
" 

, 

1'34 
" " 1'31 
" "1-28 

" 1'25 
" 1-23 

" " 1-20 
1'18 

" "1-15 
1-13 " 

" 
" 
"I'll " "1-09 

" " 

'rABLE II, 

AppUcable to .Employees, 

'l'able showing the percentage of average pensionable emolu
ments payable as pension to members of the Fund in 
respect of each completed year of contribution, 

:;e at birthday nearest to date i 
from which contributions l Percentage_
pnid_ 

---.---------'" i 24 en onder 
24 and under 
2,; 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 and over 

TWEEDE BIJLAGE. 

TAFEL I. 

T081iasselik 01' A mbtenal'en. 

Tafel aanwijzende het percentage van gemiddelc1e pensioen
dragende emolumenten die ale pensioen aan leden van het 
Fonds voor ieder voltooid bijdragejam' nitgekeerd worden, 

Onderdom op verjaardag die het' 

dichtstis bij datum,vanafwelke: Percentage, 

bijdragen betaald worden, 

---"--~,-----~ 

20 en onder 

2L 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 en daarboven ... 

.--~,- ~~,-----. 

2-00 van gemiddelde pensioendragende 
emolumenten, 

1-97 
1-92 
1'87 " 

" 1'82 " 
1-77 " 

" 1'72 
1-67 " 
1-62 " 

" " 1'57 
I-53 " " 

" 
1'45 
1'+9 " 

" 
" 1'41 

1'38 
1-3i 
1-31 " 
1'28 " " 
1-25 
1-23 
1-20 " 
1'18 " " 

" 1.15 I,' 

l'l3 
1.11 
1'09 " 

" " 

TAFEL II. 

ToepasseUk Op Bedienden_ 

Tafel aanwijzende het percentage van gemiddelde pensioen
dragende emolumenten die als pensioen aan leden van het 
Fonds uitgekeerd worden voor ieder voltooid bijdragejaar, 

Ouderdom op verjaardag die hetl 
dichtst is bij datum, vanafwelke: Percentage, 
hijdragen betaald worden. 

2'00 of average pensionable emoluments: 

1'94" ,,:25 

1'87" ,,26 

1'80" ,,27 

1-74" ,,28 

1'68" ,,29 

1-62" ,,30 

1'56" ,,31 

1'51" 32 

1'46" ,,3~ 

1'42" ,,:34
1-3835 

1.34:: :: !36 

1'30" ",37 

1'27" ,,38 

1'24" ,,39 

1'21" ,,40 

1'19" ,,41 

1'16" ,,42 

1-14" "i3 

1-11" "H 


, 1'09" ,,45 en daarboven ... 

i 

i 

2'00 ." va: gemid~~~:~enSio:~~~:~~~~~
emolumenten 

1
I 1'94 

1'87 " " 
1'80 " 

" 
1-68 "
1'74 " 

" 
I-56 " "
1-62 " 

" 
1'46 "
1'51 " 

" 
1',i2 " 
1-38 " " 
l'E4 " " 
1'30 " " 

" " 1'27 
1-24 " 
l':H " " 
1-19 " " 
1'16 " " 
1'14 " " 
I'll " 

" " 1'09 
" " 
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TAFEL III.TABLE III. 

Toepasselik op ArnbtenaJ"en. Applicable to Officers. 

Table showing the percentage of average pensionable emolu- 'rafel aanwijzende het pArcentage van gemiddeldc pensioen
mente payable as pension to members of the Fund in dragende emolnmenten, die als pen8ioen aan leden van bet 
respect of each completed year of contribution under this Fonds worden uitgekeerd voor ieder voltooid bijdrage-
Table for each additional contribution of one per cent. jaar onder deze tafel voor ieder bijkomende bijdrage van 

een per cent 

Age at birthday nearest to date I Ouderdom op verjaardag, die het 1 

from which contributions I Percentage. 
 dichtstis bij datum vanafwelke I Percentage. 

paid. 
 l:tijdragen betaald worden. , 

,~~ N·~~_~-------- --~-,.- ......----~~---"--,,-~----~~.~.----- .........--.. 


• 30 ... ... ... 
31 ... ...'" 
32 ... ... ... 
33 ... ... ... 
3l ... ... ... 
35 ... ... ... 
36 ... ... .. , 

37 ... ... ... 
gS ... ...'" 
39 ... .,' ... 
40 ... ... 
41 ... '" ... ... 
42 ... ... ... 

i) '"4" ... ... 
4! ." ... ... 
15 and over ... ... ... 

'51 of average pensionable emoluments. 
'50 

" " '·18 
'48 . " 

" 
" ,. 

'-16 
" " '46 
" " '14 
" " '44 
" "'42 
" " '41 

';[1 " 
" 

" 
" '39 

" " '39 
" "'38 
" " '36 
" " '36 
" " 

30 ... ... ... 
31 ... ... ... 
32 ... ... ... 
33 ... ... ... 
31 ... ... ... 
35 ... ... ... 
36 .. , ... ... 
37 ... ... ... 
38 '" ... ... 
39 ... ... ... 
40 ... ... ... 
41 ... ... ... 
+2 ... ... ... 
43 ... ., . ... 
44 ... ... ... 
45 en claarboven ... ... ... 

'51 van gemiddelde pensioendragende 
emolumenten 

'50 
" "';[8 
" " '48 
" " '46 
" n 

'46 
'44 
'44 

" 
" 
" 

" 
" 
" '42 " " '41 

" " '41 " " '39 " " '39 Il " '38 
" 11 

'36 
" " '06 \I " 

TABLE IV. 

AJiJ!Uca.ble to Employees. 

Table showing the percentage of average pensionable emolu
ments payable as pension to members of the Fund in 
respect of each completed year of contribution under this 
Table for each additional contribution of one pel' cent. 

'rAFEI, IV. 

Toepasselik op Bedienden. 

Tafel aanwijzende het percentage van gemiddelde pensioen
clragende emolumenten, die als pensioen worden 
uitgekeerd rum leden van het Fonds voor ieder voltooid 
bijdragejaar onder deze tafel voor ieder bijkomencle bij 
drage van een per cent. 

Age at birthday nearest to date 
from which contributions 
paid. 

30 ... ... ... 
31 ... ... ... 
32 ... ... ... 
33 ... ... ... 
34 ... ... ... 
35 ... ... ... 
36 ... ... '" 
37 ... ... ... 
38 ... ... .. . 
39 ... ... ... 
40 .. , ... ... 
41 ... ... ... 
42 ... ... ... 
43 ... ... ... 
44 ... ... ... 
45 and over ... ...'" 

Ouderdom op verjaardag, die heb 
Percentage. diehtst is bij datum vanaf welke 

bijrlragen betaald worden. 

'54 of average pensionable emoluments.• 30 
·52 

" " 
.. , ... .. 

"50 
" " 31 ... ... ... 

'50 
" " 32 ... ... ... 

'48 
" " 33 ... ... ... 

'46 
" ,. 34 ... ... ... 

'45 
" " il5 ... ... ... 

'44 
" " 36 ... ... ... 

'43 
" ., 37 ... ... .. , 

'41 
" " ,38 ... ... ... 

'41 " ., 39 ... '" ... 
'39 
'Q9 " 

" 
" 
" 

40 
41 

.. , 

... 
... 
... 

... .. , 
'38 
'36 
'36 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

.42 
:43IH 

... 

... 

... 
... 
... ... 

... ... ... 
45 en daarboven ... ... ... 

-

Pereentage. 

'54 

'52 
'50 
'50 
'48 
'46 
'45 
'44 
'43 
'41 
'41 
'39 
';~9 

'38 
'36 
'36 

van gemiddelde,.. pensioendragende 
emolumenten. 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

"" 
" " 
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No. 29, 1912.J 	 .:\0. ;19, 1\H2.J 

AOT 
TO 	 TOT 

Provide for the Organization of, and Discipline Yool'ziening in de Ol'ganisatie en de Tucht van 
in the Public Service of the Union, and to de Sb1atsdienst van de ITnie en tot Hogeling 
regulate tho retiring Pensions or other van de Pensioenen en andere (jeldeliko 
]Tinancial Benefits payable to Persons Voordelen betaalbaar aan Perbonen, dio op 
appointed on or since the thirty-first clay of na de een en dertigste dag van Moi 1910 
of May, 1910, to that Service and to certain in die Dienst aallgesteld zijn en aan zekere 
other persons and for other purposes. andere persollcn, en VOOl' andere doeleinclen. 

(ASSENTED 'r() 24TH .TUNE, 191;2.) 

B E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union 

of South Africa, as follows: 

CHAPTER 1. 

ORGANIZATION OF THE PUBLIC SERVICE, 

Di vi8ion and 1. (1) The Public Service shall consist of
cla88ification 
of the Puhlic 
Service. 

(a) The Administrative and Clerical 
(b) the General Division; and 

Division; 

(c) the services (as defined in section thirty-seven), 

. . t t' d Cl ' 1 D' h II b th, , (2.) The AdmInIS ra Ive an , enea 1vI81On s a e ed' , 	 ' 
' ddt' f tJ 1 d t . f twee e en derde graad, welke m (he departementen werkzaarn secret anes an un or secre anes 0 . Ie severa epar mcnts 0 . . kid' b b 'I f 	 

h ' f 1 1 "Ilk ' 'k d zlJn; va ge eel' e cam ten; ae 100 den van onderdepartet t ths ·ae j e c Ie c erKS, pnnclpa c er s, senIOr ClOr s, an t k t 't t d b b kl ' 'I 't· f th C t d th' d d men en en an oren; magIS ra en; e eam ten en erkehkecIenca aSSlS ants 0 e Drs , seconCtJ an Ir gra es, em- . t ., 1 1"1

1 d' th d t t f' I ffi th 1 d assls cn Len van voorrne ae graa.en, we kc 111 oudcrdeparte-
Pfoyeb dIn tOse tepar dmenfl:'s; pro eS~IOtnat 0 (t~ehrs j ffi e lea dS menten werkzaam zijn; post en telegraaf assistol1ten, post-
o su - epar men s an 0 Ices; magIS ra es; . e 0 cers an t k C 1., ," , ht I bb d b btl l' I 't t f th 'd· dId' b meesers, onero_eurs en a11(lere OpZlC ne. en e eam ten 
lIe ctencat assls~ns ~ e sal gra ~St e~p oye t III :u " ell ingenieurs eu klerkelike assistenten in de uitvoerende tak 
(eptar InlIen s; dPOtSh an aSSlS adn s, ,pos :nas ers, van het post- en departelllent; en aIle andere 

dcon ro ers an 0 er 	 an enguleermg an. d' b t kk' f t b kl d fI 'I 't t . th b h £ tl d t t personen Ie e re mgen 0 pos en e e en 0 waarnemen, 
c enca aSSlS an sl In e 1 ranc 0 Ie epa~' men welke volgens voorschrift van de Goeverneur-generaal van tijd
of posts and te egraphs; and a I other persons holdmg 01 t t t' 'd' d 'I ' 't t' Kl k I' k 'I k D' , 	 , "" d' t I b 1 G G ,0 IJ In e.tiC mInIS ra 1eve en er e Ie e a van lenstactmg m 0111ces or posts 1rec "ec y t Ie overnor- eneraJ . 
f ' t t.' t b ' I d d' 1 Ad ' 't t' . opgenOll1en worden, rom bmeo ~lme 0 e Inc u e lU tIe . ITllIllS ra lYe anc (3) D AJ 'I k D' t dt d d II
Clerical Division. . e ,~~ gemene a, van 1em .wo~ gevorm.. 001' ,a e 

personen In de Staatsdlenst, welke met 111 de AdmIlllstrabeve 
(3) The General Division shall include all persons in the en Klerkelike Tak van Dienst opgenomen zijn of die niet 

Public Service who are not included in the Administrative [eden zijll vau de diensten zoals omschrev6n in artikel ze1!elt til 

and Clerical Division or who are not members of the services deTtig, 

(GOEDGEKEL:RD OP ».1 .JL:NIB: 1m2,) 

ZIJ HET REPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
'..J Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als voIgt: 

HOOFDSTUK 1. 

OnGANISATIE VAN DE STAATSDIENST, 

1. (1) De Staatsdienst bestaat uit 
(a) 	 de Administratieve en Klerkelike Tak van Dienst; 
(b) de Tak van Dienst; en 	 king van de 
(c) 	 de diensten (zoals omschreven in artikel zeven en Staat,dienst 

dertig ); 
(2) De Administratieve en Klerkelike Tak van Dienst wordt 

gevormd door de sekretarissen en ondersekretarissell van de 
onderscheidene staatsdepartementen; de hoofdklerkcn, eerste 
klerken, sen.~ior klerken en klerkelike assistellten van de eerste 

as defined in section thirt.y-seven, 

(4) Every direction by the Governor-General under sub-sec, 
tion (2) shall be notified in the Gazette, and when so notified 
shall be deemed to be part of this Act: 

Provided that every such direction shall be laid upon the 
Tables of both Houses of Parliament within the time pre
scribed by law for the laying before Parliament of statutory 
regulations, and every such direction shall be of force and 
effect unless and until during the session in which it has been 
so laid before Parliament, both Houses have by resolution dis
approved of it. Rut nothing in this proviso contained shall 
affect the validity of anything previously done uud,er ~he 

(4) Elk voorschri£t door de Goeverneur-generaal ing,"volge 
mb-artikel (2) gegeven, wordt in de ,Staat;;/.;oerant bekendge
maakt, en wordt, alzo bekendgemaakt zijnde, geacht deel uit 
te maken "an deze 'Vet: 

Met dien verstande c1at elk zodanig voorschrift ter Tafel 
van beide Huizen van het Parlement zal worden gelegd binnen 
de tijd waarill vol gens wettelike regulaties aan 
het Parlemcnt moeten worden voorgelegd, zullende elk zo
danig voorschrift van kracht zijn, tenzij en totdat het ge
dure:r:de de zitt~ng waa,rin he,t. alzo a~n het Parlement voorg~
legd IS door ,belde ,HUlzen blJ ~eslUlt afgekeurd w?rdt: Dit 
voorbehou? IS echter van mvloed op de geld1g~eld van 
hetg~en ~It kl'achte van a!zo afg~keurd voorschrI~t reeds 

direction so disapproved or the power to make a new dIrection vernc,ht IS of op de bevoegdheId om lllgevolge. sub-arbkel (2) 
under sub-section (2), not inconsistent with this Act, cen meuw met deze \Vet bestaanbaar voorschnft te geven. 

(5) 	De Staatsdienst benevens de personen in de 
(5) The Public Service shall include, in additiOl~ to persons dienst van de Regering van alle personen, die inge

in the employment of the Government of the Umon, persons volge artikel honderd an en van de Zuid Afrika \Vet, 
who have been assigned to a Province under section one hun- 1909, aan een Provincie zijn, alsmede alle personen, 
dred and forty-one of the South Africa Act, 1909, and persons die door het Uitvoerend van een Provincie ingevolge 
who have been appointed by the executive committee of a Pro- artikel drie en tacltt'ig van bedoelde Wet aangesteld zijn, 
vince under section eighty-three of the same Act, but every zullende echter ieder zodanige persoon behoren tot de Admini
such person shall be in the Administrative and Clerical Divi- itratieve en Klerkelike Tak van Dienst of tot de Algemene Tall: 
sion or in the General Division as he holds or does van Dienst, naar gclang hij al dan niet een sekretariele, 
not hold a secretarial, clerical or professional office or post and lderkelike of vakgeleerde betrekking of post bekleedt en be-
subject also to any directions by the Governor-General houdens tevens de voorschriften door de Goeverneur-generaal 
under sub-section (2). ingevolge sub-artikel (2) gegeven. 
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(6) The Public Service shall not'include Ministers; Admilfis- \ (6) De, St!1atsdienst omvat ni,et "A:£inisters; Ad~i!listrate~rs 
tl'ators of Provinces' the lIio-h Commissioner for the U mon •van ProvlIlcles; de Hoge Kommlssans van de U me 1Il het "\ er
in the United Kinaclom' the Chief Justice of South Africa or enigd Koninkrijk; de Hoofdrechter van Zuid Afrika en de 
any judge of the 8u~rem; Court, or a clerk to the Chief Justice. rechters van het Hooggerechtshof, of klerken van de Hoofd
or any such judge; officers of Parliament.; the personal staff I rech,ter of van een van ~edoelde rechte~~; ambtenar~n van het 
of His Excellency the Governor-General; any person employed Parlement; de persoonhke staf van. ZIJn Excellent~e ~e Goe
by the Government or by any provincial administration whosc verneur-generaal; een door de Regermg of een Provmclaal Be
whole time is not at the disposal thereof or any person re- stuur aangesteld persoon wiens gehele tijd niet ter beschikking 
munerated by fees only; any person so employed if by the daarvan staat of iemand die slechts door honoraria beloond 
terms of his appointment made in accordance with law he is wordt; een alzo aangesteld persoon, die uit krachte van zijn 
not subject to the laws regulating the Public Service; or any volgens de wet gesloten overeenkomst van aanstelling niet 
teacher serving under any provincial administration or any onderworpen is aan de wetten tot regeling van de Staatsdienst; 
department of edueation. of een onderwijzer in dienst van een provinciaal bestuur of 

van een departement van onderwijs. 
~ubl.ic 2. (1) In conformity with the provlSlons of section one 2. (1) In overeenstemming met het bepaalde bij artikel Publieke 
c~r:::~, '011 hundred and !01'ty+WO of the South Africa Act, 1909, the honderd en rwee enveertig van de Zuid Afrika Wet, 1909, Dien.st Kom· 
A.pPoillt~e~t, Governor-General shall appoint, as from the commencement of stelt de Goeverneur-generaal, met de invoering van deze 1ll1ssJeij.Haar 
fltl",:er.s and this Act, a Publie Service Commission, consisting of not 	more Wet, een Publieke Dienst Kommissie aan, bestaande uit niet ;:~~~~d~!' 
dutl'~ of. t,han three members, one of whom shall be appointed as meer dan drie leden, een waarvan als Voorzitter wordt aange- den <n plich. 

chairman. steld. ten. 
0,' Ieder lid blijft in dienst voor een tijdvak van vijf ja,ren

Eaeh such membe; shall h(~ld office tor a penod of fIve years en kan herbenoemd worden. Hij wordt niet ontslagell v66r 
and may be ~e~apI:0mted..,No such membe:: shall be removed, het verstrijken van zijn tijdvak van henoeming, uitgezonderd 
before the expuatlOn of h10 penod .of appoIl1~ment, except by door de Goeverneur-generaal wegens aangegeven reden, welke 
the ~overnor-General for canse aSSIgned, whlCh. shall be ~o~ bij boodschap aan beide B uizen van het Parlement wordt mee
mUIllcated by message to bot~ Hou~es of Parhame.nt wI~hm gedeeld biIlllen zeven dagell na het ontslag, indien het Parle
~eve~ days ~fter the removal, It ~arhar:lent be ther; lr; seSSIOn, ment dan zit, of, wanneel' het Parlement dan niet zit, dan bin
or, If ParlIament be not then 1I1 seSSIOn, the~ wlthl~ seven !len zeven dagen na de aanvang van de eerstvolgende zitting. 
days after the commer:c~mcnt of Its next .enSUl?g sessIOn. .A Een lid van de Kommissie mag gedurende zijn lidmaatsehap 
mem bel' of t~e Co~mlsslOn shall not, dl~rmg hIS m~mbers~lp, geen andere bet.rekking of post in de Staatsdienst bekleden of 
hold or ac~ III any other o~ce or post m the P.ubhc. Servl~e, deel hebben in bezigheid waaraan beloning verbonden is buiten 
or engage III any remuneratIve employment outSIde hIS duties zijn plichten als zulk een lid. 
as such member. 

In the event of the appointment of an officer of the Pubii( 
Serviee to be or to act as a member of the Commission th( 
pension rights, if any, of such person shall in no wise be 
affected or diminished during the period of his membership 01 
the Commission. 

For the first five years the salaries of the members of thE 
Commission shall be as follows: -The chairman shall be paid 
fifteen hundred pounds per annum, and each of the other 
members, twelve hundred and fifty pounds per annum. At 
the conclusion of the first five years the salary of each membm 
of t.he Commission shall be fixed by Parliament, and shall 
not be reduced during his term of office. 

In the event of the death, incapacity or resignation of an} 
member the vacancy so caused shall be filled bv the Governor 
General for the p~riod during which the v~cating membel 
would, but for his vacation of office, have continued in offi.ee. 

If a member of the Commission be absent on leave or in 
capacitated from performing the dut.ies of his olEce the Gover. 
nor-General may appoint a person to act in his place durin!,: 
such absence or ineapacitation. 

In geval cen beambte in Staatsdienst aangesteld wordt als 
lid of om als lid van de Kommissie te handelen, worden de 
pensioenrechte-n van zodallige persoon (indien die er zijn) op 
generlei wijze bei:nvloed of verminderd gcdurende het tijdperk 
van zijn lidmaatschap van de Kommissie. 

Gedurende de eerste vijf jarell zijn de salarissen van de leden 
van de Kommissie als voigt: De Voorzitter ontvanet vijftien 
honderd pond's jaars, en ieder van de andere leden twaalf 
~onderd en vijftig por~d 's ja~rs. B~j afIoop van de e.er~te viji 
Jaren wordt het salans van lOder lid van de Kommlssle door 
het Parlement vastgesteld en wordt gedurende zijn amhtstijd 
tliet verminderd. 

In geval van overlijden, verhindering of bedanking van 
jen lid wordt de aldus opengevallen plaats door de Goeve-r
neur-generaal aallgevuld voor het tijdperk gedurende hetwelk 
het lid zo zijn plaals niet opengevalleu was in dienst zou ge
bleven zijn. 

\Vanneer cen lid van de Kommissie met veriof afwezig is of 
verhinderd is de diensten van zijn ambt waar te nemen .kan 
Ie Goeverneur-generaal iemand aanstellen om gedurende zulke 
afwezigheid of verhindering in zijn plaats te handelen. 

(2) De Kommissie oefent zulke bevoegdheden uit en ver
(2) The Commission shall have such powers and shall carry vult zul~e ~lichten i~ verband m.et de. aanstelling, bevordering,

bu.eht, mtdlensttredmg en penslOnermg van personen aange
out such duties rdating to the appointment, promotion, dis ld' d 13 d' , 3t.e 1Il e taats lenst als bij deze of een 	andere wet voorge
cipline, retirement and superannuatIOn of persons employee 3chreven ziJ·n. 
in the Public Service as by tbis Act or any other law arE

rescribed. . -	 (3) De Kommissie is inter alia belast met de volgende werk-
P zaamheden :~ 	 . 

(3) 	 The Commission shall, in tel' alw: (a) zij houdt overeellkomstig regulaties een register van 
personen, die zieh bekwaamd h0'bben voor aanstellino' l,a) keep in accordance with regulation a register of appli 
in de Admillistratieve en Klerkelike Tak van Dienst ~ cants who are qualified for appointments to the Ad

(b) wanneel' een aanstelling of bevordering in de Adminisministrative and Clerical Division; 
tratieve en Klerkelike Tak van Dienst gedaan moet 

(b) whenever it is necessary to make any appointment or worden (niet zijnde tot de betrekking van sekretaris 
promotion in the Administrative and Cleric,ti Divi van een departemcnt, of van Staat of Provinciale 
sion (other than to the office of secretary of a depart· Sekretaris of tot een vakgeleerde betrekking van 
ment of state or provincial secretary or to any pro hogere rang of de betrekking van privaat sekretaris 
fessional offiee of senior rank or to the post ofl van een Minister) draagt zij personen Voor benoeming
private secretary to a Minister) make recommenda of bevordering voor; 
tions as to the person to be appointed or promoted; (c) zij houdt, overecllkomstig regulaties, een dienstregister 

~-) keep, in accordance with regulatlOn, a record of per-I ' van personen, die in de Admini~tratLlVe en Klerkelike 
sons employed in the Administrative and Clerical Tak van Dienst aangesteld ziJn en maakt en pub!i
Division and prepare and publish annually in sueh ceert jaarliks in een door de Goeverneur-generaal te 
form as the Governor-General mav determine, It bepalen vorm een Lijst van Staatsbeambtcn; 
Public Service List; 

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

http:Parhame.nt


CXIV UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH .TUNE, 1912. 

(d) make recommenaations as to the control, reorganizatiOnj 
or readjustment of any departments or offices in the 
Public Service, and any alteration of the First 
Schedule to this Act, consequent thereon; and furtheri 
make recommendatious as to the retirement from the,. 
Public Service of any persons in consequence of any 
such reorganization or readjustment; 

(e) 	 enquire into such allegations of misconduct as may be! 
referred to it, or are to be enquired into by it in 
accordance with Chapter II. and make recommenda

. tions as 	to the action (if any) which shall, under this 
Act or any other Jaw, be taken in respect of such mis
conduct; 

(I) 	make recommendations as to the terms of the regu
lations which it is expedient to frame under the pro
visions of Chapter IV. ; 

(g) 	 frame as soon as possible after the dose of each! 
calendar year a report upon all matters ·'11hichl 
have been dealt with by the Commission dur
ing that year, and also from time to time! 
such special reports as may to the Commission I 
seem desirable. Every such report shall be trans., I 
mitt,ed to the Minister of the Interior and shall be laid i 
before Parliament within seven days after he has! 
received the same if Parliament be then in session, I 
or, if Parliament be not then in session, then within I 
seven days after the commencement of its next en-I 
suing session. Specific mention shall be made in[ 
such reports or any instances in which appointments! 
have been made otherwise than on the recommendar. 

(d) 	zij cloet aanbevelingen omtrent het beatuur,de re
organisatie en herregeling van departementen of kan
toren van de Staatsdienst en omtrent daaruit 
voortvloeiende veranderingen in de Derste Bijlage 
tot deze \Vet, en doet voorts voorstellen betrefIende 
het ontslag van personen naar aanleiding van zulk 
een reorganisatie of herregeling; 

(e) 	zij onderzoekt alIe aan haar overeenkomstig Hoofd
stuk II verwezen klachten van wangedrag of waarin 
door haar onderzoek gedaan moet worden en doet voor
stellen aangaande de eventuele maatregelen, die naar 
aanleiding van zodanig wangedrag, ingevoige deze of 
een andere wet, genomen moeten worden; 

(I) 	 zij doet aanbevelingen aangaande de inhoud van de 
regulaties, waarvan de vaststelling ingevolge de bo
palingen van Hoofdstuk IV wenselik is; 

(g) 	 zij maakt zo spoedig mogelik na afloop van ieder 
kalenderjaar een verslag op' over aHe zaken die de 
Kommissie behandeid heeft gedurende dat jaar en 
evenzo van tijd tot tijd zulke biezondere rapporten 
als de Kommissie wenselik moge achten. Alle zoda
nige rapporten worden aan de Minister van Binnen
landso Zaken toegezonden en worden binnen zeven 
dagen na ontvangst door hem aan hot Parlement 
voorgelegd wanneer het dan zit, of wanneer het 
Parlement dn,n niet zit, dan binnen zeven dagen na 
de aanvang van zijn eerstvolgende zitting. In zulke 
rapporten wordt bepaaldelik melding gemaakt van 
aIle gevaHen waarin aanstellingen gedaan zijn anders 
dan op aanbeveling van de Kommissie. 

tion of the Commission. 	 De Kommissie oefent zulke andere bevoegdheden uit en vcr-
The Commission may exercise such other powers and juris- vult zulke andere plichten als haar bij deze of een andere wet, 

diction and shall perform such other duties as may be as- of door de Goeverneur-generaal toegokend of opgedragen 
signed to it by this Act, or by any other law, or by the Govern- worden. 
nor-General. (4) De Kommissie is gerechtigd alle publieke kantoren te 

, , " 	 , inspekteren, inzage te nemen van zulke officie1e dokumenten en 
(4) The COmnllSSlOn, shall be en~Itled to lllspect all pUbJlC bescheiden, en ane zodanige inlichting van sekretarissen 

offices, to h~ve access ".0 such o.fficral documents. a~d recor"s, van departementen en andere ambtenaren te verkrijgen als 
and to obtalll all s~ch lllformatron from secretarIes of depart- Ilodig mogen zijn voor de uitoefening van zijn rechten en plich- ~ 
~ents and other oJ;licers as rna;: be necessary for the exerCIse of ten onder deze \Vet. 

Its powers and dutIes unde~ tlns Act.. . (5) Vvanneer ingevolge deze Vvet door de Kommissie een be

(5) 'Vheneyer under thIS Act any power IS to b~ exercI~ed voegdheid uitgeoefend of een pIicht vervuld moet worden met 
01' any duty IS. to be performed by the CommI.sslOn 1Il rel,atl?Il be trekking tot ambtenaren in dienst van, of zaken betreffende 
to oJ;li~ers s~rvlIl~ un~der, ?r. matters c~ncerr;lllg a provIllclal een provinciaal bestuur, dan staat de Kommissie in dezelfde 
a.dmIllIstrahon, th.e Comml~sIOn shall scand ,Ill the same reI a- verhouding tot het Uitvoerend Komitee van de betrokken 
bon to t~e executIve comm~tt?e of the P~ovlllce ?oncerned, as Provincia, waarin ingevolge deze Wet de Kommissie staat tot 
under thIS Act the Co~mlsslon stan.d~ 1Il relatIOn to the de Regering van de Unie of tot een Minister. 
Government of the Umon or any MUllster, (6) \Vanneer de Kommissie onder deze 'Vet een recht of 

(6) 'Whenever under this Act the Commission is exer- funktie uitocfent kan zulke macht of funktie ten behoeve van 
cising any power or function, sueh power or. ~unction (de Kommissie uitgeoefend word~n .door een of .meer Jeden daar
ma.y. be exercised on behalf of the CommISSIOn by· van . daartoe door de Kommlssle gemachtIgd. .M~t goed
anyone or more members thereof delegated thereto by theikeul'lng v~n de Goevern~ur-generaal kan de KommlssI;: verdeI' 
Commission. The Commission may, with the approval ofl Qen gesehlkt en behoorlik persoo~ of personen aanwIJzen om 
the Governor-General, further delegate to any fit and properl te haren behoeve ee~ ?nderzoek III te stellen dat ond.er deze 
person or persons the conduct on its behalf of any enquiry Wet door de Kommlssle m~)("t gedaan worden:. Met. dlen ver
which under this Act is to be conducted by the Commission: Istande dat wannee~ zodamge macht, of funktle mtgeoefend 
Provided that if any. such power or function be exereised orl wor~t of ~r: zodamg on?erzoek geleld wordt ten behoe:re van 
any such enquiry be conducted on behalf of the Commission by de ~"ommissle door een l!d daarvan of door een on?er dlt sub
at member thereof or by a person delegated thereto under this artIkel daartoe gemaehtlgd persoon, de aanbevelll;gen welke 
sub-section the recommendations which are under this onder deze Wet gemaakt moeten worden, betrekkehk de zaak, 
Act to be ~ade in respect of the matter shall be made by a door een meerderheid van de Kommissie moeten worden ge
majority of the Commission, daan. 

. . . , . 3. (1) Behoudens de bepalingen van sub-artikel (4) van ~an8tel-
Appoint- 3. (1) SubJect to the prOVlSlons of sub-sectIOn (4) of d'it artikel en zonder inbreuk op de funkties onder deze Imgen e~ 
mentE ~nd. this section, and without derogation from the functions to be 'Vet aan de Kommissie toevertrouwd worden aUe eerste aan- ~evdorderlDg
promotlOns m . b h C . . d tI· A t 11 fi· . 	 ..'.. , ill ethe Public 	 exerCIsed y t e ommISSlOn un er , lIS. . c', . a rstlstellmgen hoegenaamd III de Admllllstratleve en Klerkelike Staat~dienst. 
Service. 	 appointments, . whatsoever to t~e Adm:lllstratlVe and Tak van Dienst en aIle bevorderingen daarin van beambten 

Clerical Di\(~slon and all promotIOns therem of officers to tot een betrekking of post van gelijke of hogere rang dan die 
an office or post graded as equal to or higher than the o~ce of van hoofdkJerk door de Goeverneur-generaal gedaan, zul
chief clerk shall be by. the Governor-Gen~ral who. shall, III re- lende hij ten aanzien van elke zodanige aanstelling of be
s~ect of any su?~ appoIlltn;ent or pro~otIon, act III accordance: vordering handelen overeenkomstig de daarop betrekkelike 
WIth the provlslons of thIS Act relative thereto. Ivoorschriften van deze \Vet. 

(2) Subject to the provisions of sub-section (4) of thisl (2) Behoudens de bepalingen van. sub-artikei (4) van 
section, aU appointments in the General Division may be madej. dit artikel kunnen aUe aanstellinge:r: :n de Algemene Tak van 
by the Minister of the department concerned, who may delegate Dienst worden gedaan door de MIlllster van het b'3trokken 
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any such power of appointment to l! head of a department or!departement, die zodanige bevoegdheid tot aanstelling kan 
sub-department under his charge. The conditions governingl overdragen aan een hoofd vltn een departement of onderdepar
appointments in the General Division and the grading and i tomeat onder zijn bestuur. De voorwaarden van aanstelling in 
promotion of persons holding such appointments shall be as; de Algemene Tak van Dienst en de rangschikking en bevor
prescribed by regulation. Idering van personen, die bij die Tak van Dienst aangesteld 

(3) The condit,ions governing the employment and grading zijn, worden bij regulatie geregeld. 
of female officers in the Administrative and Clerical Division! (3) De voorwaarden, de aanstelling en rangschikking van 
shall be. as prescribed by regulation, Ivrouwelike beambten in de Administratieve en Klerkelike af

4) Fr 	 " .1 deli~gen beheersende, ~ijn al~ bij regulatie voorgeschre;,en,
( . om and after t?C commencement of thIS Act the (4) Met en na de mvoermg van deze \Vet geschledt de 

a.pp~ll1tmen~ ~nd ~romotl~n of persons to serve under a pro-I aanstelling en bevordering van personen in de dienst van een 
:'llleial adml,11l,stratI.on sha11\ wh~ther ~r:c~ perso~s are to serve i provinciaal bestuUl', hetzij zij aangesteld worden bij de Ad
m, t~~ AdmlIllstra~lve and Clen~al Dlvlsl~n or m the Gen?ral; ministratieve en Klerkelike rrak van Dienst of bij de Algemene 
DIVISIOn, be made oy the executIVe COmmIttee of the Provmee ITak van Dienst, door het Uitvoerend Komitee van de betrok
concerned. 	 I k P , ,! en rovmCle, 

. (5) No person shall be appointed, after the commence-I (5) ,Na de invoering van de~e Wet wordt niemand. tot 
Blent of this Act, to any office or post upon the regular estab-i een ambt of post op de. /Seregelde dlenst~taat van de Sta:,,:ts~~enst 
lishment of the Public Service unless such' person be of good!aanges~eld, tenware hl.J van goed zedel~k gedrag e~ Vl'lJ ZIJ van 
character and free from any mental defect" disease, or infirmityi!'l:eestehke geb~eken, zle~~e o~ gebrekkIgheden, dle de behoor
which would be likely to interfere with the proper performancell~~e w,aa~nemlllg ,van ~l~n dlenst zouden kunnen beletten of 
of his duty or to render necessary his retirement therefromlzlJ,n ~lltdlensttred111g voor de voorgeschrevcn ouderdom nood
earlier than the prescribed age of retirement. Izakehk zouden kunnen maken. 

4. (1) Uitgezonderd het geval van een vrouwelike beambte Verei,ten 
QU'alifiea- 4. (1) Except in the case of a female officer, no person shall, wordt, na de invoering van deze Wet, niemand op de ge- voor a:mstel
tions.for after the commencement of this Act, be appointed to the regu- regelde dienststaat van de Administratieve en Klerkelike Tak ling ~n,de 
!l'p~~nl~ents lar establishment of the Administrative and Clerical Division van Dienst tot een klerkelike post aangesteld tenzij- tdmllllstra. 
:ini:trative to fill a clerical post unless- (a) hij het Matrikulatie-eksamen van de Universiteit van ~~::k~~ike 
a~d.c~lericnJ. (a) he has passed the Matriculation examination of the d~, Kaap de Goede Hoop, af&elegd heeft; of T~k van 
DlV1t!lOn. University of the Cape of Good Hope; or 	 (b) hlJ een eksam~n, afge~~gd heeft, dat naar h~t oordeeI plenst. 

(b) 	 he has pas~ed' an e.xamination which, in th~ opinion of I ~an de KOmmIS~Ie gel,lJk staat met, of hoger IS dan het 
the ComllilssIOn, IS of a standard as hIgh a8, or ,." D?,r~eld matl'lkulatle-eksamen" ' , 
higher than, the said matrieulation examination, Ien tenzlJ hlJ 111 het een of ander geval kundlgheden bezlt III 

, , 	 . ,. voorO'eschreven bepaalde vakken van een voorgeschreven stan
am! unless, l::r elthe:: such case, he po.ssesses quahficatIOns III pre- daard; of tenzij 
scnbed speCIal subjects of a pr~scr:bed standard; or unless-:-I (c) hij een eksamen afgelegd heeft (te worden genoemd 

(c) 	 he h~s passed ~n e.xammatIon (to be ~alle~ t~e Pubhcl het Publieke Dienst Eksamen) gehouden door de 
ServICe ExammatlOn) held by the CommISSIOn, i Kommissie. 

(2) Except in the case of a female officer, every person, when! (2) ,Uitgezor:derd in het geval van een vro1;lwel~e beambte, 
so appointed, shall be of the age of sixteen years or more and: moet leder, dIe alzo aangesteld wor~~, zestIe~ ~aa:: oud,_of 
under the age of twenty-five years, louder en beneden de ouderdom van vIJf en twmtIg Jaar zlJn. 

T 	 ' , .., (a) 	Het bepaalde bij dit artikel belet niet: 
(3) Nothmg m thIS sectIOn contamed shall be construed aSi ( ) d It" t' d Ad ' . t t't' \a e overp aa smg m een pos m e mlllls ra leve en 

preven mg- " . . . . Klerkelike Afdeling, van een beambte, die bij de 
(a) 	an officer serVIllg m the General DlvlslOn f,rom bemg A.lgemene Tak van Dienst werkzaam is en zijn latere 

transfe::red, and .subsequently promoted ~n accord- bevordering overeenkomstig regulatie, op aanbeveling 
a~ce ':'lth regulatIOn, or: the reco~m~n~atIOr: of the van de Kommissie, mits hij biezondere aanleg getoond 
Som.mlsslO~ Y? a .I?ost m tl:e Aumllllst!ative .,and l heeft en vereisten bezit, om voor zulk een post in 
Clel'leal DIVISIOn, If he, has dIsplayed specI~l ap~!1~ude, aanmerking te komen; 
a.nd po~sesses qualIficatIOns whICh render hIm SUItableI (b) de wederaanstelling, op aanbeveling van de Kom
for such a, post; . missie, bij de Administratieve en Klerkelike Tak van 

(b) 	 the re~pJ:l0mtment, on ~h~ rec~mrnenda~~o~ of ~h~~ Dienst, van een persoon, die te eniger tijd een ge
<?ommlSSlOl1, to the AdmInIstratIve. and Clol'lcal DIVI-I salarieerde betrekking van andere dan toevallige of 
SIOn, of anY'person who has at any tIme held a salartedl tijdelike aard bekleed heeft in dienst van een Rege
office not of a casual or temporary nature under t,he I ring in enig deel van Zuid Afrika dat tans in de 
Govern~~nt, of any l~art of South Africa now in-I: Unie opgenomen is, ' 
eluded wIthm the UnIon, ('n Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van dit 

(4) Anything to the contrary notwithstanding in this sectionlartikel kunnen aanstell,i~lgen in de uitvoerende tak van het 
contained appointments in the executive branch of the de- departement van Postel'lJen en Telegrafie tussen zulk:e ouder· 
partment' of posts and telegraphs may be made bei;ween such domme~ en onder zulke voorwaarden gedaan worden, ~ls bij 
ages and subject to such conditions as may be prescribed by regula be mogen. voorgeschreven .worden wann:er de kandlda.ten 
regulation if the candidates for the appointments have passed voor de aanstell.llll?en zulk cen blezonder kwahficerend eksamen, 
such special qualifying examination held by the Com- door de Kommlsslc afgenomen, afgelegd hebben als e.veneens 
mission as may be likewise prescribed, but the holder of kan _worden v.o0rgeschrevcn, doch de houder·van zoda;lllge aan· 
any such appointment shall not be transferred to any post in st~ll:ng z?'t nIet worden ~lVergepl~atst ::raa:r cen post ,m de Ad
the Administrative and Clerical Division not included in the 
said executive branch unless he is qualified in accArdance 
with sub-sections (1) and (2) of this section or exce;t as is 
provided in respect of the transfer of officers serving in the 
General Division to the Administrative and Clerical Division, 

(5) Nothing in sub-sections (1) and (2) of this section shall 
be deemed to apply to an officer who at the commencement 
of this Act was being employed in a temporary capacity in 
the Public Service, Anv such officer may, subject to a recom
mendation by the Commission that he is suitable for Eerman

rmmstrabeve en Klerkehke afdehng Illet mgesloten m gezegde 
Vit,oerende tak, tenzij hij bekwaam is overeenkomstig sub
artikels, (1) en \2~ van dit a~tikel of behalve als ,voorzien. met 
betrekkmg b?t a.,e overplaatsmg ya,n bea;mbten dlenend~ m de 
Al~emene Atdelmg van de AdmlIllstrabeve en Klerkehke Af
dehng, 

(5) Niets in sub-artikels (1) en (2) van dit artikeI wordt ge
acht van toepassing te zijn op een beambte die bij de inwer
kingtreding van deze Wet in een tijdelike hoedaniirheid in 
Staatsdienst was. Onderworpen aan de aanbeveling van de 
Kommissie dat hij geschikb is vaor voortdurende dienst, kan 
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ent employment, be appointed to the regular elltabli5hment of! z~lk een beambt.e bij de geregelde dienst van de Administr~
the Administrative and Clerical Division at such salary a,nd hev:c en Klerkehke Tak worden aangesteld op zulk een salans 
in such grade as may be recommended. 

Gl1'ad~~ l1!ld 5. The grading of administrative and clerical offices 
sa arIes III • h Ad .. t t' d Cl . I D' . . 

and 
erhthe Adminis. posts In t e mIllIS ra lve an erICR IVISlOn, toget 

trative and with the scales of annual eIlloluments attaching to the 
Clerieal grades, shall be as set out in the First Schedule to this Act: 
Division. 

Provided that the Governor-General may from time to time 
amend that Schedule by prescribing special grades or altering 
any grade to meet the varying needs of any particular depart
ment or office. 

Every such amendmen~ of the said First Schedule shall, 
upon notification thereof in the Gazette, be deemed to be part 
of that Schedule: 

en In zulk een graad als moge worden aanbevolen. 
5. De rangschikking van administratieve en lderkelike posten Grl'!1ij~n eu. 

. d Ad . . t t' Kl k l'k T k D' tId ~.a arld"en InIn e muns ra leve en er e 1 e a van lens, a sme e de Admini- "; 
de schalen van jaarlikse emolumenten verbonden aan de onder- ,tratieve ell 
scheidene graden zijn aangewezen in de Eerste Bijlage tot deze ~lel'keHke 
Wet: Met dien verstande dat de Goeverneur-generaal van tijd ~~k v:n 
tot tijd die Bijlage kan wijzigen door biezondere graden vast len,. 
te stellen of een graad te veranderen ten einde te gemoet te 
komen aan de afwijkende behoeften van bepaalde departe
menten of kantoren. 

Elke zodanige wijziging van de bedoelde Eerste Bijlage wordt, 

na bekendmaking in de Staatskoe.rant geacht deel uit te ma • 
ken van die Bijlage: 

Met dien verstande dat elke zodanige wijziging tel' Tafel van 
Provided that every such amendment shall be laid upon the beide Huizen van het Parlement worde gelegd, binnen de tijd, 

Tables of both Houses of Parliament within the time prescribed waarin volgens wetsbepaling wettelike regulaties..aan. het Par
by law for the laying before Parliament of statutory regulations, l~:nent I?-.oeten worden voorgelegd, ~ul~end~ ZlJ van kracht 
and shall be of force and effect unless and until during the zlJn tenzlJ en totdat gedurende de ~lttIn~ III w~lke dezelve 
session in which it has been so laid before Parliament, both a~~o aan. het Parlement :oorgelegd IS, belde HUIzen deze~ve 
Houses have by resolution disapproved of it. But nothing in bIJ be81UIt afkeuren.. Dlt voorbehoud hee~t echter geen 1Il

this proviso contained shall effect the validity of anything vloed op de geldlg~e:d. van he~geen. reeds UIt krachte van ~e 
previously done under the amendment so disapproved or the alzo. afgekeurde. WlJz.lgmg ver~lcht IS of op de bev?egdheld 

T 
power to make a new amendment under this section, not in- om mgevolg~. ~1~ artlkel een llleuwe met deze Wet lllet onbe
consistent with this Act. staanbare wIJzlgmg te maken. 

6. (1) Behoudens het bepaalde bij subartikel (2) van dit Gl'llad va~ .. 
Grade of 6. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) of artikel moet ieder, die voor de eerste maal na de invoering van ~:::~en!~n_ll 
persons on section, every person who is first appointed after the com- deze \Vet aangesteld wordt in de Administratieve en Klerke- in defirst entry 

mencement of this Act in the Administrative and Clerical like Tak van Dienst tot een post waarvan de plichten van .intn the Ad· 

lllini<trative Division to a post the duties whereof are exclusively clerical uitsluitend klerkelike aard zijn, als klerk van de derde tJeve m 

and Clerical shall commence as a third grade clerk at the lowest salary then graad beginnen tegen het laagste salaris, dat alsdan aan 
iJids;on. payable ~o officers in th~ third gr~de, and his ,further progress Ibeambten van de derde graad betaalbaar. ~s, zullende. zijn ,-an Diens~. 

III the saId grade and hIS promotIOn to any higher grade as a Iverdere opschuiving in bedoelde graad en zlJn bevordermg tot 
clerical assistant, ~hall be as prescribed. Every office: who has een hogere graad als een klerkelike assistent geschieden zoals 
seI:ved for a penod of ::n::e year at the hIghest P~Int of the voorgeschreven is. 
thIrd gTade shall be elIgIble, on the recommendatIOn of the Elk beambte die gedurende een tijdvak van cen jaar in de 
head of his department, for ad,:ancemen~ to the second grade hoogste trap van de derde graad gediend heen, is op aanbeve
whether or not a vacancy has arIsen thereIn: ling van zijn departementshoofd verkiesbaar tot bevordering 

Provided that, on the recommendation of the) Commission tot de tweede graad of een vakature al dan niet voorgekomen is. 
and subject to the consent of the Treasury, one year's Met dien verstande dat, op voordracht van de Kommis
or more than one year's seniority in the said grade, together sie en behoudens de toestemming van de Thesaurie, een 
with the scale of salary prescri?ed in respect of su~h seni~ri~y, of meer dienstjaren in dezelfde graad, alsmede de aan 
m1l:Y be ~llowed. to, any ca~ldl~ate w~o has ~peclal.ly dIStl~- die dienstjaren bij regulatie verbonden schaal van salaris 
gUlsl~ed hImself 111 the ~xamlllatlOn whIch quahfied lum for hIS kan worden toegekend aan een kandidaat, die zich biezonder
appomtment to the saId post. lik onderscheiden heeft in het eksamen, dat hem voor aan

(2) Any person who holds the degree of bachelor of arts of stelling tot de bedoelde post bevoegd maakte. 
the University of the Cape of Good Hope or a degree declared (2) ~ede~, ~ie de graad bezit van " bachelor of arts" v~n 
by the Governor-General to be equivalent thereto may, not- de Ulllversltelt van de Kaap de Goede Hoop..of een gr1l:ad, dIe 
withstanding anything to the contrary in sub-section (1) can, door de Goeverneur-generaal daarmede !5ehJkgesteld IS, k.an, 
tained, be appointed on his first entering the Administrative niett~~enstaande t~gen?vergestel~e. bepa.llllgen van su?arhkel 
and Clerical Division to a clerkship in the second grade at the (1) blJ .eerste plaatslllg III de Admllllstratlev:e en Klerkehke Tak 
lowest salary prescribed in respect of that grade. van DIenst, aangesteld .worden als .klerk In ~e tweede graad 

(3) R thO . tl' t' t' d h 11 b t d tegen het laagste salans ten aanZlen van dIe graad voorge
. . 0 lUg m ns sec Ion con,ame s.a e cons rue . as schreven. 

reqUInng that an officer who has been appomted to the Admm- (3) H t b Id b" d't t'k 1 . t . t d t b 
istrative and Clerical Division in accordance with and by bt de. ~p'a~ eA~J . : 'tart~ e verel~l n~ l'k a Te~n e-
reason of the circumstances described in sub-sections (3) and aD~ { Ie 1£ Ide. mllllS{a let,:,e en er e ~ e ~ van 
(4) of section /0111' shall commence at the lowest salarv in the lendS. haadngese IS °lv~reen bOmSt.lkg ]en(30)p gro(n ) van e t?km-l 
tl ' d d • . shan 19 e en genoc!llc III su -arl e s en 4 van ar 1 e 

Ill' gra e. i 11ier bij het laagste punt in de derde graad aanvangt. 
Qualifying 7. Before any officer is promoted above the first grade ofl 7. Voordat een beambte boven de eerste graad van klerke- Kwalifice
examinatioll ~lerical assistant, he. shall be re9.uired, in order to t?st his r like a:ssist~nt bevorderd kan worden, moet hij ten einde zijn rend eksrunen 
for higher fitness to hold a post III a grade hIgher than that of clencal as-I geschlktheld te toetsen om een post van een hogere graad dan voor 
posts. sistant to pass an -examination to the satisfaction of the Com.! die van klerkelike assistent te bekleden cen eksamen afleggen ",,,re,,,,," I('en 

mission ill such subjects as may be prescribed. An officer ofl ten genoegen van de Komrnissie in zulke onderwerpen als 
the Administrative and Clerical Division or of the Generali mogen worden voorgeschreven. Een beambte van de Admi-
Division shall be permitted to enter for the said examination! nistratieve en Klerkelike Afdeling of van de Algernene Afde
provided that he has served for at least five years either before! ling wordt veroorloofd voor dat eksamen op te gaan mits hij 
or after the commencement of this Act. !ten minste vijf jaren gediend heeft hetzij v66r of na de inwer-

Any officer who has passed the examination aforesaid may,! kingtreding van deze Wet. 
irrespective of his rank or the grade in which he is bel Een beambte die voormeld eksamen heeft afgelegd, kan onaf
recommended by the Commission for promotion to a hankelik van zijn rang of graad waarin hij dient, door de Kom
higher than that of clerical assistant. ,missie voor bevordering worden aanbevolen tot een hogere 

The first examination shall be held in December, 1913, and' graad dan die van klerkelike assistent. 
the provisions of this section with regard to promotion shall Het eerste eksamen wordt gehouden in December 1913, en 
have effect after the holding of such examination. de bepalingen van dit artikel met betrekking tot bevorderillg 

treden na het houden van dat eksamen in werking. 
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Higher posh!, 8. For the filling of any administrative or plofeilSloual post! 8. Voor het vervullen van ~en administratieve of vak!?eleerde Hogere 
1< how filled. above the rank of senior clerk other th.an is exc.epted by sub- post boven de rang van se?-lOr klerk (behouden.s de Ultzonde- posten. hoo 

section (3) (6) of section two the Commission shall recommend ringen vermeld. i?- sub-arhk?~ (3) (0) van artJkel twee), be- vervuld. 
either- veelt de KommIssIe aan, hetzlJ : 

(c) the 	transfer or promotion of an officer who is already (a) de overplaatsing of bevordering van een beambte die 
I reeds in de Staatsdienst· is, of 

in the Public Service, or (6) de aanstelling van iemand buiten de dienst waar de 
(6) 	 the appointment of a person from outside the Public post niet behoorlik vervuld kan worden door zulko 

Service if the post cann~t b: satisfactorily filled by overplaatsing of bevordering, 
. sU:h transfer or promotlOn ~ . _ en bij het doen van zulke aanbeveling slaat de Kommissie ?e

and III makmg allY such rccommendatIOn the CommIssIon shall hoorlik acht op de vereisten ingevolge deze Wet benodIgd 
have due reg~rd to the qualifications requ!red un~er this. Act van een bepaalde post en op de betrekkelike ,:erdiens~e, be
for an~ p~r~Icular post, and to the rela~I~e ment, efficIe?-cy kwaamheid en geschiktheid van .de personen d~e verkl~sba:u 
and smtabIlIty o~ the persol1~ who are elIgIble for promobo?, zijn voor bevordering, overplaatsIng of aanstellIng, of In het 
transfer or apP?mtment, or .m the case o~ officers already III geval van beambten reeds in de Staatsdienst, wanneer hl.'ll 
the. PublIc, Servlc~ ,~hose claIms are equal m those respects, to rechten in deze opzichten gelijk staan, dan op hun betrekkelike 
theIr relatIve semonty . ,dienstjaren. ., . 

S j"l 9. After the commencement of this Act no person who: 9. N a de invoering van deze .Wet kan .memand, dIe ~llet Biezondere 
,pee. ., h .. !bl"J dI'e l'nvoerl'ng ' m~0'istl'~~t ns,;1~tent-l11aglstra"t.' of ,vere~,'teuqualification" IS not at 2UC commencement or has not preVIOusly been a magls-	 ~~, "'. ~-, .. pubheke tell~. <'1-" 

in r~spcet of trate, assistant magistrate, or public prosecut~r shall hold a vervolger is of vr?eger gewe~st IS een ~ubstantleve be.trekkmg !l.anz:en van 
ma!!'lstra~es substantive appointment as maaistrate nssistant magistrate or' bekleden als magistraat, assIstent--magistraat of pubheke ver· maglst~~ikn
and publIc, ... b , " , ' ! I .' I. h f t 're hi)' ee 1 advokaat of prokureur en pu Ie 0pro~ecutors. publIc prosecutor III ar; ll,!fenor court, ,!~l~ss he IS an advocate, v~ gel In een, a~er, 0, en'"," '.' I .. ', H 8 ove. vervolgt'1'$, 

or attorney of a provIncIal or local dIVISIon of the Supreme iZIJ va:t; een III oVInclal~ of plaatsehke .afdelmg \ an het. ~,o",<-
Court or is qualified to be a.dmitted as such or has passed the. rechtsnof of b?voegd IS om als ZOd~~Ig toe.gelaten te worden of 
Civil Service Lower Law Examination or an examination de_lhet Lager \VeGseksamen van de CIvIele DIenst of een eksamen 
elared bv tho Governor~General to be equivalent thereto. afgelegd heeft, dat door de Goeverneur-generaal daarmede ge

" Iijkgesteld is. ' 
Appoint 10. (1) Subject to the provisions of this Chapter, an 10. (1) Behoudens de bepalingen vall dit Hcofdstuk karl Aanstellingen
ments on appointment to the Administrative and Clerical Division of a de aanstelling in de Administratieve en Klerkelike Tak van op de pred,probation. 

person who is not already employed therein may be made upon Dienst van iemand, die niet reeds daarin aangesteld is, proefsge. 
probation and, in the case of appointments to clerkships, or to wijze geschieden en, in het geval van aanstelling tot klerkelike 
any office or post for the fulfilment of the duties whereof profes~ posten of tot een betrekking of post, voor de waarneming waar
sional or special qualifications are in the opinion of the van vakgeleerde of biezondere bekwaamheden, naar het oordeel 
Governor-General not required, shall, save as is otherwise van de Goeverneur-generaal niet vereist zijn, geschiedt de aan
specially pro.vided in sub-section (3) of section four, be made stelling op de proef, voorzover niet bij sub-artikel (3) van 
upon probatIon. artikel vier uitdrukkelik anders bepaald is. 

(2) The period of probation authorized or required under (2) De pr~eftijd, die ingevolge dit artikel vergund of ver
this section shall be twelve months and may be extended eist wordt,. I~ twaalf maanden en k~n op aanbeveling van 
on the recommendation of the Commission to any period not de Komm~~sle to~ ten hoogste twee Jaren worden verlengd. 
exceeding two years, If at the expiry of the period so fixed \Vanneer bIJ het emde van het alzo vastgestelde of verlengde 
or extended the probationary appointn~ent of tlle said person be tijdvak de proefsgewijze aanstelling van de betrokken persoon 
not confirmed, his employment shall ip.so facto terminate. niet bekrachtigd wordt, is zijn dienstverbintenis ipso facto 

" 	 beeindigd. 
(3) A probatlOnary apPollltt?-ent shall not be confirmed: and (3) Een proefsgewijze aanstelling wordt niet bekrachtigd en 

the holder of any s~ch appOI?tm~ll~ .shall not be appomted een alzo aangestelde wordt niet tot een betrekking of post in 
to any office 01' post m the saId DIVISIOn, unless~- bedoelde Tak van Dienst aangesteld, tenzij 

(a) 	 the head of the office has certified that during the. (a) het hoofd van het kantoor gecertificeerd heeft, dat .~e 
p:riod of p,robation the hol~e~ of the .proba-i ?.P. d.e proef aan,gestelde g~~nrende de proeftlJd 
tlOl1ary appomtment has been dlhgent and hIS con- l.lveng. geweest IS en da~, ~rJn gedr~g. doorgaa;ns 
duct has been uniformly satisfactory and that he ~evredIgend was en d.at hlJ In aIle .opzlCl:ten geschlkt 
is in all respects suitablc for a confirmed appoint- IS vOor een. bekrachhgde aanstellmg m bedoelde 
ment in the said Division' and Tak van Dienst; en 

) 	 (b) de Kommissie de bekrachtiging aanbeveelt, 
(b) 	 the Commission recommend the confirmation. (4) Niettegenstaande het bepaalde bij subartikel (2) van 

. .... ait artikel of bij Hoofdstuk II kan een proefsgewijze aanstel
(4) An~thmg.to the :-ontrary notwlthstan~mg m sUb~sec~IOnlling v66r afioop van het alzo vastgesteld of verlengd tijdvak 

(2) of tlns secti?l1 or m Chapter. II. contamed, an appomt~ worden beeindigd,. wannee.r de Kommissie op de een of andere 
ment. o~. probatIon may be termmated .before the expl~y. of grond rapporteert, dat de op de prod aangestelde voor aan
the penod so fixed or extended, If. the Co~mlsslOn Istelling in de Staatsdienst niet geschikt is. Een proefsgewijze 
l'el)ort for a.ny reason ~ha~ th.e holder IS no~ sUlted for aanstelling kan dadelik worden beeindigd, indien de Kom
emplo:y:ment m the PublIc ~ervlCe, and al~ apP?mtment upon missie rapporteert dat het gedrag van de aangestelde onbe~ 
probatIOn may be termmated forthWith If the Com- d' d' ' 

. . t" th t th h ld' d t' . f vre 1gen IS,
mIssI.o11 repor a e 0 er:s c?n uc IS uns?,tis actory, In ieder ander geval van beeindiging van een proefsgewijze 
but 	m. every other c~se of. termIllabon ?f an appomtment on aanstellin moet aan de aangestelde een ·maand van te voren 
rrobahon one month s notice shall be gIven to the holder. k . gd n gennIS wor e egeven. 

(5) Nothing in this section contained shall apply ~o any ~fficer (5) Niets in dit artikel vervat is van toepassing op een be~ 
of the departm.e~t of posts an~ telegraphs ~ho IS appomted ambte van het Post-- en Telegrafie departement die aangesteld 
under the prOVISIOns of sub-sectIOn (4) of sectIOn four. is onder bepalingen van sub-artikel (4) van artikel vier, 

11. 	(1) Een beambte die na de invoering van deze Wet in de T lk ' 
Language 11. (1) An officer entering the Public Service after the Staatsdienst treedt en tot een klerkdike post in de Admi- t'a enmH 
qualifica~ commencement of this Act, who is appointed to a clerical post nistratieve en Klerkelike Tak van Dienst aangesteld wordt en 
tions. in the Administrative and Clerical Division and who has not die uiet bij een van de toelatingseksamens bedoeld in artikel 

passed in both official languages at any of the entrance viet' een voorgeschreven eksamen in beide de officiele talen 
examinations prescribed under section lour, shall not be pro· afgelegd heeft, kan niet tot een hogere graad worden bevo1'
moted to a,ny higher grade than that to which he has attained derd dan de graad door hem bereikt binnen vijf jaren na de 
in five years from t4e date of bi~ finJt appointment tQ ~'\lc-h. datum va.n. .~ijJ1. ~eriSte a.a.nstelljn~ to~ :Ilod~ni,ge post, tenzij en 
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post.' unless and until he pass such an examination in both totdat hij in beide officiele talen zulk een eksamen afgelegd 
officIal languages as may be prescribed; the standard of the heeft, als voorgeschrevcn mocht worden: de standaard van 
last-mentioned examination shall be equal to the standard of hot laatstbedoeld eksamell moet gelijk zijn aan de standaa.rd 
the first-mentioned examination: van het eerstbedoeld eksamen: 

Provided that if such officer has passed in either of the official 1 Met ~~cn verstan~~ dat zo de be,trokken beambtc in een v~n 
languages at any of such entrance examinations he shall be :,~, offi?,lele talc? blJ hot eerstbenoelde eksame~ geslaagd IS, 
exempted from further examination therein: hl] vl'lJgesteld IS van een verder eksamen daarm: 

'rl d h' h ' , " 	 Met dien verstande voorts dat de Kommissie, zo zij over·P rOVle e fnrt er t at If the Commlsslon be sahsfied that the t· ' d' d t d b bt d 'd b d ld t"d' k "fill h d' th ' " , ,mg, IS, a e ea,me ge uren e e oelJ va, van Vl]
? lcer as, urmg e .sald pe~l,O? of five yea:r~, been statIoned jaren zijn standplaats gehad heeft op plaatsen waar hi]' D'een 
III places where he had no facIlitIes for acqulrmg a knowledge' 1 h 'I h ddt I t I 'h" ef th I' 	,~. ,ge egen el( a om e ,aa aan ,e eren waarm IJ nog geen 
o p; anguage, m, respect of W~lC? he has not. p~ssed a/vOOrgeSChreV,en ek,sall1en afgelcgd, heeft hem zulk, een ~erlen
prescn,bed ~xamllla~lOn, ~he Co:nnnsslOn may grant hIm such ging~ van genoemd tijdvak kan toestaa~ als redelik mocht 
extenslOn 01 the sald penod as It may deem reasonable, achten, C 

(2) In recommending any officer for a particular post inl (2) Bij het aanbevelell van een beambte tot de een of an
:"h1Oh the knowledge of, ei~her or both of the official languages!derc post, waarbij bekendheid met een of beide officiele talen 
IS necessary the ComrrilsslOH shall he satisfied that the officer[vereist moet ten gencegen van de Kommissie blijken dat 
possesses the language qualifications necessary for the efficient de dG taalkennis hezit die vereist is voor de behoor· 
disl3harge of the duties of the post,' jlike uitoefening van de plichten van de post. 

Temporary I n , "'1' t tl • 'fh"" , +h' 12. Niettep:enstaande het bepaalde in dit Hoofdstuk Tijdelikeaan
employment c 1;6., ..'inyc nngo 1e no,.WL. 'ltanClll1O' In l~ k . l' 1 K " b t 11' , 1 

CI t 	 t " d ,'b, an een peraoon, op aanoeve_lllg van c e ommlSSIe en e-" e 109 HI (e
in the Ad· hlap er con ame , any person may, upon the recommendabon h d dl' d Th "d A' ' 't t' A.dmini~tra, 
ministrat i ve 	 of t,h C' " d' h' t t 'th t f tl T ou ens gee 'Ceunng van e esaune In e ,umlIllS Ta leve t~' e ·om1l11SSlOn an su Jec ,0 ' e consen' 0 1e reasury, K 1 "1'1 T k D, b" k b leve en 
and Clerical ' th Ad ' 't t' d CI ' 1 D' " , d" en leL;:e l,e a, van lenst 1] overeen omst voor eon e- Klcl'kelikebe e mp10ved me" lllllllS ra we an enca IV1810n un erkt t"d d tid 	 TDivision, contract "for a limited period~ 

(a) 	 if his services be required for the purpose of sorm 
class of work or undertaking in connection wherewith 
a staff is not ordinarily maintained on a permanen1 
basis; or 

(0) 	 whenever it is necessary to increase temporarily tlH 
staff of any permanent department to meet publi( 
requirements, 

Transfers of 13. Subject to the provisions ,of the next succeeding section 
officers from , . 	 epar e·every person employed in the Public Service shall, whe!l{>ver tement 0 antoor, waann IJ aanges e IS 0 TIl ment kan. 
one depart. the public interests so require, be liable to be transferred from cen post, die hij bekleedt, worden overgeplaatst in een toor ~f postment, office or 
appointment any department or office in which he is employeel or from au iMlder departement, kantoor of post in de Staatsdienst, zullende naareen 
to another appointment which he holds, to any other department, de hierin bedoelde overplaatsing mede kunnen geschieden uit ~~der ~ecar~ 
department, or appointment in the Public Service, and the liability to 1e dienst van de Regering van de Unie bij de dienst van een t~:€~f'po:~
office or transfer herein described shall include a tmnsfer from serVIce provinciaal bestuur of uit de dienst van een provinciaal beappointmtnt, 

under the Government of the Union to service under a pro, 5tuur bij de dienst van de Regering van de Unie of uit de 
vincial administration or from service under a provincial ad, dienst van een provineiaal be8tuur bij de diensL van een auder 
ministration to service under the Government of the Union OJ provinciaal hestuur: 
from service under one provincial administration to serviCE Met dien verstande dat een overplaatsing, die een vermin
under allolher provincial administration: dering ten gevolge heeH van de pensioendragende emolumenten 

Provided that no transfer inyolving a reduction in the said van de betrokken persoon niet zal mogen geschieden zonder 
person's pensionable emoluments shall be made without hi~ Zijll toestemming, tcnzij de overplaatsing geschiedt naar aan
consent unless the transfer be in consequence of a degradation leiding van een terugplaatsing in een lagerc graad uit krachte 
imposed under Chapter II. van Hoofdstuk II, 

Transfers to 14. (1) In the case of persons serving in the permanent 14. (1) In het ge.v~l van person en die in de Sta,ande Verdedi- ~verplaat
or from defence force the police forcp or the prisons departmeut under gingsmacht, de Pob clemacht, of het Departement van Gevange- SIng ~8ar en 
Defence and ",~ 	 <", d' d d b 1'" t' 1 t b' d van Verde·
Police and the provisions of any law specially governing the terms and eon 
Prisons Ser· ditions of service in either of those forces or in that depart.ment, 
vices,and the the provisions of sections thirteen and of this Ad 
Publ,lC shall 'mutatis mutandis applY to their transfer from either of 
SerVICe, 	 those forces or from that department to any department, office 

or appointment in the Public Serviee or to their transfer as 
between either of those forces and that department or vice 1!Nsa: 

Provided that no sueh person who is serving on a limited period 
of engagement may be transferred to another force or depart· 
ment withoat his consent. 

(2) In the case of the transfer of an officer from the Public 
Service to either of such forces or to a post as subordinate 
officer in t.he prisons department, the provisions of sections 
th·irteel1 and twenty-se1Jen shall also apply, and after such 
transfer an officer shall serve on the terms and conditions of 
service applicable to the force or department to which he has 

, been transferred, 

Discharge of ,.15~ (1) Evp;r~ p~rs?n employed in, t!~e ~,l1 blic Service i,persons in 
ha,bL to be discharbea from the Pubhc ,~er'lcethe Public 

Service. (a) 	 on account of such misconduct as in Cha.pter II is re
ferred to or described; 

(b) 	 'Oil account of continued ill-health'; 

per e 1J 	 wor en, ,aang.ese -~ . , . ~k van 
(a) 	 wanneer Zl]n dlensten benodlgd zlJn voor een soort DIenst, 

werk of ondernemillg, waarvoor gewoolllik geen 
personeel op permanente grondslag aangehouden 
wordt; of 

(li) 	wanneer een tijdelike vermeerdering van het perso~ 

neel van een permanent departement vereist is om aan 

de behoeften van de dienst te voldoen, 


13. Onderworpen aan de bepalingen van het eerstvol- Overplaat. 
gende artikel kan ieder die in de Staatsdienst aangesteld is, sing van , 
wanneer het openbaar belang zulks vereist, uit het depar- beamdbten, Ult 

tf k 'h" t ld' f 't een 

mssen l~nel1 on er e epa Ingen va!l een we m le~ lezon er diging en 
d~ bepalmgen e? voorwaarden van d~?nst regelel.lde III een va? Politie en, 
:he mach~en of m dat departement, ZlJIl de,bepahnge,n van art~- g~vangems' 
kels de1't1en ,en zeZ)(;lI en t1LlntZ{] va,n deze Wet rnutat~~ rwutan(i%s dlensten 
vafn toedPaSsdlllg op hun overplaats:fg vat een t vtIl ~le mafchten ~~a~~ienst, 
0 v~n ~teparteme~t naar een epar emen , , ~n oor 0 aan
stellm,g m de Staatsdwllst of oj) hun ove::plaatsIllg tU8sen elk 
van dle :r;tachten en dat departement ~f VIce versa:, . 
, :Met dlen verstand~, dat geen z?damg perso<:~ dIe Ul dle?st 
18 voor een beperkt tlJdvak van dlCllst zander zlJn toestemmmg 
naar een andere ll1acht of andel' departement mag worden over
geplaatst, 

(2) In geval van overplaatsing van een beambte van de 
Staatsdienst naar een van die maehten of naar eell p.ost als 
ondergeschikte beambte in het Depadement van Gevangenis
sen, zijn de bepalingen van artikels dertien en zeven en twintig 
oak van toepassing en na zulke overplaatsing dient een beambte 
vOlgens de bepalingen en voorwaarden van dienst toepasselik 
op de macht, of het departement waarheell hij overgeplaatst is, 

15. (1) ~eder die in de Staatsdienst aangesteld is, kan uit Ontslag van 
de Staatsdlenst worden ontslagen- Staats· 

• 	 beambten
(11) 	 wegens wangedrag van de III Hoofdstuk II bedoelde 


of genoemde aard; 

(b) 	 wegens voortdurende slechte gezondheid; 

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

http:standaa.rd


UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH .JUNE, 1912. 	 c:xix 

(c) 	 if it appear from a report of the Commission that hel (c) wanneer uit een rapport van de Kommissie blijkt, 
has become unfit to discharge his duties, or that he is! dat hij tot de vervulling van zijn dienstplichten on-
incapable of discharging efficiently any duties whichi bekwaam geworden is of niet in staat is dienst
may be assigned to him for reasons not amountingi plichten die hem mochten worden toegewezen naar 
to misconduct under Chapter II.; I behoren te vervullen, om redenen, die niet wange

(d) 	 owing to any such reduction in or reorganization 01'1 drag ingevolge Hoofdstulr II uitmaken; 
readjustment of departments or offices of the Public! (d) uit hoofde van zulk een vermindering van het 
Service as Illay from time to time be recommended/ personeel van, of zulk een reorganisflJ,ie of her
by the Commission. I regeling van departementen of kantoren van de 

i Staatsdienst als van tijd tot tijd door de Kommissie 
(2) The power of discharge by this Act conferred shall be i aanbevolen wordt. 

exercisable, except in the case of a person serving under a, (2) De bevoegdheid tot ontslag bij deze Wet verleend wordt, 
provincial administration,- I uitgezonderd in het geval van een persoon, die in dienst van 

(a) 	 by the Governor-General, if the person be serving ; een provinciaal bestuur aangesteld is, uitgeoefend
the Administrative and Clerical Division j and I (a) door de Goeverneur-generaal, wanneer de betrokkene 

(n) 	by the Minister concerned or by the head of a de-I bij de Administratieve en Klerkelike Tak van Dienst 
partmenL or sub-department if delegated thereto by I aangesteld is j en 
him if the person be serving ill the General Division" (b) door de betrokken Minister, of door een departements-

I hoofd of onderdepartementshoofd indien daartoe door 
and .i~ the. case of every. person serv.i~g un;ler a provin?ial i hem aangewezen. wanneer de bet:r:okkene bij de Alge
adIllllllstratlOn (whether m the Adrmmstratlve and Cleneall mene Tak van DIenst aangesteld IS. 

Division o~ in the .General Division) shall be exercisable byIIn h~~ geval van p.er.sone~ in dienst van ~en provinciaal ~estuur 
the executIve commIttee of the Province concerned or by such i (hetzIJ m de Adnulllstratwve en Klerkehke Tak van Dl€nst ?f 
officer as such executive committee may delegate thereto, !in de Algemene Tak van Dienst) wordt bedoelde bevoegdh€!d. 

" :uitgeoefend door het Uitvoerend Komitee van de betrokkew 
(3~ The saId powers of dl.scharge .of an officer on. a.ccountl Provincie of door zulk een beambte als zulk Uitvoerend 

of mIsconduct, shall be.exercIsed subject to such pro,:"slOns oflKomitee daartoe moge aanwijzen. 
ChaI~ter II. as are applIcable to that officer, ~nd the saId powersl (3) Voormelde bevoegdheid tot ontslag van een beambte op 
of dl~cha:ge for any reaSOll other ~han nlls~onduct . shall belgrond van wangedrag, wordt uitgeoefend met inachtneming 
exerclse~ m the cas~ of an officer appomted to tne P~bhc van die bepalingen van Hoofdstuk II, welke op de betrokken 
on o~ ,slllce the thlrty-firs,t day of May, 1910,. subject to such beambte toepasselik zijn. Om andere redenen dan wangedrag 
prov:sIOllS, as regards penSIOn as a:r:e set forth .m,~Cha:pter III., wordt die bevoegdheid tot ontslag uitgeoefend met inacht
and III the c1l;s~ of any other officer I,n the PubllG ;:JerVLCe . neming van de bepalingen omtrent pensioen, welke, ten aan
to such provlslOns a:s are set forth. m any law. or regul~tlOn zien van een beambte, die in de Staatsdienst aangesteld weI'd 
force at the establIshment of Ulllon, governmg therlghts of op of na de een en dertigste Mei 1910 vervat zijn in Hoofd
that officer. s u t kIll, en, m. hetIdgeva van an ere beambten m. de Staats

(4) Anything to the contrary notwithstanding in this sec- dienst, met ina~htneming van ~e wetten of regula~ies, die bij 
tion contained, an Attorney-General of a Province shall de totstalldkommg van de Ume golden ten aanZlCn van de 
be discharged from the Public Service except by the Governor- rechten :,an de betrokken beambte. _.. . 
General for cause assigned, which shall be communicated bYI (4) Nlettegenstaan~e he~ bepaalde blJ. dlt artlkel kall een 
message to both Houses of Parliament within seven days after iProkureur-generaal met mt de Staatsdlenst worden ontsla
the removal, if Parliament be then in session, or if Parliament gen dan door de Goeverneur-generaal wegens aangegeven 
be not then in session, within seven days after the commence- grond, die bij boodschap aan beide Huizen van het Parle
ment of its next ensuing session. . ment moet worden medegedeeld binnen zeven dagen na het 

CHAPTER II. 

DISCIPLINE IN THE PUBLIC SERVICE. 

lIliJconduct 16. Any person employed in the Public Service who COll
by otlicer travenes any provision of this Act or a regulation or who-what i". 

(a) 	 disobeys, disregards, or makes wilful default in car
rying out a lawful order given to him by a person 
having authority to give the same or by word or 
conduct displays insubordination; or 

(b) 	 is negligent or indolent in the discharge of his 
duties; or 

(c) 	 is or becomes inefficient or incompetent for the dis
charge of his duties from causes within his own eon
trolj or 

(d) 	 undertakes any private agency or work in any mat
ter connected with the exercise or performance of his 
official duties j or 

(e) 	 without the permission of the Minister or the head of 
his department, spaaks at a public meeting or con
tributes, anonymously or otherwise, to newspapers 
other publications of a like nature on political 
official subjects; or 

(I) becomes a member of any political organization or 
takes an active part in political matters; or 

([}) becomes a member of association or society or; 

ontslag, indien het Parlement alsdan in zitting is of, het 
,Parlement niet in zitting zijnde, binnen zeven dagen na de 
~anvang. van zijn eerstvolgende zitting. 

HOOFDSTUK II. 
TUCHT IN DE STAATSDIENST. 

16. Ieder in de Staatsdienst aangesteld persoon, die een Wangedrujl.
bepaling van deze Wet of een regulatie overtreedt of die- Wat valt or 

(a) 	 een bevel hem gegeven door iemand, die tot het geven onder, 
daarvan bevoegd is, niet gehoorzaamt, veronacht
zaamt of moedwillig ni~ uitvoert of door woord of 
gedrag insubordinatie vertoont; of 

(b) 	 nalatig of traag is in de waarneming van zijn dienst; 

of 


(c) 	 door oorzaken, die van zijn wil afhankelik zijn, on

bekwaam of ongeschikt is of wordt voor de vervulling 

van zijn dienstplichten, of 


(d) 	 een privaat agentschap of private werkzaamheid on

derneemt in zaken, die in verband staan met de uit· 

oefening of vervulling van zijn dienstplichten; of 


(e) 	 zonder verlof van de Minister of zijn departemellts

hoofd op een openbare vergadering spreekt of bij 

dragen anoniem of anderszins zendt aan nieuwsbla

den of andere publikaties van dergelijke aard, over 

politieke of dienstaangelegenheden; of 


(I) 	 lid wordt van een politieke organisatie of een werk
any zaam deel neeIllt in politieke zaken; of 

union the objects whereof are to secure advantaO'es to l w) lid wordt van een genootschap of vereniging of ver
officers by the eXercise of political or undue "'influ-; bond, ten doel hebbende de verkrijging van voorde
ence; or . I len voor beambten door middel van politieke of onbe

hoorlike invloed; of 
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(Ii) 	 conducts himself in a disgraceful, improper, or nn· 
becomillg manner either in the discharge of his duties 
or in public, cr shows gross discourtesy to another 
officer or to any member of the public; or 

U) habitually uses to excess any intoxicant or 

(j) 	 becomes insolvent or assigns his estate for the benefit 
of or compromises with, his creditors or has a decree 

civil imprisonment made against him by any 
of law unless he can show that his insolvency, 
ment, composition or civil imprisonment has 
occasioned by unavoidable misfortune; or 

(1,;) 	 'diseloses iuformation, acquired in the course of 
d llties, otberwise than in -the discharge thereof; or 

(I) aceepts or der,lands in respect of the performance 
his duties allY commission, fee, or reward, pecuniary 
or otherwise (not being the cmoluments payable to 
him in respect of his duties) or fails to report to the' 
head of his office. or if he be the head of an office. 
to the head of hi~ department, the offer of any sucll 
commisFion, fee, or reward; or 

(m) 	misappropriates or improperly uses any property 
of the Government under circumstances which do not 
constitute a c.('iminal offence; or 

(16) 	 commits any criminal offence, 

shall be deemed to have been guilty of misconduct and may 
be dealt witll as in this Chapter is provided. 

o(1) 	 , 1 d' th P' I' " .Procedure to , 17 • A~y p~rson cmp oye m .e . uo IC ;:SerVice 
be followed IS charged WIt,h mIsconduct not of a senous character, 
ot'. chu!\,es of afforded an opportunity of being heard, and shall be 
1I1l~eondnct. to transmit in writing' within a specified time a 

of admission, denial, or explanation of the 

j 


(11) 	 zich op schalldelike, onbehoorlike of onvoegzame 

wijze gedraagt, heLzij in dienst of in het openbaar 

of die zich jegens een ",ndere beambte of jegens het 

publiek uiterst onhoffelik gedraagt; of 


(i) 	 zich uit gewoonte te buiten gaat aan bedwelmende 

of verdovende stoffen ~ of 


(j) 	insolvent wordt of zij~ boedel ten behoeve van zijn 

schuldeisers overwijst or met hen een akkoord aan

gaat of tegen wie een bevel van gijzeling door een 

gerechtshof 	verleend is, tenzij hij bewijzen kan dat 
zijn insolventie, overwijzing, akkoord of gijzeling ver
oorzaakt werd door onvermijdelike tegenspoed; of 

(k) 	 informatie door hem in de loop van zijn dienst ver

kregen, bekendmaakt anders dan in de uitoefening 

daa;:van ~ of 


(I) 	 ten aanzien van de verrichting yau dienst een 

kommissie, loon of belonillg hetzij van geldelike of 

andere aard, (niet zijnde emolurnenten hem verschul

digd ter zake van Zijll diellst) aanneemt of vraagt of 

niet bet hoofd va n zijn kantoor, of, zo hij het hoofd 

van bet kantoor is, aan het hoofd van zijn departe

ment, kcnnis geeft, dat hem zodanige kommissie, loon 

of beloning aangeboden is; of 


(111) 	 aan de Staat behorende zaken zich toeeigent of 

onbehoorlik gebruikt onder olllstandighedel1, die geen 

misdaad opleveren; of 


(11,) een kriminele misdaad begaat, 
wordt geacht schuldig te zijn aan wangedra~ en kan overeen
komstig het bepaalde bij dit Hoofdstuk v. orden behandeld. 

17. (1) Teder aangestelde in de Staatsdienst die bes,chul- Wij7.~ va~ 
digd 	staat van wangedrag van niet wordt III de handelen III 

. d' h t d 11 d h" geval vall tegelegenheld gestel ,ZlC te veran woor .~n, zu hen e IJ lwor- laRie geJegd 
den verzocht om blnnell een gestelde tlJd het em ten aste wangedrag. 
gelegd wangedrag in geschrifte te te ontken~en 
of op te helderen. Elke zodanige of ontkennmg 
of opheldering wordt. door de betrokken .. of Ad-

alleged. Any such admission, denial or explanation ministrateur of, zo dIe taak hem door de MmIster of Ad
shall be considered by the Minister or Administrator concerned ministrateur is opgedragen, door het hoofd van het departe
or if delegated thereto by the ]\'[inister or Administrator, by ment of kantoor of door een andere beambte daarvan over
the head of his department or office or by another officer there· wogen. De Minister of Administrateur, of het hoofd van 
of. The Minister or Administrator, or the head of depart. het departement of kantoor, indien hem d!e taak als vO,or
n:ent or ?ffice if delegate,d as aforesaid, may,. after the admis- zegd opgedragen is, kan) nadat de erkenmng, o!ltke~mng 
SlOn, demal: or expl.anatlOn h~s ,been so consIde:-ed. or as s?on of opheldering alzo overwogen is of zodra dezelve met bmnen 
as default IS made III transmIttmg the same withm the bme de gestelde tijd toegezonden is-

(a) 	 dismiss the charge; or 

(b) 	 caution or reprimand the said person; or 

(c) 	 impose a fine upon him in accordance with a scale of 
fines approved by the Minister or Administrator con 
cerned; or 

(d) 	 for a fixed period, postpone or curtail any leave of 
absence which under the regulations might be granted 
to him or increments of payor postpone or curtail 
both such leave and such increments. 

(2) Any such person aforesaid who is charged with miscon
duct of a 'serious character may be suspended temporarily from 
duty and from the emolumcnts of his office by the Minister 01 

A~n:inistrator co.n~erncd, or if delegated ~hereto by thE 
:YIIll.Ister or Adm~1llstrat.or by the head of Ins depar~ment 01 

by any other officer thereof. The order of suspenslOn shalL 

(a) 	 de klachte afwijzen; of 
(b) de betrokkene waarschuwen of berispen; of 
(c) 	 hem een boete opleggen overeenkomstig een door de 

betrokken Minister of Administrateur goedgekeurde 
schaal ,"an boeten; of 

(d) 	 voor een bepaalde' tijd het verlof, dat hem ingevolge 
de regulaties toegestaan kan worden, of salarisver
hogingen opschorten of inkorten of beide dat ver
lof en die verhogingen opschorten of inkorten. 

(2) leder voormeld persoon, die van wangedrag van ern
stige aard beschuldigd staat, kan door de betrokke!l 
Minister of Administrateur of zo die taak hem door de MI
nister of de Administrateur opgedragen is, door het hoofd yan 
het departemellt of door een andere beambte daarvan, tijdelik 
in zijn dienst en in het genot van de aan zijn betrekkil1g vel', 
bonden emolumellten worden 

De order van schorsing wordt zo spoedig mogelik op schrift 
gesteld, zullende een afsc1lrift daarvan, geteken~ door de 

0 d' de order gaf tezamen met een afschnft van de
'bl b d d 't' d . tl f pers on, Ie , '.

as soon as POSSI e, e re . uce to wn mg, an a coPY lereo klachte, naar aanleiding waarvan de order gegeven is, onver
by the person makmg' the order, together wlth a coPY wi'ld aan de geschorste persoon worden gezonden of afge
charge upon which the order was made, shall forthwIth J 

be transmitted or delivered to the person suspended. geven. d h' h 'f b' 
De 	beschuldigde persoon wor t verzoc t III gesc n te, m

The person charged shall be required to transmit or deliver nen een redelike en gestelde tijd verzonden of afgegeven, het 
within a reasonable and specified period a written statement te laste gelegd wangedrag te erkennen, te ontkennen of op t.e 
of admission, denial, or explanation of the misconduct alleged. helderen~ 

The matte' !}lutll, after the expiry of that period (and whether De zaak wordt, na verloop van die tijd (zo~der aanzien. of 
or not such lIlatement of admission, denial, or explanation has vorenbedoelde verklaring, houdende de erkennmg, ontkenmng 
becn transmitted), be cOJ}sjdered,- of opheldering ven~()nden is), overwogen,~ 
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(a) 	 in the case of every person employed in the Adminis
trative and Clerical Division, or of a person holding 
a post in the General Division, by the 
Commission; ;:md 

(b) 	 in the case of every other person employed in the G.n
eral Division, by the head of the department or other 
officer th"reto loy the competent authority, 

head of department, or other officer (a' 
reporb to the Minister or Administrat01 

conc i3rned, as the case may be. 

,\Vhenever proceedings are taken under this sub-sectioll 
against any person he shall be entitled to be heard and to be 
present at any enquiry which may be necessary and shall be per 
mit ted to produce such evidence as he may think fit. 

The Minister or Administrator (as the case may be) upoe 
consideration of the report may- . 

(i) discharge 	the order of suspension, and thereupon any 
emoluments withheld from the said person during Ihe 
period of suspension shall be paid to him; or 

(ii) 	impose anyone or more of the following penalties. 
namely, a. flne recoverable by deduction from salary. 
deprivation of leave privileges, or stoppage of 
increments of payor reduction of salary for a fixed 
period j or 

(iii) submit. 	the matter to the Governor-General or execu· 
tive committee of the Province concerned (as the case 
may be) who may discharge the said person from the 
Public Service or call upon him to retire therefrom, 
?r degrade him permanently or for a fixed period, or 
Impose any of the other penalties mentioned in this 
section, 

If the said person be removed or called upon to retire from 
the Public Service, any emoluments temporarily withheld from 
~lim dur,ing ~ny period of suspension under this section may, 
III the dIscreclOn of the Governor-General or executive commit
tee (as the case may be), be permanently withheld, 

CHAPTER III. 

RETIRING PENSIONS AND FINANCIAL BENEFITS OF PKRI'!ONS 

IN THE P'GBMC SERVICE. 


(a) 	 in het geval van elke persoon, werkzaam in de 
Administratieve 	 en Klerkelike 'l'ak van Dienst of 
van een persoon die een voorgeschreven post be
kleedt bij de Algemene Tak van Dienst,· door de 
Kommissie; en 

(i) 	 in het geval van elke andere persoon, werkzaam bij de 
Algemene Tak van Dienst, dopr het booM van het 
departement of andere beambte daartoe door de be
voegde autoriteit aangewezen, 

zullende de Kommissie, het hoofd van het departement of 
andere beambte onderscheidenlik aan de Minister of de Ad
ministrateur van de betrokken Provincie onderscheidenlik 
verslag doen, 

"\Vanneer onder dit sub-artikel stappen genomen worden 
r,egen een persoon, is hij gerechtigd om gehoor? te wor~~n en 
tegenwoordig te. zijn bij dk onderzoek dat nodlg n1;ge ~lJn. en 
neeft hij verlof ;mlke getuigenis voor te brengen alB h1J dlf.'ll
stig moge oordelen. 

De Minister of Administrateur onderscheidenlik kan na 
overweging van het verslag

(i) 	 de order van schorsing ophefien, zuUlOnde in dat ge
val aHe aan de betrokkene tijdens de schorsing ont
nomen emolumenten aa.n hem worden betaald; of 

(ii) 	een of meer van de volgende straJIen opleggen, ua~e
Uk een op zijn salaris in te honden boete, ontnemmg 
va~ vsrlofvoorrechten, ontneming van salarisverho
gingen of vermindering van salaris voor een bepaalde 
Hjd; 	of 

(iii) de 	zaak voorleggen aan de Goeverneur-generaal of aan 
het Uitvoel'end Komitee onderscheidenlik van de be
trokken Provincie, die de betrokkene uit de dienst 
kan ontslaan of hem aanzeggen om uit dienst te tre
den, of hem voortdurend of gedurende een bepaalde 
tijd in een lagere graad kan terugplaatsen of een van 
de andere strafi'en genoemd in dit artikel kan op
leggen, 

Ingeval de betrokkene uit de dienst ontslagen of tot uit 
diensttreding aangezegd wordt, kunnen de e~olu.menten, he~ 
tijdelik gedurende enig tijdvak van schorsmg mgevolge dIt 
artikel onthouden, tel' beoordeling van de Goeverneur-gene
1'aal of het Uitvoerend Komiteo onderscheidenlik voorgoed 
worden ontnomen. 

HOOFDSTUK III. 

.PENSIOENEN EN GELDELIKE VOORDELEN VAN PERSONEN IN DE 
In terpreta.• -'" IS. In this Chapter, unless inconsistent with the eontext,_·1 STAA'rSDIFNST. 
'ion of termll 
med in this " actuary" . shall mean a Fellow of the Institute .of I· 18. In dit Hoofdstuk hebben onderstaande uitdruk- Bepaling van
Ghapter. Actuanes of London or of the Faculty of Actuanes k' h t b d d· .. t 1 I d woorden 

in Scotland or any other person recognised as an actn.' blllg~n, ,'LO e vel' an geen an ere Zlll aanwIJs , c e vo gen e voorkomende 
ary by the Governor-General· ete ems: in dit Roofd

" ." ' ."aktuaris" betekent een Lid van de "Institute of stuk. 
annUIty shall 	mean the annual sum payable dUrIng 

l'f· f 	 . d .. illh a retIre 	 cer jtel ehme 0 or retIrmg 0 

" contributions" shall mean the amou~ts paid in by .an 
o.~cer to one or other of the ~undB m.accordance wlth 
tl1lS Chapter, but shall not mclude lllterest; 

" fixed date" shall mean the date fixed under this Chapter
• 	 tc;t the establishment of the funds; 

;; Cbvernment" shall mean the Government of the Union 
CI Scuth Africa and shall include every provincial 
~.d!ninistration but shall not ineIude the Railway 
.\ olministration ; 

" :<lterest" shall mean, in contradistinction to compound 
interest, simple interest j 

officer" shall, save as is provided in section twenty-one, 
not include-

(a) 	 a person who became a memb( r of the Public 
f:ervice by reason of the provisions of section one 
hundred and forty of the South Africa Act, 1909; 

01" 

• 

At· "t L d f d" F It fAtc uanes e on en 0 van e acu y 0 c ua
. ". S h tl d f d d' d dnes In C 0 an 0 een an er persoon, Ie oor 6 

Goeverneur-generaal als aktuaris erkend is; 
" jaargeld" betekent de jaarlikse som, die gedurende het 

leven van een uit dienst getreden of uitdiensttredenda 
beambte b_etaalbaar is; 

" bijdragen " betekent de bedragen door een beambte over
eenkomstig dit lloofdstuk in het een of ander fonds 
gestort, daaronder echter niet begrepen rente; 

" bepaalde datum" betekent de datum ingevolge dit Hoofd
stuk vastgesteld voor de oprichting van de fondsen; 

" Regerillg " betekent de Regering van de Unie van Zuid
Afrika en omvat elk provinciaal bestuur, doch niet 
het Spoorwegbestuur; 

" rente" bebekent, in tegenstelling van samengesteld. 
rente, eenvoudige rente; 

" beambte" sluit niet in-bebalve al8 bepaald bij artikel 
een en twintig 
(a) 	een persoon, die lid werd van de Staatsdienst uit 

hooide van het bepaalde bij artikel honaerd en 
veertig van de Zuid Afrika Yvet 1909; of 

K 
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(b) 	 any such person who holds an office or pOit men
t.ioned in sub-section (6) of section one of this 
Act, 

but., save as herein excepted, shall include any other per
son, who is employed in the Public Service and is paid by 
salary or wages; • 

" pension" shall mean an annuity or gratuity or both as 
the context requires; 

" pensionable emoluments" shall include
(a) 	 an officer's pay and any special (but not local) 

/l,Uowance attached to a particular office if such 
allowance when authorized be specially declared 
by the Treasury to be entitled to count for pen
sion purposes; and 

(b) 	 any personal allowance granted to an officer in 
consideration of his pay being reduced otherwise 
than as a penalty; and 

(c) 	 ration allowances or the value of free rations; 
and 

(d) 	 allowances for quarters or the estimated value of 
free quarters; 

but shall not include-
(i) 	any local allowance for the cost of living, a 

climatic allowance; or 
(ii) 	any special remuneration which an officer mlly 

receive for performing special duties or while 
~,cting in an office, whEther permanently or tem
porarily vacant; or 

(iii) 	any transport or subsistence allowance; or 
(iv) fees, honoraria, or bonuses of any kind; or 
(v) overtime payments; or 

(vi) any other allowance not herein specified; 
" revenue" shall mean the Consolidated Revenue Fund of 

the Union mentioned in section one h~lndred and 
seventeen of' the South Africa ~;\ct, 1909, and, in 
respect of officers serving under a provincial adminis 
tration, shall mean the provincial revenue fund of the 
Province concerned, formed under section eighty-nint· 
of the same Act; 

" salary II shall mean the annual pay of an officer and shall 
indude any specia.! or personal allowance attached to 
a particular office if the allowance when grant,ed be 
specially declared by the Treasury to be part of pen
sionable emoluments; . 

" superannuation" shall mean, in relation to any officer, 
the attainment of the age fixed by this Chapter for 
retirement from the Public Service of such an officer; 

" the funds" shall mean the funds established under this 
Chapter; 

" wages" shall mean the pay of an officer who is paid at a'i 
daily or weekly rate and shall be exclusive of allow
ances unless the allowances have been specially I' 

declared by the Treasury to be part of pensionable, 
emoluments. 

PART A.-THE FUNDS. 

General Provisions. 

Establish. 19. (1) There shall be established as from a date to be 
ment of the fixed by the Governor-General by proclamation in the Gazette,
funds. three funds, namely,

(a) 	 the Union Administrai;ive and Clerical Division 
Pension Fund; 

(b) 	 the Union General Division Pension Fund; 
(c) 	 the Union Defence, Police, and Prisons Pension 

Fund. 

(2) 	 }~ach fund shall consist of 
(a,) 	 contributions made by officers in accordance with sub

section (1) of the next succeeding section; 
(b) 	 sums and interest paid out of revenue under seetion 

twenty-six; and 

(b) 	een persoon, die een betrekking of post bekleedt 
bedoeld in subartikel (6) van artikel een van deze 
Wet; 

doch, behoudens de hieringenoemde uitzonderingen, sluit 
in aIle andere personen, die in de Staatsdienst werkzaam 
zijn en hetzij salaris of loon trekken; 

(( pensioen " betekent jaargeld of gratifikatie of beide naar 


cis va·n de tekst j 

" pensioendragende emolumenten " omvat-
(a) 	 het salads van een beambte en elke biezondere toelage 


(met uitsluiting van plaatselike toelagen), verbonden 

aan een bepaalde betrekking, indien die toelage, toen 

zij toegestaan werd, ingevolge nitdrukkelike verklaring 

van de Thesaurie in aanmerking komt voor pensioen

doeleinden; en 


(b) 	 elke persoonlike toelage aan een beambce verleend 

als vergoeding voor een vermindering van zijn salaris 

tengevolge van andere oorzaken dan strafoplegging' 

en 


(c) 	 ranisoent{)elagen of de waarde van vrije rantsoenen; 
en 

(d) 	 woningstoelagen of de geschatte waarde van vrije 
woning; 

met uitsluiting echter van
(i) plaatselike 	 toelagen als tegemoetkoming in de 

kosten van levensonderhoud en klimaattoelagen; 
of 

(ii) biezondere 	 beloningen, die een beambte kan 
genieten voor het vervullen van biezondere 
plichten of voor het waarnemen van een betrek
king, die voortdurend of tijdelik onbezet is; of 

(iii) 	vervoer- of verblijfstoelagen; of 
(iv) 	honoraria of bonussen van welke aard ook; of 
(v) vergoeding voor overwerk; of 
(vi) aIle andere hier niet genoemde toelagen; 

" inkomsten" betekent het Gekonsolideerd lnkomstefonds 

van de Unie bedoeld in artikel honderd en zeventien 

van de Zuid Afrika Wet, 1909, en betekent ten a.an

zien van beambten in diensl van een provinciaal be

stuur het provinciale inkomstefonds van de betrokken 

Provincie, gesticht ingevolge artikel negen en tach.tig 

van voormelde Wet; 


"salaris" betekent de jaarwedde van een beambte en om

vat elke biezondere of persoonlike toelage verbonden 

aan een bepaalde betrekking, indien de toelage, vol

gens uitdrukkelike verklaring van de Thesaurie ten 

tijde van haar verlening, deel uitmaakt van pensioen

dragende emolumenten j 


(( leeftijdgrens" betekent, in toepassing op een beambte 

de bereikte ouderdom bij dit Hoofdstuk bepaald 

voor uittreding uit de Staatsdienst van zulk een be

ambte; 


" de fondsen " betekent de fondsen opgericht ingevolge dit 

Hoofdstuk; 


" loon" betekent het dag- of weekloon, door een beambte 

getrokken, met uitsluiting van toelagen, tenzij de toe

lagen volgens uitdrukkelike verklaring van de Thesau

rie deel uitmaken van pensioendragende emolumenten. 


A.-DE FONDSJl:N. • 
Algemene Bepalingen. 

19. (1) Te rekenell van een door de Goeverneur-generaal Opriohting 
raal bij proklamatie in de Staatskoerant to bepalen datum wor- van de 
den drie fondsen opgericht, namelik,-- fondsen. 

(a) 	 het Pensioenfonds van de Administratieve en Klerke
like Tak van Dienst van de Unie; 


(b) 	 het Pensioenfonds van de Algemene Tak van Dienst 

van de Unie; 


(c) 	 het Pensioenfonds van de Verdedigings-, Politie- en 

Gew,ngenisdienst van de Unie; 


(2) 	leder funds wordt gevormd uit- 
(a) 	 bijdragen door beambten gestort overeenkomstig sub


artikel (1) van het eerstvolgend artikel; 

(5) 	 sommen en rente uit inkomsten betaald ingevolge 


!J.rti~el zes en twintifl; en 
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" 	 (c) andere sommen, waarmede dat fonds ingevolge dit 
(c) 	 any ?ther sums /. wInch under tlus Chapter are to bel Hoofdstuk goedgeschreven wordt, 

credIted to tilac, fund, , , : (3) AIle tot of aan een fonds bijgedragen of betaalde be
(3) ~ll amounts contnbuted or paw to any fu~d shall be dragen worden in de Thesaurie gestort en ten behoeve van dat 

lodge~ 1ll the Treasury to the credIt of that fund m sepa.rate fonds in afzonderlike deposito-rekeningen goedgeschreven, zul
~:eposlt, ac~o:?nts a,nd the balances of t~ose accounts ~h~ll be lende de batige saldo's van die rekeningen aangemerkt worden 

depOSIts tor the purposes of tl;e Pubhc Debt Comm~sslOner~ als "deposito's" voor de doeleinden van de Openbare Schuld 
Act, d1,91l , or apny ::-dmclndhmetn~ftnereof) ~n~ shatll bet InvedsterJ Kommissarisscn Wet, 1911 of wijzigingen daarvi1n en dienover

1accor mg y: . ~OVI ee tal any SUCrl mves men, pro uce eenkomstig worden belegd: Met dien verstande dat, zo zulk 
a lower rate of mterest than ~hree and a half per cent. pe,r cen belegging een lagere rente afwerpt dan drie en een half per
annum, a sum equal to the defiCIency shaU, as soon as the defiel- t' 't' e so gell'J'k aan het tel~ort zodra. dat tekort , t' d 1 tl T b 'd f t cen In Jaar, e n m 0' 

ency IS ascer aU:8 oy 1~ reasury, e pal rom revenue 0 door de Thesaurie vastgesteld is, uit inkomsten betaald zal 
the fund wheretrom the Investment was made, worden aan het fonds, waaruit de belegging geschiedde. 

Contribntion 20. (~) Sa~e as is, provided, in sub-sect~ons (4) and 20. (~) Be~oudens, het bepa,alde bij sub-ar~ikels (4) en ~~jt~~~:!tot
to the funds (5) of th;s sectI?n, ar:d In sub-sectIOn (2) ,of sectIon t1!Jenty-t1L'O (5), van dIt a:rtIkGl en In sub-a.rtlkel (~) van artIkel t10ee en zij,n,verobligatory, 

and sectlOll th-Lrt]{-nzne every officer shall, as from the fixed tWlntlq en artlkel negen en del·tl,fj moet ledere beambte, te reke- pl1cntend, 
date, make contributions at the rate of four per cent, nen v~n de bepaalde datum, bijdragen tegen vier percent van
a! his pens~onable emoluments to the proper fund. Contribu- zijn pensioend!agende emolumenten in het be,trokken fO~~8 
tlOns by officers to the three funds shall be as follows:- starten. De bljdragen van beambten to!:' de dne fondsen ZlJ11 

t 'b 	t' t th Ad" t t' d Cl . 1 als volgt: ( ) 	Ca o? ;r: u lOns . 0 e Jc'~ mInIS ra we an enca (a) bijdragen tot het Pensioenfonds van de Administra-
Dl:'lSlOn PenSIOn ~und shall ~e,mad~ by and . re- tieve en Klerkelike Tak van Dienst worden gestort 
st:l~t?d to officers m the AdmInIstratIve and Clencal door en zijn beperkt tot beambten van de Adminis
DlvI~lOn;, 	 . , .. tratieve en Klerkelike Tak van Dienst; 

(b) 	 contrIbutIOns to the Generl',l. DIVlSlOIl PenslOn, Fund (b) bijdragen tot het Pensioenfonds van de Algemene Tak 
shall be ~a~~ by and restncted to officers m the v~n Dienst worden gestort door en zijn beperkt tot be
Gen~ral ?lvIslon, , , ambten van de Algemene Tal!: van Dienst: 

(c) cpontr~butIFons dto }thle' bDefencde, bPohced' and. Pndsons (c) bijdragen tot het Pensioenfonds van de Verdedigings
lellSlOn i un S 1a e ma e y an restrlCte .to Politie- en Gevangenisdienst worden gestort door en zijn 

members of the permanent de£~nce force or pohce beperkt tot leden van de permanente verdedigings
force or persons who are subo!dmate o~cers (as macht of politiemacht, of personen die ondergeschikte 
fined by Act No. 13 of 1911) m the Pnsons Depart- beambten zijn (volgens de omschrijving in Wet 
ment, 	 No. 13 van 1911) van het Departement van Gevan-

The contributions so made shall be credited to one of the said genissen, 

three funds in aecordanc~ wi~h p~ragraph (a), (b) or (c) (as De alzo gestorte biidragen worden ten behoeve van cen van die 

the ,case may b?). Contrlbuhons m accor~anc~ wlth tIllS sub-idrie fo~dsen oven;enk~mstig paragraaf (a), (b) of (c) onder

sectIOn ~re heremaJter referred to as contrIbutIons to the pro-·Ischeidenlik goedgeschreven. Bijdragen ingevolge dit sub-artikel 

per fun . 	 worden hieronder genoemd bijdragen tot het betrokken fonds. 

(2) Every officer appointed prior to the fixed date shaU, (2) ledere beambte, die v66r de bepaalde datum aangesteld 
save as is provided in sub-sections (4) and (5) of this section, lS, moet behoudens het bepaalde bij subartikels (4) en (5) van 
be called upon by the head of his department to intimate in dit artikel, door het hoofd van zijn departement worden aa.nge
writing within three months after that date what period (if zegd; om binnen drie maanden na vorenbedoelde datum schrif
any) of his past continuous employment since the thirty-first telik mode te delen, ten aanzicn ViIn welk tijdvak (zo dat er is) 
day of May, 1910, he desires to have reckoned for purposes of van zijn doorlopende vroegere dienst na de een cn dertigste 
pension, Upon receipt of the officer's intimation, the Treasury Mei 1910, hij voor pensioen in aanmerking wenst te komen, 
s}wJI decide whether or not that period or any portion thereof Or ontvangst van die mededeling beslist de Thesaurie 
is entitled to be counted as continuous employment for pen- of, en zo ja, welk tijdvak of gedeelte daarvan als doorlopende 
sion purposes; and if it be decided that the officer is so en· dienst voor pensioen in aanmerking kau komen. V{ordt beslist, 
titled he shall become liable in respect of that period or dat de beambte gerechtigd is alzo in aanmerking te komen, 
portion thereof for the pa,yment of contributions at the rate of dan is hij ten aanzien van zodanig tijdvak of gedeelte ervan, 
four per cent. of his pensionable emoluments during each gehouden over elke maand van dat tijdvak of dat gedeelte, bij
month of that period or portion thereof. dragen t,e betalen berekend tegen vier percent van zijn pensioen

(3) In the case of an officer appointed on or after the fixed dragende emolumenten. 
date contributions shall commence as from the date of his (3), Een bea.mbte, die op of na de bepaalde datum aangesteld 
appointment, is, moe~ bijdragen storten te rekenen van de datum van zij~ 

(4) An offi.cer whose age if he be employed at the fixed aanstelhng.. . . .. 
date is, at that d1!J,e, thirty-five years or over, or if appointed (4~ Een beam,~te dIe, o~ d,e bepaalde datum m dl~nst zlJnde 
after that date, whose age is at the date of appointment thirty.. op d1e datum vIJf en dert~~ Jaar oud of ouder .~f dIe, na ?e
five years or over, may, within three months after the fixed d?.elde datuJ?l a;angesteld zlJnde, op de dag ,van zlJn. aanstellmg 

.. date or the da~e o~ his aPEointment (as the case :nay be), elect vIJf en derb~ Jaar oud of ouder IS, kan _bmne~, dne maan~en 
to make contnbutlOns to the proper fund, but It shall not be na de bel?aa,d~ da~~m of de datum van. ZIJn aan~tellmg 
obligatory upon him to do so. An officer so electing to con- onl,derscheldenhk, b~Jdragen storter:: doch IS daartoe met vel'
tribute shall contribute from the fixed date or the date of his p~Icht, Zulks verkl.~zende moe~ hlJ vanaf de.. bep~ald~. datum 
appointment (as the case may be) and shall have the same of de datum van ~:Jn aanst~llmg:, onderschCldenhk bIJdragen 
privileges and be subject to the same obligations in regard to storten, zull.end,~ hlJ gerechtlgd zlJn, tot, dezelfde voor~echten 
dating back the arrear contributions to cover his previous ser- en onderh~vlg ZlJll aan dezelfd? ver1!~lchtIngen ten aan~len van 
vice or employment as are prescrioed ill sub-section (2) of this t~~ugdatermg v:an achte:stalhge ?lJdragen tot .dekkl?g van 

· 	 zlJn vroegere d18nst als 1ll subartikel (2) van dlt artIkel beilect Ion: 	 ld . . , . . paa IS: 
~rovld~d ,that ~ll the arrea: contrlbu~lOns In respect of any Met dien verstande ,dat niettegenstaande tegenovergestelde 

penod wl~hIn ,:"hlCh:';lnder thIS sub:sectlOn such an officer has bepalingen van dit Hoofdstuk, aHe achterstallige Hjdragen ten 
been makmg hI,S elect;Oll shall b~ paId ,by ~he o~cer at the en? aanzien van enig tijdvak, binnen hetwelk zulk een beambte 
of ~he month, III whIch he notIfies hIS ;ntenbor; of. contr:- ingevolge dit sub-artikel zijn keuze gedaan heeft, door de be
butmg, anythmg to the contrary notwlthstandmg m thIS ambte aan het einde van de maand moeten worden betaald, 
Chapter contained, waarin hij kennis geeft van zijn voornemen om bij to dra,gen, 
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(5) No contributions to any of the funds shall be made byl (5) Geen bijdragen tot een van de fondsen kunnen worden 
an officer- .gestort door een beambte,-~ 

:::ontribu
tiona in 
respect of 
period prior 
to fixed date 
by certain 
classes of 
persons 
employed 
before 
Union. 

Pensions to 
teachelStransferred to 
Administra. 
gle~t:r 
Division. 

(a) 	while under the age of sixteen years; or 
(b) 	whose age on appointment is forty years or over; or 
(c) 	 whose wages a.Tf.lOunt to less than five shillings per day, 

or whose salary amounts to less than ninety pounels 
por annum; or 

(d) 	engaged for the completion or performance of spedne 
Government work; or 

(e) remunerated solely by fees or allowances; or 
(f) whilst employed temporarily or 011 plObation or' 
(g) 	 whose whole time is not at the disposal of the Govern

ment; or 
(h) 	whilst employed for a fixed number of months or 

years unless, being under the age of forty at the date 
when he first intimates a desire to contribute, his con
tract of employment specifically provides that he may 
contribute to a pension fund and thereby obi;':,] 
rights to pension on retirement: 

Provided that nothing in this or any other section of this 

- (a) 	 die beneden de zesticn jaar oud is; of 
(b) 	 die bij zijn aanstelling veertig jaar oud of ouder is; of 
(c) 	 wiens loon mindel' bedraagt dan vijf shillings per dag 

of wiens salaris kleiner is dan negentig pond in 't jaar ; 
of 

(d) 	 die in dienst genomen is om zeker bepaald soort van 
regeringswerk te voltooien of te verrichten; of 

(e) 	 wiens beloning uitsluitend uit honoraria of toelagen 
bestaat; of 

(I) die tijdelik of op de proef in dienst genomen is; of 
(g) 	 wiens gehele tijd niet ter beschikking staat van de 

Regering; of 
(It) 	 terwijl hij voor een bepaald aantal maanden of jaren 

in dienst genomen is, tenzij, beneden de veertig jaar 
oud zijnde op de datum, waarop hij zijn wens te ken
nen geGft om bij te dragon, zijn dienstkontl'akt uit 
drukkelik bepaalt, dat hij tot een pensioenfonds zal 
mogen bijdragen en zodoendo bij uitdiensttreding
recht op ponsioen verkrijgen: 

Chapter contained shall be construed as preventing an offie,'l' Met diEm verstande dat door het bepaalde bij dit of enig ander 
who has been employed temporarily or on probation or wlw artike1 van dit Boofdstuk een beambte, die tijdelik of op de 
has. by reason of the removal of anv of the disa.bilities referred pruef in dienst genomen is of die, uit hoofde van het vervallen 
to in "this sub-section, become eligIble to make contribllticH3, van een van de beletselen in dit artikel genoemd, bevoegd worde 
from contributing to the proper fund: om bij te dragen, lliet belet wordt am tot het betrokken fonds 

Provided further that every such officer shall, within oue bij te dragen: 
month after the removal of the disabilities aforesaid, if then Met aien verstande voorts dat ieder zodanige beambte binnen 
eligible to make contributions, intimate in writ~ng to the head e~~ maand na het v.ervallen van vorenverm~~de beletselen, zo 
of his department the period of his past contmuous employ- hI] alsdll,n bevoegd IS tot het storten van bI.]dragen, aan het 
ment since the thirty-first day of May, 1910, in respect where- hoofd van zijn departement schriftelik moet mededelen over 
of he desires to contribute, and the contributions in respect of well, tijdvak van zijn doorlopende vroegere diensu na de een en 
that period shall be made in such instalments and in such man
ner as the Treasury may prescribe. 

21. 	(1) An officer who wa,s employed

(a) 	 in any of the public or civil services of the Colonies 
now included in the Union and who for any reaE·U1'l 
was ineligible or was not permitted to contribute t.o 
a pension fund to which other persons similarly e:n
ployed were required to contribute; or 

(li) 	in any of the parliamentary services of the Colon;"s 
now included in the Union and who became a member 
of the Public Service on or after the thirty-first day 
of May, 1910, 

Bhall, notwithstanding anything to the contrary in paragraph 
(b) of sub-section (5) of the last pre~eding section, contribute t.o 
the proper fund as from the fixed aate. 

(2) 	 In respect of any period of employment prior to t.he In:~t ingang van de bepaalde datum tot het bctrokken fonds 
fixed date of an officer described in paragraph (a) ';JflbIJdragen.. ... " 

sub-section (1) of this section, the provisions of sub-section (2) (2) Ten aanZlen van eer: dlensttlJd voor de bepaalde. datum 

of section ttlJe'nty shall mutatis mutandis apply to the Ivan e:n be~mbte..genoemd I~ paragraaf (a) v~n subartIkel (1) 

whole period of his employment both in the public or civil se1'- van dI~ a~tIkel ZlJr: de bepah~lgell van suba~tikel (2tvan artl 

vice of the said Colonv and in the Public Service of the Unlon kel tlllZnt'tg mutat~s mutandts van toepassmg op ZIJn gehele 

and there shall be p~id out of revenue to the proper fnnd a diensUijd z?wel ~n de open ~are of civiele .dienst van b~

Ilum equal to the contributions which any such officer elects un- ?oelde Kolome als m de Staatsdienst van de Ume, zullende Ult 

der this sub-section to ma.ke i.n respect of employment prior to l~J:;{O:nsten a~? ~et betrokken fonds een som w?rden beta~ld ge

the fixed date together WIth mterest thereon calculated at the hJK. aan de b.l]dragen, welke zulk een.beambte I.ngevc:lf'e d:t, sub

rate of eight per cent. per annum for the period in respect of artlkel verkIest te storten ten aanZlen van dlCnsUIJd voor de 

which those contributions are made. bepaalde datum, tezamen met rente daarop tegen acht percent • 


in 't jaar berekend over de tijd, ten aanzien waarvan die bijdra
(3) In respect of any period of employment prior to the gen gestort zijn. . 

fixed date the officers described in paragr~ph (0) o~ sll?-section ,,(3) Ten aanzien van een :1iensttijd v66r de bepaalde datum 
(1) shall themselves be exempt from makmg contrIbutIOns, but zl.Jn de beambten genoemd m paragraaf (6) van subartikel 
double the amount of the contributions which would otherwise (1) zelven vrijgesteld van de storting van bijdragen zn11en
have been payable by them to cover such period shall be paid de echter het dubbele van het bedrag dat zij anders' zouden 
out of revenue to the proper fund together with interest at hebben moeten betalen om zulk tijdperk te dekken uit de in-
the rate of four per cent. per annum. komsten van het betrokken fonds worden uitbetaald tezamen 

. 	 " _ . met rente tegen vier per?ent i.o 't )aar. ..' q'

22. 	(1) Any teacher servmg under any provll1clal aduunls- 22. (1) Elke onderwIJzer m dlenst onder een Provmclale ~en-OlOed·nen 
t t' d t t f d t· -j' t f' t Ad .. • ~ D 	 ... aan n er-A 1ra IOn or.any epar~e:t;. 0 : _. uca 'lOn, '" 1.0 lsr~n~ .eUd' ,0 1'1. miUlscrabe 0" een epartem~nt van OnderWl]S dIe overge- wijzers OVEr 

an office m the AJmmIstrative and Clerlcal DIVISIOn and plaatst wordt naar een betrekkmg' in de Administratieve en geplaat-t 
w~lose age, on tr.ansfer, i~ .unde~ thirty-five. years. s.h~ll c2u- .Jr.lerke~ik~ Ta~ en wiens ouderdom~b.ij overplaatsing onder vijf n~;!r .d~, 
trIbute to the Umon AdmllllstratlVe and Clerrcal DlVISlOn fen·· dertI!! Jaar IS, draagt tot het PenslOenfonds van de Adminis- t IDIIl_ tla· 
sion Fund in accordance with section t11'cnty.ratieve en Klerkelike Tak van Dienst van de Unie bij overeen- Kt:;k~~jh 

komstw artikel t11'intig. 	 Tall: 

dertigste Mei, 1910 hij wenst bij te dragen, zullende de bijdra
gcn 	ten aanzien van dat tijdvak in zulke paaiementen en op 
zodanige wijze moeten geschieden, als de Thesaurie mocht be
paJen. 

. !U. (1) Een beambte die aangesteld was- Bijdrttgen tell 


(a) 	 in een van de openbare of civiele diensten van de sa.nzien "an 
. d U' K l' d' diensttijdt ans m e me opgenomen 0 omes en Ie o~ v66r bepaalde 

de een of andere reden niet bevoegd of aan WIe datum door 
niet geoorloofd was bij te dragen tot een pensioen" zekere kla:-
fonds, 'Naartoe andere op gelijke wijze aangestelde sen van };er

· I 	 be. d f sonen voor personen verp1lC It waren IJ te ra.gen; 0 Ullie ill 
(oj in een van de l'arlementaire diensten van de tans in dien.t g 

de Unie opgenomen Kolonies en die lid werd van "teld.. 
de Staatsdienst op of nll, de een en dertigste M ei 
1910, 

moet niettegenstaande te:;:;enovergestelde bepalingen in para
graaf (0) van sub-artikel (5) van het laatstvoorafgaande artikel 
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(2) Any teacher transferred as aforesaid, whose age on trans-I <,2) Elk~, overge?laa~ste C:J?-derwijze~, als voornoemd, wiens J 

fer is thirty-five years or over, mll.y, within three months of 0l1l1eriJ.o~ ,bl] overplaatsmg vIJf ~n derulg " of meer IS, ~an 
the date of his transfer elect to contribute to the fund but it bmnell ((ne maallcien vanaf de aatum van zlJn overplaatsmg 
shall not be obligatory'upon him to do so, 'verkiezen tot het fonds bij te dragen, doch hij is niet verplicht 

zulks te doen, 
. (3) A~y teacher transferred, as aforesaid, whose ag~ on (3) Elke overgeplaatste onderwijzer als voormeld wiens 
tra.nsfer IS forty years, or over, 8h,all be apowed to, contrlb~te ocderdom bij overplaatsing veertig jaar of meer is, wordt ver
to the f~~d from the date of hiS transle:, notwlthstand~ng ool'loofd vanaf de datum van zijn overplaatsing tot het fonds 
the provlslO~S of paragraph,Cb) sub.se~hon, (5) of se~tlO~ bij te dr:..gen, niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 
twenty, provided that t~e baSIS of contnbutlOn to the Iu~a (b) van subartikel (5) van artikel twintig, meL dien verstande 
shall be ~lxed ?y regulations to be framed by the Treasury m cia;. de basis van bijdrage tot het fonds vastgesteld wordt door 
consultatlOn wIth the Actuary, regulaties door de Thesaurie in overleg met de Aktuaris te 

(4) Any teacher who is transferred as aforesaid shall be al- wocrden gemaakt,. .. 
lowed to retain his accrued or accruing rights to pension and \,4) Elkc overgeplaat~be onderwlJzer als voormeld, wordt ver
shall be allowed to reckon his service as a teacher, or portion 001 ~oofd de hcm toegekomen of toe.~ome.nde pensIOenrec~ten 
of it, as continuous with his future service if he elect to con- te behouden en worelt veroorloofd ZlJl1 dlenst ,als ondervnJ~?r 
tribute to the fund on such terms as may appear to the of ;en g~dee~t:e daa:rv~ te, ~ekenen als aanslUl~ende, ~an zlJn 
Treasury in consultation with the actuary to be equitable, toclwmstlge cilenst mdlen hlJ tot het fonds verkl,est ,bIJ te dra
and it shall be lawful for any provincial' administration or gen op zulke, vo?r.:vaarden als de Thesaune m ~ver.leg 
department of education to pav out of any fund or from met ,0.; Ak~uans blllik mogen '.Ioorkomen en ~,lke.provmciale 
revenue either to the teacher o~ to any fund as the circum- a~;mlllstrat~e .of, ~ofartement v~n onderwlJs ~~ bevoegd 
stances may requi~e any gratuity or annuity or the present u~; een fon~s ot ;llt~n~omst?~ hetzlJ a:w de ond:"rwIJzer of aa~ 
value of any annUIty that may have accrued or may be accru- ~~-' fonds: zoals e,e dX;ctandloheden. mogen ver81sen, ee,n grat 
ing to such teacher on transfer. IIKatIe of )aal-gel~ of d; tegcnwoordlge waarde van een)aar.~eld 

dat toegeKomen IS of l;:an toekomen aan zulk een onuerWIJzer, 

Pensionslo 23. Any officer who, on or after the thirty-first day of :YIay, bij overp1aatsing te betalen. 
c~rtain 1910, ~ut prior to t~e commence,ment, of this ,A~t, was ap- 23. Ecn beambte die op of na de een en dertigste Mei 1910, Pen~ioenenofficers 
appointed p~lIl:t:n t? a, post Whl,Cll un~e~ ,thiS Act ~alls wlthm th~ ~d-l doell v66r de inwerkingtreding van deze Wet, in een post aan- aan zekere 
when forty mmlsvratlVe ,and Cler:cal DlvislOn may, If by the condltIOn~1 die onder deze Vlet binnen de Aclministratieve en ~=~~~i~~~ 
yeats of ag'e 
or over. of t~e appo~ntm~nt l~ was prOVIded t~at the ,holder wouIe valt, kan, indien bij de voorwaarden van de wa;neer 

acqUIre penSIOn nghts Ill, respect ?f,SerVl?e therem, b~ allO\:e~i aa;.lstslling voorziening gemaakt ward dat de houder pensioen- veertig jaar 
t? contnb,ute ~o the Umon Admllllstrabve and CI.encal DIVI rc('hten verkrijgt mef betrekking tot de dienst daarin, veroor- ond of (Judel 
s~on P~nSlOn ]j und on such terms as the Treasu!y, m consulta, loc-Ie! worden bij te dragen tot het Pensioenfonds van de Admi
tlOn WIth the actuary, may deem to he e~UI~able, ~otwlth-l nistratieve en Klerkelike Tak van Dienst van de Unie op zulke 
standmg that such officer was at the date or Ius appomtment. voorwaarden als de Thesaurie in overleg met de Aktuaris billik 
forty years of age or over, Imoge oordelen, niettegenstaande zulk een beambte op de datum 

ivan zijn aanstelling veertig jaar oud of ouder was,
Members 24. Any person who has been contributing underl 24. leder die ingevolge o.it Hoofdstuk tot een fonds Leden gedeseconded to this Chapter to any fund and who is seconded to an officeIhijdraagt en die tot cen betrekking in dienst van cen andere tacheerd tot<'thM 
servicl;':O;. under another Government or to service under any land bankl Regering of bij dienst van een bij wet opgerichte Landbank ge- ~~dere 

established by law may, subject to the approval of the Treasury, IdeLtcheerd wordt, kan met de goedkeuring van de Thesaurie, lensten. 
continue while so seconded to make contributions to that fund: Ime~ zijn bijdragen aan dat fonds voortgaan gedurende de tijd 

'd" h " h f .da t hij alzo gedetacheerd is:P rOVl eu t at contnbutIOlls to t at undo from revenue M t· d' t ddt b"d t t d t f d 't' k
del' section shall be made either by the other J.·.~e· len v~rs an e a !-J ;-agen 0, a on s U1 ~~ om-
G tId b k b th.L h' If ste;1 onder artlkel zes en t1JJ1!nt'!g gemaakt worden, hetzlJ door 

overnmen or an an or y aD person Imse: de andere Regering of de Landbank of door de betrokken 
Provided further that the contributions so continued shall persoon zelf: 

in the case of any person seconded to an offiee under another :vret dien verstande voorts dat de alzo voortgezette bij
Government be calculated upon the pensionable emoluments drr.gen in, 't geval van personen ge~etacheerd tot een betrek
drawn by that person immediately prior to the date when he klr til dlenst van ocn andere Regermg berekend worden over 
was seconded, de pensioendragende emolumenten, die door de betrokken per-

soon genoten werden onmiddellik vo6r de datum, waarop hij 

Contribu. , 25. (1) Every contribution of an officer to any fund ge~~ache~rd wer~" .... .. 
tions by shall be made by monthly deductions, or at such other time as .~Q. (~) De blJ~ragen v~n een bea~bte ges?llleden blJ BIJdragen 
officeI'll. the Treasury may prescribe, from his pensionable emoluments j WIJZ; van maandehkse k?rtmgen op .~lJn penslOendragen~e :!~t~~

and in the case of contributions which may be made in respect em(),lU1~enten of op zodan~ge ander~. tlJden als ,de Thesaur~e ' 
of any period prior to the fixed date, the first complete instal- n;.?~·:lt, oop.:."!en, Ten aanZlen van blJdragen, dIe over emf:' 
ment shall be deemed to have commenced as from the day next bp'\aK voor de hepaald~ datum gedaa:n kunnen ~?rden, 
before such date and each further complete instalment to have worat het ~erste ,volle paalement geacht :ngegaan te ZIJ~ op 
been paid on the last day of each month immediately preceding de diag onmlllddell:k vOtorafgahantdbe taanld dtle .~atum denl letdetr 

' tIt d t t' . 1 d t'l vere or vo e paawmen geac e aa e zlJn op e aa S ,8the 1ast such IllS a men, an 0 con mue m regu ar or er un·I d ll' d 'dd Irk f d h t 1 tst
the last instalment has been paid: ag v~m e (e ,maan onml e 1 voora ,gaan e aan e aa e 

zodalllge paalement, aho doorgaande m geregelde orde, tot-
Provided that if any such officer retire upon pension before dat he~ l.aatste paaiement voldaan is: . 

the total instalments have been paid, the amount of any in. Met dlen verstande dat! zo zulk een beam?:e op penslOen 
stalments still due shall be charged upon his pension which aftreedt, voordat ~lle paal~menten voldaan zIJn) het bed~~g 
shall be calculated upon the whole period of his continuous van .n0g verschuldlgde paale~enten ten laste komt va~. zlJn 
employment in the Public Service in respect of which he has pem;I~~n, het.welk berekend Z~l 'worden over h~~ gehele tlJdvak 

t 'b t van zlJn doorlopende StaatsdICnst waarvoor hlJ verkozen heeft e1ect ed t0 con·n u e, b" d
IJ te ragen. 

(2) In the payment of the said instalments the deductions (2) De kortingen die, ter voldoening van vorenbeuoeide 
to be made from an officer's pensionable emoluments shall not paaicmenten, op de pensioendragende emolumenten v.m een 
be greater than an amount which, when added to the amount beambte worden gedaan, mogen een bedrag niet te boven gaan, 
of his current contributions to the proper fund, would equal a hetvi'clk gevoegd bij het bedrag van zijn lopende bijdragen tot 
total of six per cent. of those emoluments, but nothing herein het betrokken fonds, gelijk zouden zijn aan een gezamenlike 

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



CXXVI 
, 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 

Contributions 
by the 
Gcyernment. 

Tran~fer?f
contrIbutIOns 

contained shall be deemed to limit the right of any officer (if he 'Isom van zes percent van die emolumenten, zullende echter door 
so desires) to make payment at a higher rate than six per cent. het hierin bepaalde een beambte niet worden verkort in zijn 
of Lis pensionable emoluments until the arrear eont;ributions, recht om desverkiezende een hoger bedrag dan zes percent 
lw -. .5 been paid Oll. Ivan zijn pensiocndragendc emolumenten te betalen, totdat de 

(3 ' 	 A "'Ii ,1 l' . t' - 'b" h Iachterstallige bijdragen voldaan zijn. 
• ) .d~ Oi cer S 1a 1, (011 mue to cont;l ute to t e proper (3) Een beambte moet met zijn bijdragen tot het betrok
fund wh,lle ,on leav~ wI~h full pay 01' ;¥Ith pay, less tha;n full Iken fonds voortgaan wanneer hij op verlof is met vol salaris 
pay" ana hIS contnbutl:ms. shal~ contmue to be on hIS. full Iof met mindel' salaris dan het volle, zU,llende zijn bijdragen 
:pensIOna~le ~ emolum8~lts. .tin om.cer may elect to cont~lbute over zijn volle pensioendragE"nde emolumenten worden bere. 
l~, :'especG o. any penod of authOrIzed leave of absence WIthout kend. Een beambte kan desverkiezende bijdragen doen ten 
P"'Y· 	 aanzien van enig tijdvak van bewilligd verlof zonder salaris. 

(4) An officer shall continue to contribute to the proper (4) Een beambte moet met zijn bijdragen tot het betrok
fund whilst absent on sick leave with pay. If sick leave be ken fonds voortgaan, wanneer hij op ziekeverlof met salaria 
granted with full payor with pay less than full pay y con-: is, \Vordt ziekeverlof met vol salaris of met mindel' salaria 
tributions shall be payable on the full pensionable emoluments idan het volle verleend, dan geschieden de bijdragen over de 
which would have been drawn if the officer had not been on' volle pensioendragende emolumenten, die de beambte getrok
sick leave, An officer may elect to contribute in respect ofl keu zou hebben, indien hij niet op ziekeverlof geweest was. 
any period of authorized sick leave without pay. IEen beambte kan desverkiezende bijdragen doen ten aanzien 

26. 	From and after the fixed date there shall be paid out Ivan enig tijdvak van bewilligd verlof zonder salaria, 
of revenue to each of the three funds

(a) 	 a sum equal to the aggregate of the current con· 
tributions made by officers to their proper funds; 

(b) 	 a sum equal to the total amount of the contributions 
made under sub-section (2) of section t~centy 
omcers to their proper funds in respect of periods 
past continuous employment; 

(c) 	 interest at the rate of eight per cent. per annum 
calculated on the contributions mentioned in para· 
graph (b); 

(el) 	 the amounts mentioned in sub-sections (2) and (3) of 
sec.tion .twenty-one and sub-section (2) of sectionI 
tln1'ty-nme. I 

(e) 	 interest at the rate of three and one half per cent., 
per annum on the daily average uninvested balancesJ 
of the funds; I 

(I) 	interest at the rate of three and one half per cent. 
per annum ealculated on the average monthly bal· 
ances of the contributions mentioned in paragraph 
(h) 	and outstanding at or after the commencement of 
thIS Act. 

The payments referred to in pa.ragraphs (ft), (e) and (I) of 

I 26. Met en na de bepaalde datum wordt uit inkomsten Regerings 
aan elk van die drie fondsen betaald- bijdragen. 

(a) 	 cen sam gelijk aan het gezamenlik bedrag van de 
lopende bijdragen door beambten in hun betrokken 
fonds en gestort; 

(h) 	 een som gelijk aan het gezamenlik bedrag van de 
bijdragen, door beambten ingevolge subartikel (2) 
van artikel twintig in hun betrokken fondsen ge· 
stort ten aanzien van tijdvakken van doorlopende 
vroegere dienst; 

(c) 	 rente tegen acht percent in 't jaar berekend op de 
bijdragen bedoeld in .paragraaf. (h) ; 

(d) 	de bedragen vermeld In subartIkels (2) en (3) van 
artikel een en tn!intig en subartikel (2) van artikel 
negen en dert(q; 

(e) 	 rente tegen drie en een half percent in 't jaar op 
de dagelikse middelsom van onbelegde saldo's van de 
fondsen; 

(f) 	 rente tegen drie en een half percent, in 't jaar 
berekond op de maal1delikse middelsom van saldo's 
van de bijdragen bedoeld in paragraaf (b), die op of 
na de invoeri~g van deze Wet nog uitstaande zij~. 

this section shall be made to the funds monthly. I l?e sommen bedoeld ~n ~aragrafen (a), (e) en (I) van dlt 
2'1. If an officer be transferred to an office or post artlkel wo~den maandehks l~ de fo~dsen gestort. . . ' . 

. d by 'eO"O of tJ'e 0tnrA o~ tllat office "r ~ost he Ce"8"'8 27. \\ anneer een beambte m eell betrekkmg of post Oveldracht an . 1 ,,0, n 1 • nn ,1 '1. V Y , <", '. , rd, " h f ' . be., k- van bij.W 

fromonefund to be hable 0: permItted umier su~.sectlOll (1) of sectlO~ 1.:, + V':o~,: e:l .ut 00,1 de van ;:Ie aal,d :an, d~ v~re dragen van 
to another, twenty to contrIbute to the fund to which he has been contn- "dg . pos_, met lanoeI'. ge7hou,,~n . of m~~ be, oeod IS mgm olge fen fonds 
on promo~!On. buting, but becomes liable or is permitted to contribute to sub.~rtlkel (1) van artlkel .~wtnt~g blJdra~:n te storten nllar e?n 
or tru~mfer of another fund, his contributions as from the date of his transfer ten III het !onds, waartoe .hlJ tot dusverre blJged~~gen heeft, ander III
;)ffio,.. shall .be l?aid in.to that other ~und. Double the amount of his ~~ch ~ehOl~Ci8,:;,of l~~voe~d IS ~ot een anc!er fonds bIJ, te Tdrag:~, t::~;d;~~g 

contnbutlOns WIth compound mterest compounded annually at ~an word~.l d~n b.Jdraben, "erekend ,an de datu.n \ a.n zlJn of over. 

five per cent. shall also be transferred from the first-mentionedoverplaatsl~~g, ~~ dat andere fonds gestort. Tweemaal he~ be· plnatsing. 

fund to the 1.ast-m8~bioned fund, fmd he s.~an rank for pur- <.~~ag van Zl~~ blJdragen ~et ~amTen~esteId~ rente ber~kend Jaar
poses of penslOrl as rf he had always contrIbuted to the Iast- lurs tegen vIJf percent worde even~ens mt eerstgenoemd fonds 

mentioned fund aan laatstgenoemd fonds overgedragen, zullende hij voor pen

. sioendoeleinden in ",anmerking komen, alsof hij altijd tot Iaatst-
PART B.~UNION ADl'!!INISTRATIVE AND CLERICAL DIVISION genoemd fonds bijgedragen had, 

PENSION FUND. A:F'DELING B.---·HET PENSIOENFONDS VAN. DE ADMINISTRATIEVE 
EN KLERKELIKE TAK vAN DIENST VAN DE UNIE. 

8IJecial Pl'OViBions. 
Biezondet'e Bepal·ingen. 

I 	Be~efits from 28. In Part B. of this Chapter" the fund" shall mean the 28. In AfdelinO' B van dit Eoofdstuk wordt onder "het Voordelen nit 
U~]]?nt At~- l:'nion Administrative and Clerical Division Pension Fund, and,' fonds" verstaan h~t Pensioenfonds van d" Administratieve en het Pensioen 
mml~ fa Ive '1 '1 b' bI d ' . ,'-	 • f,v

and Clerical ai. or 01) ler elletJts paya e un' e1' tillS part Klerkelike Tak van Dienst van de Unie, en voorzover hier niet ond? yan de 
D' ., P eVc~})t wI- e"e oih"rw;'e pr~vided be a charge d b Id' k II ' Adllllmstra..H·Fon en I"" d' ld";' ffi"~ ,'/"h 11" 'm'b' ,t)l,ers epaa" IS, omen a e penSlOenen en andere voo1'delen, tieve env

f"lOn und upon t lat un an 0 cer s a mean an 0 cer contn ut· die increvolge deze Afdeling verschuldigd zijn ten bezware van Klerkelik 
ing to that fund in accordance with this Chapter. dat fo~ds, en onder" beambte " wordt verst~n een beambte, T~ van 

die tot dat fonds overeenkomstig dit Hoofdstuk bijdraagt. Dienst. 
Annuities. Jaargilden. 

Method of 29: to the provIslO,llS of this Chapter any, 29.. ~eh~udens het bep~alde in dit Hoofdstuk wordt Methode van 
~alclllation of annUity payable out of the rund snaIl be based on the average Iedc;r Ult llet ronds bJtaaIbaar Jaargeld berek€nd op de grond. berekening 
;tnnllity. pensionab10 emoluments of the retiring omcer for the whole van de middelsom van de pensioendragende emolumenten van ja3rgeld 

period or his contributions or for the last thirty years thereof, yan de uitdiensttredcl1de beambte over het gehele tijdvak van 
'whichever pGriod m~v, be the shorter, and shall, be calculated zijn bijdragen of gedurende de laatste dertig jaren daarvan, 
at the Tate of one-slxtJeth of those average penSIOnable emolu- welk tijdvak het, kortste is en wel op de voet van een zestigsLe 
ments for each year of contribution: van de middelsom van die pensioendragende emolumenten voor 

ieder bijdragejaar. 
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Provided that
• 

(a) 	 no annuity shall be paid out of the fund to any per
son until contributions have been made by him in 
respect of a period of ten years or more; 

(b) 	 the person is in other resnects entitled to an annuity 
under this Chapter. ! 

Met dien veratande dat
(a) 	 geen jaargeld uit het fonds betaaJd wordt voordat de 

betrokken persoon over een tijdvak van tien of nieer 
jaren bijdragen gestort heeft; 

(b) 	de betrokken persoon overigens gerechtigd is tot een 
jaargel~ ingevolge ,dit ~oofdstuk." " 

Voor de doelemden van dlt artIkel wordt het hJdvak van bIJ
dragen berekend bij het jaar en de maand, met verwaarlozing

For the purposes of this section the period of contributions van gedeelten van een maand. 

shall be calculated by the year and month and fractions of a 30. (1) Een beambte, die de leeftijd van zestig jaar Uit~ienet- , 

month shall be disregarded. bereikt heeft, is ger:chtigd zi~n ontslag ,~e neme~ en is !re~~f~a~eJ 


aldus tot 	 ontslagnemmg verphcht, tenzIJ het m het jaargeld op 
Retirement 30. (1) An officer. who has, attained the age, of sixty algemeen belang wenselik is hem in zijn am?~ of post na of. n: ~e 
a~or '~:~bed yea:rs shall h.a".e the. rIght ,to retire a~d, shall be reqUl!ed ,so ~o die leeftijd aan te honden. In dac geval ~an hlJ v~?r v~:dere VOi)li:~~~Je
!g:;~pon r~tlre unless It IS deSIrable m the publIc l~terest to retam 111m m tijdvakken van telkens ten hoogste €len Jaar tot ZIJ,n vIJf .~n 
annuity. hIS office or post over that agc; and m that event such an zestigste levensjaar in dienst worden gehouden. Na dIe leeftIJd 

officer may ,from time to time ?e retained for further. periods wordt geen beambte in een aml?t of post a~ngehou,den, behalve 
~ (not exceedmg one year at a tIme) up to the age of sIxty-five in overeenstemminiY met beslUlten van belde HUlZen van het 

I 
years, after which age no officer shall be retained in an office Parlement: b 

or post, except in accordance with resolutions of both Houses Met dien verstande dat een staa.t van beambten, die na hun 
of Parliament: zestigste levensjaar in dienst gehouden zijn, aan beide Huizen 

Provided that a return of officers retained after the age van het Parlement voorgelegd worde binnen veertien dagen na 
of sixty years shall be laid before both Houses of Parliament de aanvang van elke gewone zitting. 
within fourteen days after the commencement of every (2) Een beambte, die de leeftijd van vijf en vijftig jaar 
ordinary session thereof. bereikt heeft, kan tot ontslagneming worden verplicht, zu~lende 

echter aHe jaargelden, die uitgekeerd worden, voordat dIe be
(2) An officer who has attained the age of ambte ingevolge sub-artikel (I) van dit artikel tot uit 

years may be required to retire on pension, but all payment!: diensttreding gerechtigd is, ten bezware komen van inlwmsten 
of annuity made before that officer is entitled to retire under en niet van het fonds. 
sub-scction (1) of this section shall be paid out of revenue and (3) Een beambte, die gedurende ten minste tien jaren
not 	out of the fund. b k 

. . onmidddlik voorafgaande aan zijn uitdienstreding, €len· etre 
(3) An .officer,. who has C0I7tlllU011:sly occupied for at least king of post onafgebroken bekleed heeft in een melaatse- of 

~en years Immematel{ precedmg re~Irement, an office ?r l,lost krankzinnigegesticht of in een staatsinrichting voor ~~ be?an
l~ a leper or lunatIC asylum ~r m .3. government. mstlt~- deling van besmettelik::l of aanstekelike w~~r zlJn dlenst 
tIon used f~r t~e tre.atmeI7t of .mf~ctlOus or cont~glOus dIS hem in geregelde dagelikse aanraking ~reng~ met hJ,ders aan ~e
e~ses , If hIS d.utles brmg hIm mto regular dally ?ontact laatsheid, krankzinnigheid of dergeliJke zlekten, IS gerech~lgd 
WIth patIents suffermg from leprosy, lunacy or such dIseases, of kan worden verplicht zijn ontslag onder genot van penslOen 
be entitlc~l, or may be required to retire on ~ension. on OJ te nemen bij of na het bereiken van zijn ,vijftigste .. levensj~ar. 
after attaI~ll1g the age of fifty years, and shall oe entItled. to In dat geval is hij gerechtigd, ter berekenmg van ZlJn penslOen 
~ve a ~enod of fiv~ year,s added for the purpose of calcu}atmg bij zijn uitdiensttreding, eeI,I dien~tti~d van vijf jare~ bij. ~e 
~IS pe~slOn upon hIS retIrement. .So much of th~ penSIOn as teHen. Zoveel van zijn penslOen, als ue toegevoegde dlensttIJd 
IS attrIbutable to the added serViCe shall be paId out of rnedebrengt, komt ten bezware van inkomsten. , 
revenue, 31. (1) Een beambte die, tot een fonds ten aanZlen Uit~ienst. 

van cen tijdvak van tien of meer jaren bijgedragen hebbende, tr£dmg metRetirement 31. 	(1) An officer who, having contributed to thE OT) grond van slechte gezondheid, die niet aan toedoen te ~enot IVdan " upon an f d ' t f 'd ft· f d 1 	 , 'r ' . Jaarge VOOIannuity un m respec. 0 a peno o. en ye~rs or more, IS oun o~ wijten is blijkens geneeskundig getmgschrl1t, m staat IS de voorge. 
before the grounds of ~ll-healt~ caused WIthout hIS ?wn default ~nd cert!- de plichten van zijn betrekking of post naar behoren te v.':Jr- schr~yen
prescribed fied by medIcal certIficate to be unfit to dIscharge effiCIently the vuHen wordt tijdelik buiten dienst gesteld en ten aanZlen leeftlJd op 
age on 

duties .of his office ?r p'ost, shall be te~porarily retir~ and shall van zijn voltooide bij~rage~ijd, gerechtigd t~t ~en jaargeld be- ~t~kt~, van)!,rounds of 
ill-health. 	 be. ent~t1ed to receIve :!ll respect of hIS c~mplete~ pen?d of c?n· rekend overeenkomstig artlkel neg.en en tW2nt~g. . 


trIbutlOns an annmty ca.lculated as IS prOVIded m sectIOn (2) Een beambte, aan wie ingevolge subartikel (I) van dlt 

twenty-nine. artikel een jaargeld toegelegd is, die bi!men twee jaren na zi~n 


(2) If all officer to whom an annuity has, under sub-section tijdelike buitendienststelling, o~ grond .van, een geneeskun~g 
(1) of this section, been granted be medically certified, within getuigschrift geschikt voor dlenstverrlChtmg bevonden IS 
two years of his temporary retirement, as fit for duty and be en die de leeftijdgrens no~ niet ber~~kt ]~eeft, ,kan.:"orden op
still under the age of superannuation he may be required to geroepen tot wederopvattmg van zlJn dlenst m zlJn vroegere 
resume duty in his former or in any other office or post, of in een andere betrekldng of post; , 
Should he refuse to n,sume duty without reasonable cause, the 
annuity provided under sub-section (1) shall cease: 

. 
PrOVIded that

(a) 	 the pensionable emoluments attaching to the office 
or post shall not be less than the pensionable emolu
ments drawn by him immediately prior to his tern· 
porary retirement; 

(b) 	 the office or post at which he is required to resume 
duty is not of a lower grade than that from which 
he temporarily retired; 

(c) 	 any pension which he was drawing at the time of 
resuming duty shall determine; 

(d) 	 on his final retirement he shall be entitled for the 
purposes of pension to add together the periods of. 

In geval hij zonder redelike grond moeM wClgere~ om de 
dienst wedel' op te va.tten komt het jaargeld toegekend mgevolge 
subartikel (1) te vervallen. 

Met dien verstande dat
(a) 	de pensioendragende emolumenten verbonden aan de 

betrekking of de post niet minder dan de pen
sioendragende emolumenten door hem onmiddellik 
v66r zijn tijdelike , 

(b) 	 de betrekking or post, waarin hij dienst moet 
hervatten, niet van een l&,gere graad is de betrek
king of de post, waaruit hij tijuelik buiten dienst 
trad;

(c) 	 het pensioen, door hem ten tijde van de wederopvat-
Hag van zijn dicnst genoten, lwmt te ver-vallen ; 

(d) 	hij bij eindelike uitdiensttreding gerechtigd is ter 
berekening van pensioen de diensttijden v6ar en J1<t 

employment prior to and subsequent to his temporary I zijn tijdelike buitendienststelling bijeen te v?.e:;t'n. 
retirement if he contributes to the fund during that mits hij tot het fonds bijdrage gedurende het tIJdvtl k 
subsequent period. na zijn tijdelike buitendiensttreding. 
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If on the expiry of two years from the date of his temporary \Vanneer een bel1mbte nil, vedoop van twee jaren na de da,tum 
ret,irement an officer has not been required to resume duty or van zijn tijdelike buitendienststelling niet tot wederopvatting 
is still medically unfit for duty he shall be deemed to have van zijn dienst opgeroepen wordt of nog geneeskundig onge
fimdly retired from the Public Service. schi.kt is voor dienstverrichting, wordt hij geacht voorgoed uit 

ete Staatsdienst te zijn getreden, 
lletirellent 32. 	~n officer who has contributed ~o t~e fund in respect 32'. Een beambte die, ten aanzien van tien of meer ,Git~ienstupon all 
!ll111uity r:,f a per~od ?f ten, years or n;.0.re, shall! If ,,<;hscharged fro!? the j:1ren tot het fonds bijgedragen hebbende uit de Staatsdienst cr:d~,ng IDGt 
owing to .PublJC SerVIce OWlr:~ Lo ,a?OhtlOIl Of}llS ou:ce or a reductIOn ~n , wor~t ten gevo,lge van de oi,?heffing van ,zij~ am,b~ of ~~~;~~~e~\~~l 
re-organisa or { .0' readJustJ?eu.t 01 depa~tm~nts o-r offices I? wegens mkortmg van he~ personeel Of de reorganIsatw 01 her- reorganisatie
tion, etc, the S~rvlcel be e:utlt~ed to rece1:e 111 respect of h~s van departementcm of kantoren van de Staatsdienst, enz, 

comr:let?d. perlO~ at contrIbutIOn an annUIty calculated as IS is tea aanzien van zijn voltooide bijdragetijd gerechtigd tot een 
prOVI?ea 111 se~tlOn t'wenty-mne. All pa:vments of any s,ueh jaargeld berekend overeenkomstig artikel negen en twintig, 
annUIty made pefore such an officer attams the age of SIX:ty AIle uitkeringen van dit jaargeld voordat die bcambte zijn 
yea,rs shall he out of revenue and ~ot out of the fu~d, zestigste levensjaar bereikt heeft, komen ten bezware van 
but all such payments made after he attams that agG shall G(j inkomsten en niet van het fonds. AIle zodanige uitkeringen 
out of the fund. echter, die gedaan worden nadat hij die ouderdom bereikt 

heeft, k:omen ten bezware van het fonds,
B enefitll other than A l1nuitieg. 

Voordelen niet zijnde Jam·gelden.
Retu;-u o~ 33. An officer shall be entitled on a.pplication to a 
2ontnbutlOn

o 
, 	 return of the whole of hi" own contributions to the fund, with· 33'. Een beambte is op aanvrage gereehtigd tot terug- Teruggave 
out interest, under the following circuElstances, that is to say, gave van al zijn eigen bijdragen tot het fonds, zonder rente, e~ van bijdrag€ll 
if he ,'etire from the Public Service voluntarily before supm· weI onder de volgende omstandigheden, te weten, wanneer hi,] 
annuation, unless the retirement be in order to avoid discharge vrijwillig uit de Staatsdienst treedt voordat hij de leeftijd
therefrom on account of misconduct, or unless the retiremen~ grens bereikt heeft, tenzij de uitdiensttreding geschiedt om 
be under the provisions of section and on repay ontslag wegens wangedrag te voorkomen, of tenzij de uit 
menl. to him of the said contributions, the said officer shall diensttreding gesehiedt ingevolge het bepaalde bij artikel 
haVe no further claim upon the fund, een en dertig. 

Door de terugbetalillg aan hem van vorenbedoelde bijdragen 
Heturn of 34. An ofilcer shall be entitled on application to a return verliest de betrokken beambte aIle verdere aanspraak op het 
double of SUill to twice the amount of such officer's own con· fonds,
contributions "rih"tions 
with, u t " - 0 " 

the without interest, if- 34. Een beambte is op aanvrage gerechtigd tot terug- Teruggave 
interest in 

' 

aave van een 80m gelijk aan tweemaal het bedrag van zijn van bet dnb
he retire from the Public Service for reasons described certain ca.ses. 	 "', b' 'd t t h t f ddt bele van deelgen IJ ragen 0 e on s zan er ren 'e wan,ne~r-- t'k I bijdrag<'nin section one or thirty t'wo; but before h, 

(a) hij ten 	gevolge van de redenen genoema In arl e zonder renteha,s 	completed contributions to the fund in respect of em 	en dertig of twee en dertig uit de Staatsdienst ill zekere a period of ten years; or treedt, voordat hij ten aanzien van een tijdvak van geva!len.
(b) 	 he be removed from the Public Service under the tien 	jaren tot het fonds bijgedragen heeft; of 

provisions or paragraph (c) of sub~section (1) of sec	 ..(b) hij uit 	de Staatsdienst ontslagen wordt ingevolge het 
tion fifteen; or bepaalde bij paragraaf (c) van sub-artikel (1) van 

(c) 	 being a femltle officer, she retire from the Public SeT artikel vijftien; of 
\~('e owing to her maniage, and produce, within three (l) 	 zijnde een vrouwelike beambte, zij uit de Staatsdienst 
months aiter the retirement, a certificate of such mar· treedt naar 	aanleiding van haar huwelik en van dat 
riage, huwelik een certifikaat binnen drie maanden na haar 

and on payment of the sum aforesaid tho said officer shall uitdiensUreding overlegt, 
have no further claim upon the fund, Door de terugbetaling van voreubedoelde sam verliest de 

betrokken beambte alle verdere aanspraak op het fonds. 
Anntfitia, G1'atuitie~, GrJet1.j,J'n of Cunt1'ibutions t/J Ttpre- JAARGELDEN, GRATIFIKATIES, OF 'l'EHUGGAVE VAN BIJDRAGEN 

,~entati've8 of deceased officers, AAN VERTEGENWOORDIGERS VAN OVERLEDEN BEAMBTEN. 

. _ . , , ,35. (1) Overlijdt een beambte v66r zijn uittreding uit ~ratifikati<'l 
GJatuityin 35. (1) Subject to tile provlSlolls of sub·sectIOn (3) of th~~ de Staatsdlenst dan wordt met inachtneming van het; bepaalde lU ge:,:al van 
event of t ' 'f ffi d' b f h' t' , f tl P 11 " 	 overhJdensecl~n, 1 an 0 eel' de ,e ore IS re nemenlJ rom ,Ie U) IC bij sub~artikel (3) van dit artikel, aan of ten bate van de in \'66r of k"rt 
death before Serv!?e, the~e shall be paId to or for th,e benefit of the persons sub-artikel (3) genoemde personen een gratifikatie uitgekeerd na uitdienstor soon after 
retirellen t. 	 mentioned 1~ sub-s~ctlO,n (3) a gratu,lty, equal .to tWlCe the van tweemaal het bedrag van zijn bijdragen aan het fonds, tredil1g 

amount of hIS eontnbutlOlls to the funa, WIthout mterest. zonder rente. 
(2) Subject to the provisions of sub-section (3) of OveTlijdt een persooll, die met genot; van een jaargeld 

this ,section, if any p~rson who has, reti;'ed from t~e P~bI.ic ingevolge dit Hoofdstuk nit de, ~taa,tsd.iens~ get!eden is, binnen 
ServIce on an annUIty under ~hlS C:hapter, dIe withu! yijf jaren 11a (~e dat1!m van zlJn, :ut~~~nstf,red:~g, dim wordt, 
five years after the date of hIS retirement there shah md inachtnemmg van het bepaalC:'e 01,1 subartlt,el (3) van c11t 
be paid to or for the benefit of the persons mentioned in sub- artikel aan of ten bate van de in sub-artikeI (3) genoemde 

,f

secti~,?- (3) either the annuity w.bich such per~on, if h~ had person~n lletzij het jaargeld dat zodanige persoon, indien ~ij 
not dIed, would have drawn durmg the unexpIred portlOn of niet overleden was getrokken zou hebben gedurende het met 
the period of five years aforesaid, or a gratuity equal to the afgelopen deel van het tijdperk van vijf jaren voormeld, of 
difference between a sum equal to five times .that annuit.Y een gratifikatie uitgekeerd gelijk aan het verschil tussen een 
and the annuity payments actually made to hIm or on hIS 30m gelijk aan vijfmaal het bodrag van dat en de 
behalf before his death. jaargeldberlragen, die werkelik aan hem of t.o zijllen 

., ' (1) (2) II v66r zijn dood ui.tbetaald zijn.L

(3) The ,annUIty or gratmty under sub-section or SIla, (3) Eet 'sar eld of de ratifikatie ingevolge subartikeI (1)
only be paId when the deceased person leaves- , , J g '1. g d - d' 1 d 1 ~ t

'd 'd ~, 'ld h'ld t h 'ld of (2) wordt slechts, ultgeKeer ,wanneer e 0\ er e ene na an, , ( ) a 	 a w~ owh~dwl ower or ChI or C I rell or s ep-c I . (a) een weduwe of weduwnaar of een of meer kinderen of 
or s ep-c 1 ren; or. een of meer stiefkinderen ; of 

(b) 	 aJather, mother, broth?r, or SIster dependent upon (b) cen vader, moeder, broeder of zuster, die ten aanzien 
hIm for support and mamtenance, van ondersteuning of onderhoud van hem afhankeIik 

and shall not be paid to or for the benefit of !tny other collateral ziJn, . 

or more distant relative. en wordt met mtgekeerd aan of ten bate van andere nabestaan


d.m of meer verwijderde verwanten, 
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I . d d' eval geschiedt de uitkering aa.n of ten bateIn every such case the pa.yment IIh311 be made to or for the n Ie er %0 amg g b d ld 'n ara rafen (a) en 
benefit of one or more of the persons specified in paragraph!'! (a) Iv/tn een of meer van de per~onen e oe f ~rs~neng ter beoorde
and (b), and the selection of the person or persons shall be in (b), zullende de keuze van ~Ie persoon 0 pI' 

h 	 ' t' f h T' hng staan van de Thesaune.t e dlscre Ion 0 teleasury, 	 . ' " . -1: d . d '01 ende rangorde tenzij de
The payments shall be made in the following order of pre· i De Ultkermgen geslJll1e en m e v , g d'" , d 

' b h· 1 d b" testament of anderszInS de rangor e gewIJzIg ference unless that order of preference has been vaned y t e. over e ene ~J ' 

deceased by will or otherwise namely, to or for the benefit of-· heeft" namehk aan of ten bate van

(1) 	 de weduwe of de ~ed~wnaar; ,of " . 
(i) the widow or widower; or 	 (ii) de kinderen en stIef~mde~~n m gehJke delen, of 
(ii) 	 the children and step·children in equal share!!; or (iii) de vader en moeder In gehJke delen of aan de over
(iii) the father and mother in equal portionli or the lIur·1 ledene van hen; of 


, . viv~r of them; ~rL' '1 i (iv) de broeders of zusters in gelijke delen. . 

(IV) the trrothe-rs 01' SISLers 11l equal snares, 	 ! (4) Wanneer het jaargeld of de gratifikatie voormeld Ult

(4) When the said ann.uity or gratuity has been pa.id the Igekeerd is dan zijn de Regering en het fonds bevrijd van aIle 
Government and the fund shall be exempt irom any further Iverdera aanspraak ter zake van alzo betaalde bedragen.
claim in respect of any amount so paid. 	 : 

iA1WELING e,-PENSIOEX.FONDS VAN DE ALGEMENE TAK VAN 

PART C.-UNION GENERAL DIVISION PENSION FUND. I' DIENST VAN DE UNIE, 

! Biezondere Bepalingen,
Special Provisions, · 36 (1) In dit artikel wordt onder" het fonds" verstaan Vooprdel~nI . 	 D' t de UIt enSlO&1llenefit5 36 (1) In this Part "the fund" shall mean the Unioni het Pensioenfonds van de Algemene Tak va;n lens v,an fonds van 

from General a 'I D'," P , F d d 11 ' . th. Dnie zullende voo1'zover niet anders bepaald IS, aIle penSlOenen Alg-emene
Division enera IV ISlOn enSlOn un, an a penSIOns 01 0 er., , , I' "t t'I"1 erschuIdi d ten be· Takvan 
Pension benefits payable under this section shall, except where other.! ell andere voordeledn tlnfgevdo ge Ql adrr~? bV mbte " ~v~1'dt ve1'- Dienst.. 

' 'd' b h th t f d d" ill "zware komen vall a 011 s, en on er caFund. WIse prO'll ea, e a c arge upon a· un, an 0 lcer .' ' b bt d', k t' dit Hoofdstuk tot dat 
shall mean an officer contributing to that fund in accordance staan e~~1 earn e. Ie 0, creen oms 19 

'th tl' eh t fonds bIJdraagt. , 
WI 11S ap er. , , (0) Bi' d berAkening van jaargelden ingevoIge dit artlkel

(2) 	 In the calculation of annuities under this sectIOn tue 'ldh d J b' e I' ~ , tikel negen en twinti,q, 
' , f t' t t·· ' h Jl 1 	 ge en e epa mgen "an ar· . 

yprOVISIOns 0 sec IOn 'wen y~m.ne s a.l app Y', 	 (3) Een beambte die de leeftijd van zestig jaar b~:eikt ~eeft, 
(3) An officer who has attamed the age of SIxty J ears shall" ht' d f t t d moe+ zo aftreden teIlzIJ het m het 

have the right to retire and shall be required so to retire un_IS t~~e~ b'lf a e r~'le~ ~nm~bo~en die leeftijd in zijn betrek. 
Sless 	it is desirable in the public interest to retain him in. hisiPk~l Ie eoat·ng whensde I~ Ie I~l dat geval kan zulke beambte van

ffi t tl t . d' th t . t h ffi. lng 0 f po~ t e ou en) n L 
o Tce or pos over Ill. age, an In a even sue an 0 cer "d t t"d 'd e tijdperl'en aangehouden worden (tel-T 

may from time to time be retained for further periods (not ktlJ 0, tI.J :o~rt"teelboevrenaa~nde '-) tot 0 ..... de ouderdom van viJ'f
d' 	 t' ) t th f ' t fj ens een Jaal me ~ ~ .t' e~cee I~f? ~ne year a~a 1m; I~Pb 0 ~ agde,o SIX ~ lve year:, en zestig jaar, na welke ge-en bea~bte in ?etrekking ,of post, ge

a tel' w IC age no 0 cer s a e retame III an 0 ce or pos '1' 'J ; dt tenzij overeenkomsbrg beslUlten V<Ll1 belde HUlzen 
except in accordance with resolutions of both Houses of Parlia- lou"pen 

WI ore t " 
van ar em n , 

ment: , ,Metdien verstande, dat binnen veertien dagen na de aan-
PrOVIded that a return of officers retamed after the age, a van iedere gewone zittino- aan beide Huizen van het Parle

o~ si~ty years shall be laid before both Houses of Parlia.ment ~a:~t een lijst wordt voorgele;d van beambten boven de leeftijd
Wlt~lIl fourteen days after the commencement of every ordmary van zestig jaar aangehouden, '. , , "', 
seSSIon thereof. ,. 	 (4) Een beambte die de leeftIJd van vIJf en vIJftIg Jaar be

(4) An offi~er who ha~ attamed t:'re age of fifty-five years reikt heeft, kan verlangd ,vorden op pensioen a:f te treden, doch 
may ,be reqUIred to retIre on pensI~n, but al~ payments of aHe jaargelduitkeringen gedaan voordat dIe bea~bte ,tot 
ann~l1ty made bef?re th~t officer IS enht~ed to retIre under sub- aftreding gerechtigd is onder subartikel (3) van dlt artIkel 
~lCctlon (3) of thIS sechon shall be paId out of revenue and worden nit inkomsten ell niet uit het fonds betaald, 
not out of the fund.. . (5) Een beambte, die gedu~,endt; t~n minst~ tien jaren on

(5) !,-n offi.cer who has ~ontIllu,ously occupIed, for at least,ten middellik voorafgaande aan ZIJl1 Ultdienst~redmg, een betrek
years Immedl'.'~dy precedIng, rehrement, an ofhce or III a king of post onafgebroken bekleed ~ee!t l~ een melaatse- of 
leper or lunatIC asyl~m 01'.111 a governrr;cnt . us~d krankzinnigegesticht of in een st8,a~smr~chtmg voor ~~ be~an-
f~r the ,trea,tt;nent ?f I~fectIous or cor;taglOus dlsea~es sha~l, If deling van besmettelike of aanstekel~ke zlekten, waar l~:J,n dlenst 
Ins d~hes brmg hIm mto regular dally co,ntact WIth pat:ents hem in geregelde dage~ikse, aanra,kmg ~rach~ met H)UerS aan 
sufferIng from leprosy, lunacy or such dIseases, be entItled melaatsheid krankzinmuheld of aergehJke zlekten, IS gerech
or may be required to retire on pension on or after attaining HO'd of kan ~vordel1 verplicht zijn ontslag onder van pen
the age of fifty years, and shan be entitled to have a period si~en te nemen bi j of na het bc:rcikr31l van zij'J.l':\'Ell1s. 
of five years. added for the purpose of cal:ulati~g his .pension 
upon hIS retIreme~t, So much o~ the penSIOn as IS attrrbutable 
to the add~d serVIce shall ?~ paId out of r~venue, , 

(6) Subject to the prOVISIOns or sub-sectIOn (7) of thIS sec
tion, the, provisions of sections th£rty·one, t!1irty.tUJO" thirty, 
three, th·trt.1j-jour, and shall mutatzs tnutand1,s apply 
in respect of officers. 

(7) An officer shall be entitled to retire from the Public 
Service with the following benefits according to the period in 
respect of which he has so contributed, that is to say,

(a) 	 if he has contributed to the fund in respect of fifteen 
years, he shall receive on retirement the amount of 
his contributions with interest at three and a half per 
cent. per annum; 

(b) 	 if he has contributed to the fund in respect of twenty 
years, he shall be entitled to receive double the 
amount of his contributions; 

(c) 	 if he has contributed to the fund in respect or twenty. 
five years, he shall be entitled to receive double the 
amount of his contributions with inter~t at three 
and a half per cent. per annum. 

juar, In dat geval i~ hij ger~chtigd, t~r be~~kening y,an, zijn 
pensioen bij zijn uitdlensttred~~lg, een ,dlensttIJd van vIJf Jaren 
bij te tellen, Zoveel van ZIJn pensIOen, als, de toegevoegde 
diensttijd medebrengt, komt ten bezware van mkomsten, 

(6) Ollder~orpen aan,de bepalinge~ van subartikel ,(7) van 
dit artikel ZIln de bepalmgen van artlkels een en dert~g, t'Wee 
en dertig, drie en dertig ,vier en dert ig, en vijf en dert~·g 
mutatis mutandis met betrekking tot beambten van toepassing, 

(7) 	Een beambte is gereehtigd uit de Staatsdienst te treden 
met 	genot van de volgendc voordelen naar gelallg van het tijd. 

waarover hij alzo bijgedragen heeft, namelik
(a) 	wanneer l1ij ten aanzien van vijftien jaren bijgedragen 

heeft, ontvangt hij bij uitdiensttreding het bedrag van 
zijn bijdragen met rente tegen drie en een half per
cent in 't jaar; 

(b) 	wanneer hij ten aanzien van twintig jaren bijgedrag'~iI 
heeft, is lIij gerechtigd tot tweemaal het bedrag van 
zijn bijdragen; 

(.) 	 wILnneer hij ten aanzien van vijf en twintig jaren bij 
gedragen heeft, is hij gerechtigd tot tweemaal het be
drag van .zijn bijdragen met rente tegen drie en elm 
ha.lf percent in:t jaar. 
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PART D.-UNION DEFE::<ICE, POJ.ICE AND PRISONS SERVICES, 

PENSION FUND. I 
[nterprcta 37. (1) In this Par[,~
tion of tcrru. ( ) th ". d" h II th U' D f P l' Ia e lun s a mean • e nlOn e ence, 0 Ice, 

and Prisons Fund, and all pensions or other benefits! 
payable under this Part shall, except where other-: 
wise provided, he a charge npon that fnnd. 

(b) 	"service" shall mean one 01" other of the following! 
organizations :~_ 

(i) The permanent defence force. 
(ii) 	The police force. I 

(iii) 	Such of the staff of the priscms department as: 
I 

are subordinate officers (as defined Act No. 13 i 
of 1911) in that department. t 

(c) 	 "member" shall mean any person belonging to one 
or other of the services. 

(2) Part.s.A and F of this Chapter so far as they relate to 
and are not inconsistent with the provisions of this Part shall 
apply to the services and the expression ,; officer" and" Pub-, 

AFDELING D.-PENSIOENFONDS VAN DE VERDEDIGINGI!I-, 


POLITIE- EN GEVANGENISDIENST VAN DE UNIE. 


3'1. (1) In deze afdeling betekent-- Woor4
( \ h « f 1 ,. h 'P . ., d",(T d d' , ];cpahng.a) et Ollf~S' et enS103nlonas van e ve1" e 19lngs-, 


Politie- en Gevangenisdienst van de Unie, en aBe 

pbilsioenen of andere voordelen onder deze Afdeling 

betaalbaar, zijn, tenzij anders bepaald, een last tegen 

dat fonds,

(b) 	"dienst," ele een of andere van de volgende organi
saties~

(i) De staande macht. 
(ii) 	De poLitie macht,
(iii) 	Diegeneli van de staf van het Gevangenis de

partement die ondergeschikte beambten zijn, als 
omschreven bij Wet No. 13 van 1911, in dat 
departement. 

(c) 	 "lid," elk pe1'800n behorende tot de ene of andere 

van die dienstien. 


(?) 	A!d~lingen A en F van.dit Hoofdstuk zijn,. ;001' zover 
t)etreKking hebben op "en met 0l1be8t~anbaar ZIJ~ met de 

lic Service" in those Parts shall in that application have the: bepalmgen van deze Afdel1ng, vall toepassmg op de dlensten ell 
'b ' b h" "St t d' t'" d' fd rsame meaning as the expressions "member" and "service" ao enammg eam ....te en I aa s lellS In Ie a e mgen 

respectively in this Part. h2bben in die der.elfde betckeuis als de uitl~rukkillg
en ,. lid" en "dienst" onderscheicienlik in deze Afdelmg. 

Method of 38. 	(1) Subject to the provisions of this Part any annuity 38. (1) Onclerworpen aan de bepalingen van deze Afdeling Wijze v~n
calculation payable out of the fund shall be based on the average pen- ;" eIlr J'aal'g~1,-1 uit llet fonds betaalbaar geO"rond op de ge- bere~elllngof annuity. 	

c c;: 	 bl 1 t 'tl t' , '. f h h .~." ~ '0 b van Jaurgeld,
IllOr:a e en;o umen, S o,f 1e re lrmg memoer~or t e w oleirniddelde pensioelldragende emolumenten van het uit 
perIOd o~ h~s contnbntlOns a~d shall ~,e c~l~ulated at the r~t~i diensttreclend lid over het gehele tijdv,:k van zijn, bijdragen en 
of ~n~p SIXtIeth o~. th~se ~velage penD1onab~e emoluments IOI Iwordt berekend op de voe! van een zes~lgste .van dIe ge~lddelde 
eac~l ) _~r of contllbutLon, peusio€ndragende emolumenten voor leder Jaar van bIJdrage. 

I rovlded that-
(a) 	 no annuity shall be paid out of the fUlld to any mem

ber until contributions have been made by him in 
respect of a period of fifteen years or more; 

(ll) 	 the member is in other respects entitled to an an
nuity under this Part. 

For the purposes of this sectioll the period of contributions 

Met dicn verstande dat
(a) 	 geell jaargeld aan een Ed uit het fonds betaald wordt 

totdat cloor hem bijdragen gestort n over een tijd
yak van vijftien jaren of meer; 

(b) 	het lid in andere opzichten tot een j,u1Tgeid onder deze 
Afdeling gercchtigd is. 

Voor de doeleinclen van dit artikel wordt het tijdvak van 
shall be calculated the year and month, and frl),ctions of a bijdragen berekend per jaar en per maand, en gecleelten van 
month shall be disregarded. ean maal1d worden verwaarloosd. 

1· t' f b' . bl I Bij het berekenen van de pensloendragenc1e elllolumenten(2) 	 I n tlIe caIcu a Ion 0 a mem er s penSlOna e emo u- I'd 
t van e(3n 1 ~ 

men (Sa~) (a) wordt de waarcle van vi.'ije woning of de toekenning
the va.lue of free quarters or the allowance in lieu of in plaats daarvan ge.rekend als een zesde van de beta
free 	quarters shall be reckoned at one·sixth of the van 	de rang of graad door zulk een lid bekleed;
pay of the rank or grade held by such member; 	 k ' • d d

(b) 	 in £,een geval wonit rantsoentoc enl1lng 01 e waar e(0) 	 in no case shal] nny ration D.ll()~.v(1nee or the value cd '-' ,
free rations be re~koned. van vrij rantsoen gerekellc1. 


39. de Staande Verdedigingsmacht en Wie bij-
Who shall 39. (1) Every commissioned officer of the permanent defence van de tot het ronds bii vanaf de datum dragenzal! 
contribute. force and of the police force shall contribute to the fund van Zijll ~ machten, 

from the da,te of his appointmGnt to commissioned rank in tenzij hij '1001' brevet officier 
either of bhe raid forces, unless prior to that date he bezat met pensioen onder een wet, in welk 
LS a commissioned officer in respect 01 under any geval de van (lie vvet na die datum van toepassing 
law, in which case thG of that law afte1 blijven h.et tot zulke rechten. 
that date to apply ill of such rights. 	 I (2) AIle andere lejen van de di"ll1sten dragen tot het fonds 

(2) All other members or the services shall contribute tOlbij vana! de eel'ste na het voltooien van hun eerstc vijf 
the fund from the first day after the completion of their first jaren dionst in de ene of andere van die Diensten; 
five years' employment in one or other of those services: I 

Provided that- : 
(a) 	 within one month after that day any member mayt 

~leet to contri~ute toth,e fund in respe?t of his fi,rstl 
nve years serVIce, and III so far as thIS sub-sectlOn 

is concernGd, th0 iixed date shall be the first day 
of a member's sixth year of service; I 

(b) 	 if such member do so elect, he shall become liable in 
respect of that period for the payment of cOl1tribu
tions at the rate of four per cent. of his pensionable 
emoluments during each month of that period; 

(c) 	 there shall be paid out of revenue to the fund a sum 
equal to the contributions which any such member' 
elects to make under this sub-section together with 
interest th'ereon, and the provisions of paragraphs (b), 
(c) and (I) of section twenty-six shall apply m1ttatis 
mutandis to the payment of such sum and interest. 

::YIet 	 clien verstande dat-· 
(a) 	 ieder lid binnen een maand na die dag verkiezen kan 

tot het fonds bij te dragen met betrekking tot zijn 
eerste. viF jan;~ dienst, en VOo1";,ove1' dit sub-artikel 
betrelt, IS de (. bepaalde datum de eerste dag van 
het zesde jaar van de dienst van een lid j 

(b) 	 iVaJ.meer zulk lid die keuze doet, wordt hij met be-
trekking tot dat tijdvak verplicht tot betaling van 
bijdragen op de voet van vier percent van zijn 
pensioelldragende emolumenten elke maand 
van dat tijdvak; 

(c) 	 uit inkomsten wordt aan het fonds een bedrag betaald 
gelijk aan de bijdragen die zulk lid onder' <lit sub
artikel verkiest te geven tezamen met rente daarop, 
en de bepalingen van paragrafen (b), (c) en (I) van 
art-ike! ZfS en Zijll mu,tatis mutandis van toe-
passing op de hetaling van zulke som en rente. 
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(3) The provisions of sub-section (2) or this section shall not (3) De bepalingen van subartikel (2) van dit a~tikel zijn 
, 	 . ' '1 d I Staa'y1e Verciedlgmp'smacht apply to members of the perma.nent defence force or the pollee met van toepassmg op e en van (e , u . ' l ' 0 ht 

force, enrolled or enlisted in such force prior to the com- of een Politiemacht, ingelijfd of i.ngeboektd~n 7.0~ ~111ge m.ac 
mencement of this Act who re-engage without break of ser- v66r de inwerkingtreding van deze ,"Vet, Ie ZIC opme1ukw, , 	 I'dd' t 10'ende op zu -0vice, subseq~l,nt to such commenccment, but save as is provided verbinden, zonder tussenpoos m e lens, vo e Id b" b 
in sub-section (1) of this section the laws relating' to pension' inwerkingtreding; doch behoudens het bepaba eff ldJ 8n

" 	 , 'k 1 bl" "tten etre en ewhich were applicable to any such member shall, after his re- artikel (1) van dlt artl-e IJVen c;e we 
engagement continne to apply to him. sioen die op zulk een l}d ,:,an toep~ssmg waren op hem van 

passing na zijn wedermdienstt,redmg. p . 
Pension 40. (1) A member of a service who has contributed to 40. (1) Een lid van een dienst die bijgedragell hee~t tot het ~;~rsJ~i:n 
bene.fits the fund and 'who has attained the age of fifty-five years shall fonds, en die de van vijf en vijftig j~ar ber~Ikt bij bereiken 
upon 'h" , 	 /' ht' d 't lk d" t t t "erl~n en IS verphcht zo af yoorg-ehave t e rIght to rebre from such llnd shitll be re' IS gerec Ig n1 zu e lens e, ,r 'v , " 'h ' 

quired ~o t~ re~ire, ,unless it is desirable in the public i?terestL~, treden te,nzij het in het publrek belang w~,nseh~ ~~d" e: ~~ 
ages. 	 to retam hIm m hIS office or post over that age; and m anyzlJn betrekkmg of post aan te houden boven me lee~~IJ, ", 

s11ch case t.he Governor-G811el'al may to reralll ieder zulk geval lean de Goev~:neur-gene,raal, val~ hJd tot tl~ll 
such officer for further periods (not one year at a zulke beambte voor verdere tIJdv~kken m dIen~~ houd,~~ (t 
time) up to the age of sixty years. kens een jaar niet tebovengaand.e) tot aan ne leefhJu van 

(2) A b h h . d h f ·z,y,tig jaar. mem er w, 0 as attame t e ,age 0 forty-five ye~rsi "~"(, E 'I'd d' d leefti'd van vi'f en veertlg jaar bereikt 
and who has contnbuted to the fund 'n respect of a perwd I 2) en 1 Ie e J.. d J h eft over een tijdvak
of twenty-five years shall have the riD'ht to retire on pension: ,heeft en die tot het, fonds. blJge rhag:en e , "'t d' t 
P 	 'd d tl t 11 f ,0 " \ ":3n vijf en Jaren IS gerec hgd op penslOen TIl lens

roV! e . la a p,ayments 0 annUIty to a member retlrmg , . ::.vI ve;stande d~t aIle betalingen van jaar
under thIS sub-sectIOn shall be made from revenue and not te treden, ~ et 'b t'k 1 'td' tt dende lid uit 
out of the ~und for ,five years from the date of su~)h retire- i~(;ld aan een d onder ~!n s~ ~~e~ ~it ~et, I;~~d~egedurende vijfworment or untIl he attams the age of years whIChever be ~nkomsten fged aadn t lk 'td'ensttreding of totdat hiJ' 
the lesser eriod. 	 Jaren v3;na e ~ ,nm va~ Z~l ? TIl 1 , 

p 	 Ide leefhjd van vlJf en vIJftlg Jaar bermkt, welke het kortste 
(3) A me~ber who has attained the age of for~y-five years!tijdvak is. , ',' 

n;tay'be reqUIred by the Governor-General ~ retIre on pen-. (3) Een lid die de van vljf en veert!g Jaar berelkt 
81On: ProvIded t~at all payments of annUIty made befo:e1heeft kan door de Goeverneur-generaal venmt worden op 
such member attams the age of fifty-five years, shall be paId Ipensioen uit di~nst te treden: },"I:~ ;Een verst~nde dat ~l~e 
out of revenue, and not out of, the fun~l. _ , !betalingen van Jaargeld gedaan vooruat zulk hd de leeftLJd 

Pension 41. (1) A member who, havmg contrIbuted to the fund lllvan vijf en vijftig jaar bereikt, nit inkomsten betaald worden 

benefits on 
 res:pect of a period of ~fteen ye~rs or more, is found on grOUndS\en niet uit het ]'onds. 

of ll!-health, caused Without hIS o,wn default <,tnd certified ~Y 41. (1) Ren lid die over eon tijdvak van vijftien jaa,r of bij 

-prescribed med~cal certIficate to be unfit to diseha~ge effi?lently the dutIes meer tot het fonds bijgedragen heeft en om redene;: van ~lechte 'UT.TPnrn!1' 

age on of hIS ollice or post, shall be temporarIly retIred and shall bel g,cryondheid en buiten zijn sdn:ld en bij geneeskunmg certIfikaat 
grounds of entitled to receive in respect of his completed period of eon-Io;~esehikt bevonden wordt de plichten van zijn betrekking of
ilI-heslth. t~ibutions an annuity calculated as is provided in section thirty- ipost behoor lik uit te wordt t,ijde!ik ,~fgedankt en ,~s 

e~fJht. igerechtigd met tot vOltO"I~ ~lJdva~ van blJ
(2) If a member to whom an annuit,y has, under sub-section, dragen tot een 	 als bepanld III artIkel acht en ge2;on,dhi~id. 

(1) of this section, been granted, be medically certified, within!dertig. " 
tv~o years of his temporary retirem~nt, as fit for duty ?,nd bel (?) Wam:eer een ,lId aan WIe, onder SlI1)artikel (1) van dit 
stIll under the age of superannuatIOn he may be requued to.arhkel cen Jaargeld IS vV'~,","."~_'_ door gen,-eskundig certifikaat 
resume duty in his former or in any other office or post: ,binnen twee jaar van V.J'~'"·~' afdan 1,-ng als geschikt voor 

, Idienst en onder de van superannuatie is, kan hij 
PrOVIded that~ . Ivereist worden zijn plichten te hervatten in zijn vorige of een 

(a) 	 the penSIOnable emoluments attachll1g to the office Iandere betrekking of : 
or post shall be not less than the pensionable emolu-I Met dien verstande 
ments dra~vn by him immediately prior to his tem-! (a) de emolnmenten aan zijn betrek
porary retirement; . " ! king of post verbonden niet, minoe!' zijn dan de pen

(0) 	 the of?ce or post at whICh he IS reqUIred to resu~ei sioendragende cmolumellten doot' hem getrokken on-
duty IS not ?f a lo:ver than that from whICh! middellik v66r tijdelike afdanking; 
he temp~ral'lly ,retIred;, ! (0) de betrekking post die hij' YBreist w?rdt te her

(c) 	 any penSIOn whICh he was drawmg at the time of vatten niet van een lagere gl'aad IS dan dIe van welke 
resuming duty shall determine; hij tijdelik uitdiensttrad ; 

(d) 	 on his final retir.ement he shall be entitled ~or the (c) een pensioen dat hij trok ten tijde van zijn hervatting 
purposes of penSIOn to add together the perIods of van de dienst ophouclt; 
employment prior to and to his tempor- (d) hij bij zijn uiteindelik uitdiensttreden voor pensioen
ary retirement if he contributes to the fund during doeleinden gerechtigd is de tijdvakken van zijn dienst 
that subsequent period. v66r en na tijdelike ahlanking saam te voegen 

If on the expiry of two years from the date of his temporary indien ,~i) dat volgend tijdvak tot het 
retirement a member has not been to resume duty fonds blJQraagt. . . ." 
or is still medically unfit for duty he be deemed to have ..W~nneer na v~r1oop va? tw:,e ]aren ,vanaf de ~~tum, -;an zlJn 
finally retired from the service tlJdehke afdanklllg lId lllet verelst werd zlJn phcuten te 


, . hervatten, of nog ongeschikt is voor dienst wordt 

Pension 42. A member who has contributed to the fund in hij gerekelld voor uit de te zijn getreden, 

bene.fit5 on respect or a period of fifteen years or more). shall, if dis- 42. Een lid die over een tijdvak van vijftien jaar of meer Pensioen
retirement charged from the service o'wing to abolition of his office or tot het fonds heeft 	 wanneer hij. uit de dienst v?,ordelen,
before 

a reduction in or reorganizl),tion or readjustment of depart- ontslagen wordt wegens van zijn betrekking of in- b~J,a~redl~~prescribed 
owing to ments or offices ill the service, be entitled to receive in respect· korting of herregeling van departementen of ~~~~r(~~:l~a e 

of his completed period of contribution an annuity calculated kantoren in de gorechtigd met botrekking tot Zijll vol
ment. as provided in section All of any such tooid tijdperk van bijdragen een jaargeld te ontvangen berekend 'UUltllJUll!:;, 

annuity made before such an officer the age of fifty- als bepaald in artikel acht en dertig. AHe beta-lingen van zo
five years shall be paid out of revenue and not out of the danig jaargeld gedaan v60rdat zulk een be~mbte Q€ leeftijd van 
fnnd, but all such payments made after he attains that age vijf en vijftig jaar bereikt, worden uit inkomsten en niet uit 
shall be out or the fund. het fonds betaald, doch alIe betaIingen geda;,m nadat hij die 

leeftijd bereikt, geschieden uit het fonds. 
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1 

43. Op Mnzoek is een lid gerechtigd tot een terug~&ve v~~ TtJrrugg~
Return of 43•• (1) A m,~mber sha}! be entItled on applIcatIOn t.o, a 10-, (;ell 80m geliJ'k aan tweemaal het beQrag' van diens elgen bIJ- van 
contdbution3 tu 1 t L tl t e h 1 	 ~ without . rn or a sum equa '0 "WIce Ie amoun . 01 suc mem Del'S own dragon tot het fonds zonder rente, wanl1cer-- bijdragel1 
interest in contributions to the fund, without interest, if~ (a) hij uit de dienst treedt om l'edenen omschreven in z,??d~r ~ente 
certain cases, (a) he retire from the service for reasons described in t'k 1 ' f t' d h " hI) Ultdien~t-ar 1 -e seen en veert'l.g 0 twee en veertg oc voor- treding 

section forty-one, or forty-two but before he has com~ dat hij zijn bijdragen tot het fonds volwoid heeft in zekere 
pleted contributions to the fund in respect of a period I over een tijdvak van vijftien jaar; of gevalleIL 

of fifteen years; or • (b) een vrouw zijnde, in dienst als matrone, verpleegster 
(b) 	 being a woman employed as a matron, nurse 01'1 of bewaakster, uit de dienst treedt wegens haar huwe

wardress, she retire from the service owing W her I lik, en binnen drie maanden na aftreding een certi 
ma;riage and produce, within three I,tlOnths after the'I' fikaat van zodanig huwelik over]egt, 
retIrement, a certlficate of such marnage, • en betalillg van zulkc som heeit gemeld lid geen verden, 

and on payment of such sum the said member shall have no 1 aa:cspraak op het fonds. 

further claim upon the fund. (2) Een lid die andel'S niet tot een pensioen gerechtigd is, 


(2) A member who is not otherwise entitled to a pension shall 'p aanvrage gerechtigd tot teruggave van een som gelijk aan 
be entitled on application to a return of a sum equal to the het bedrag van zijn eigen bijdragel1 aan 11et fonds zonder rente, 
amount of his own contributions to the fund without interest, inclien hij verlangt en verkiesbaar is om na afloop van zijn 
if he desires and is eligible to re-engage in the service at the di~'nstt,ijd wedel' opnieuw in dienst te treden doch niet veroor
expiry of his engagement but is not permitted to do so. lodd is dat te doen. 

1:4., (1) Onderwor,pen aan de bepalingen van subartikel (3) Gratifikatie 
44. 	(1) Subject to the provisions of sub-section (3) or this VWl d.~t artikel wordt, indien een lid overlijdt v66r zijn uit- in geval vanGratuity in 

event of section, if a member die before his retirement from a service, 1 dirnsttreding aan de personen vermeld in subartikel (3) een o~~rliiden 
death before there shall be paid to or for the benefit of the persons mentioned gr~.tifikatie betaald gelijk aan tweemaal het bedrag van zijn :oord?f 
or soon after in sub-section (3) a gratuity equal to twice the amount of his bij tragell aan het fonds zonder rente. 	 ~~~:e~fn~~
letirement, contributions to the fund, without, interest. 	 Onderworpen aan de bepalingen van subartikel (3) van ~ 

(2) Subject to the provisions of sub-section (3) of this sec- dil artikel wordt, indien een persoon die onder een jaargeld 
tion, if any person who hM retired from a service 011 an annuity OIl 'er deze afdeling uit de Dienst getreden is, en binnen vl.Jf 
under this Part, die within £lve years after the date of his ja;'311 na d3 datum van Zijll uitdiensttredir:;;;- overlijdt, aan 
retirement, there shall be paid to or for the benefit of the per- de pel'sonen vermeld in subartikel (3) hetzij het jaargeld be
sons mel1tioned in sub-section (3) either the annuity which such ta~dd, dat de persoon getrokken zou hebben indien hij niet 
persoll, if he had not died, would have dra,wn during the un- 0'1', rleden ware gedurellde het niet-verstreken deel van het tijd
expired portion of the period of five years aforesaid, or a n van voormelde vijf jaren, of een gratikatie gelijk aa.u het 
gratuity equal to the difference between a sum equal to five venchil tussen een som gelijk aan vijfmaal ({at jaargeld en de 
times that annuity ana the annuity payments actually made werkelik aan hem gedane jaarlikse betalingen of v66r zijn dood 
to him or on his behalf before his death. 

(3) The annuity or gratuity under sub-section (1) or (2) 
shall only be paid when the deceased person leaves~~-

(a) 	 a widow or widower or child or children or step
child or step-children' or 

(b) 	 a father, mother, brot,her or E:ister dependent upon 
him for support and maintenance, 

and shall not he paid to or for the benefit oj' any other collateral 
or more distant relative, 

In every such case the payment shall be made to or for the 
benefit of one or more of the persons specified ~n paragraphs (a) 
and (b), and the selection of such person or persons shall be in 
the discretion of the Treasury, 

, " ,',' 
Tue payments shall be made III ttle followmg ord.er of 

,the decea8en oy WI or 0 ,erWlse, name y, cO or or n.e ene]
of~ 

(i) 	 the widow or widower; or 
(ii) 	 the children and :step-children in equal shares; or 
(iii) 	 the father and lllothel' in equal or to the 

survivor of them; or 
(iv) 	 the Lrothers an:l sisters in equal shares. 

(4) When the said anlluity or gratuity has been paid the 
Government and the fund shall be exempt from any further 
claim in respect of a,ny amount so paid, 

. 
45. 	The penSIons or other benefits payable under the next 

l'ensions two 	succeeding sections shall be charged upon revenue.
eharg-eable 
on revenue. 

46. If a member of a service be retired therefrom owing 
Annuity 01' to severe hod.ilv inJ'tuy or permanent ill-health occasioned
gr:ttuitJ to 	 J_ 
member of without his default in the discharge of and specially attribut
services in able to his official duties, the Governor-General shall grant. him 
consequence a pension at the following rate, namely>
of injury, ete. 

received in , " , h 


preference unless that order of preference has been vaned by;, 'd ' b" L, t "f d ," I f 
1 'II th' ] f t' b fitL an .. eI IS Lt"S ament 0 an ere \\ IJze, ll. " aan 0 ten 

te zijnen behoeve gedaan, 
(:1) Ret jaargeld of de gratifikatie onder subartikels (1) of 

wordt sleehts betaald wallneer de overleden persoon nalaat
(a) 	e8~ w.ed~nve c~ w~duwnaar ?f kind of kinderen of 

stIefkmo of stwfkmderen; of 
(b) 	een vader, moeder, broeder of zuster di.e van hem voor 

on~erstand en onderhoud afhankehk IS, 

en wordt, met b,~~?-a,ld ~an of ten ~~te van een ~~der bloen
vel' Nant m de zIJ11111e 0, meer v€'rwIJderde betrekKlllg. 

Tn elk zulk geval wordt de betaling ged,aan aan of ten bate 
Ven een ,of meer van de personen vet'meld m ~aragrafen (a), en 

, en C1e keus ~an zulke persoon of personen IS t3r beoordehng 
Va"l 	de Thesaune. 

De hetalingen worden in de volgende orae van voorkeur 
tenzij die orde of voorkeur door de overledene ver

(a) 	 If It appear that hIS capaCIty to contrIbute to tea, m len OIJ t at ZIJn vermogen om tot· et on er ou yan plicbt.
discha.rge of support of himself and his dependents is totally van 	 hemzelf en de van hem afhankeliken bij teduty, 

destroyed, an annuity of not more than two-thirds I dragen geheel vernietigd is, een jaargeld van niet 
of the rate of pay of the rank or grade held by such /' meer dan twee derden van de schaal van betaling van 
member and of which he was in receipt immediately d~. rang ,of gr~ad ~~or ~,?-lk ~en.rid bekl~ed e.n ,;aarvan 
prior to his retirement: ! hIJ onmIddelhk voor ZIJn Ultdlensttredmg 111 t genot 

was; 

1] opb 	 t 'n . 
a,e 	va 

(i) de weduwe of weduwnaar; of 
(ii) 	de kinderen en stiefkinderen in gelijke delen; of 

(iii) 	de vader en mocder in gelijke elelen of aan de over
levende van hen; of 

de broeders en zl1sters in gelijke delen" 
,) 

(~) vVanneer het jaargeld of de gratifikatie voormeld be
taa 	d zijn het Goevernement en het fonds vrijgesteld van 

verdere eis met betrekking tot het zo betaaJde bedrag. 

-15. De pensioenen En andere voordelen onder de volgende Ptm~ioene9 
tWl8 Mtikels beb:wlbaa.r, komen ten Inste van inkomsten, belastban 

oIJ inkom
sten. 

4:6. Wanneer een lid van een dienst daaruit wordt afgedankt Jaar"eld of • 
wEgens ernstig lichamelik letsel of voortdurende slechte ge- g'rati~katie 
zOlrlheid, zonder zijn schuld veroorzaakt bij de vervulling van, ~and~ld ~an 
en biezonderlik te wijten aan zijn officiele plichten, legt de t:ng~~~~O'e 
Gceverneur-generaal hem een pensioen toe overeenkomstig de van Jetsel 
volgende schaa.l, nJ.- enz. bekomen 

( ) 	 . d' , l'·k d ' " h d h d bij vervullcn 
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(b) 	 If it appear that his c!tpaeity to contribute to the1 
support of himself and his dependents is materially I 
impaired, a gratuity not exceeding one year's; 
payor an annuity not exceeding one-third of the 
fuil rate of pay which he was receiving immediately 
prior to h,is retirement, as the necessities of the case 
may reqUlre: 

(b) 	 indien blijkt dat zijn vermogen om tot het onderhoud 
van hemzelf en de van hem afhankellken bij te 
dragen belangrijk verminderd ~s, een gra;tifikatie n~et 
tebovengaande een jaars salaris of een pargeld met 
tebovengaande een derde van de volle schaal van 
betaling die hij genoot onmiddellik voor zijn af
treden, vol gens e~s v,an omsta~dig~~den, 

" 	 , Met dien verstande, dat mdlen zulk hd blJgedragen had tot 
Pro,'1ded that If such :rr:em~er had contributed t~ the f~nd, het fonds het bedrag van de bijdragen door z.ulk lid zelf ge

t~e amount of the contnbu,tlOns made by the saId men,b?r daan, en het bedrag nit inkomsten met betrekkmg tot zulk cen 
hImself and the amount paId from, rev~nue to the fund III lid aan het fonds betaald, tezamen met rente tegen drie en een 
respect of such member, together WIth llltc::est at three and half percent in 't jaar, aan inkomsten nit het fonds wordt 
one 	half per cent, per annum shall be repaid to revenue out t ·b ta ld . . erug e, a . ,. . 

-of the fund, 47. 'Vanneer een lId van een dlenst het leven verhest door Jaargdden 
, ., ,. letsel of een ziekte opgelopen in omstandigheden omschreven in aan w€df~e 

nnuities to 47. If a ~ember of a servlc,e loses ~IS hfe from an 111l~lry het la.atst. voorafgaand artikel, hetzij het overlijden plaats ::~ ~~ndtemt 
idows of f or from an Illness contracted III the cIrcumstances d~scrJ:)e? heeft dadelik of binnen een jaar n11 het letsel of de aanvang overlijdend 
[ember,! 0 in the last preceding sectjon, whether death occurs lmmedl- van de ziekte kent de Goeverneur-generaal volgens eis van om- tengevolge
1e serVlCes I ' h' ft th ., , m ""e' 	 , 1 t '1

'ng in eon- ate Y or WIt III one year a er e lllJury 01 com e.'.J - standigheden aan of ten bate van de personen vermeld ll1 sub- van e se 
~uence of ment of the illness, the Governor-General shall grant to artikel (3) van artikel vier envePrtin zulk jaargeld of gratifi- e;l,z, bekom11cn 
..~ fi f h t' d' b t' (3) ,. ~ . 	 hI] vervu en"y"~]u;yPetf~ or for ~he bene tot e persons, men lone I~ su -sec lOn, katie toe: doch zulk jaargeld gaat III geen geval de helfG van van plicht, 
:celLd f of sectIon forty-fonr such annUlty or gratmty as the IltCeS- de vone schaal van betaling van de rang of graa,d door zulk 
I:;;.arge 0 sities of the case may require, but such annuity shall ill no lid bekieed en waarvan hij onmiddcllik vo6r zijn overlijden 

case exceed one half of the rate, of pay of ~he rar;k o.r grad.e in 't genot was te boven: 

held by such member and of whICh he was m receIpt Immcdl- Met dien verstande dat indien zulk een lid tot het fopds bij 

ately p~ior to his, death: , droeg, de bijdragen in het fonds door het lid zelf en ten aan-


PrOVIded that If such member contnbuted to ,the fund, zien van zulk lid uit inkomsten g'estort, te zameJ+ met rente 
t~e contribu~ions made to the fund both by the saId mem~er tegen drie en cen half percent in 't jaar "an inkomsten nit 
hImself and m respect of such member from revenue togetller het fonds worden terugbetaald: 
with interest at three and one half per cent, per annum, 
shall b~ repaid to revenue out of the f~nd: 

ProvId~d further that a~y such annUIty shall. cease
(a) 	 In the case of a WIdow, on her re-marnage; 
(b) 	 ~n the case of a, minor who is a male, on his attain

mg the age of eIghteen years; and 
(c) 	 in the case of a minor who is a female, on her attain

ing the age of twenty-one years or marrying UIlder 
that age, 

PART E.--ANNUITIES PAYABLE FROM REVENUE, 

,n~ions 48. 	The pensions or other benefits payable under the nextargeable 
revenne.o two sueceeding sections shall be charged upon revenue, 
lnuities t 49. 	If an officer who makes contributions to either of the 

Met dien verstande voorts, dat zodanig jaargeld ophoudt 
(a) 	 in het geval van een weduwe, bij hertrouwen; 
(71) 	 in het geval van een mannelike minderjarige, bij het 


bereiken van de leeftijd van achttien jaar; en 

(eX in het g?val van een v~~uwelike minderj~ri!?e" bij 


het berelken van de leeftlJd van een en twmtIg Jaar 

of bij huwelik onder die leeftijd, 


AFDELIKG E,-JAARGl';LDEK BETAAI,BAAR UIT IKKOMSTEK, 

48. De pensioenen of andere voordelen, die ingevolge PensioeDen 
de twee eerstvolgende artikels verschuldigd zijn, komen ten be- ten ~ezware 

'k to van mkomzware van In oms n, 	 sten 
49. Wanneer een beambte, die tot een of ander van Ja~geld 

de in Afdelingen B en C vermelde pensioenfondsen bijdraagt, betaa~baar t 

biJ' ziJ'n ontsla~g uit de Staatsdienst op de pensioenleeftiJ'd, tot da~n _teamd' lJ c' 
ieer retir- f d . d' n t B d C leI t h' L' ., t, '" 	 . le Ul lenst 

un s mentlOne, III 1 ~r S ,an ,WOU. a· IS re, Irem"n een 	Jaargeld gerechtIgd zou zlJn geweest, doch genoodzaakt IS treedt ten5 in con~ 
[uence of from the, PublIc SerVIce .at the .age of superannua~10n have voor het bereiken van die leeftijd, uit dienst te treden uit gevolge van 
iury, etc" been entItled to an annUIty but IS compelled to retire there hoo:fde van zwaar lichamelik letsel of voortdurende slechte ge- letsel, enz", 
leived in from before aUaining that age by reason of severe bodily in zondhel'd buiten ziJ'n toedoen opgedaan in de uitoefenmD' van O~tgelfop':l1m
dUHge of . 	 . "h' f 1 "- , 	 . b Ul oe emng

lury or permanent Ill-health ,occaSlOne:i WIthout IS de. ?t; t zijn 	dienstplicbten en bepaaldelik daaraan te wijten, legt de van dienst.ty. 
m the dIscharge of and speCIally attributable to IllS officlal Goeverneur-generaal hem een pensioen toe van het volgende 
duties: tbe Governor-General shall grant him a pension at the bedrag, namelik:
followmg rate, nfl,mely,-

(a) 	 if it appear to the Treasury that his capacity to contri 
bute to the support of himself and his dependents is 
totally destroyed, an annuity of not less than half his 
average annual pensionable emoluments during the 
whole period of his contributions; 

(b) 	 if it appear to the Treasury that his capacity to con-I 
tribute to the support of himself and hi.s dependents 
is materially impaired, an annuity at the rate of at 
least one-sixtieth of his average annual pensbnable 
emoluments during the whole period of his cont.ribu· 
tions for each year of employment, and calculated upon 
those emoluments: 

Provided tha~ the cont~ibutions ma;le to the proper fur:d 

(a) 	 wanneer aan de Thesaurie blijkt dat zijn vermogen 
oJ?l te voorzien in zijn ,ond,~rhoud en dat v.an,per~onen, 
~he van hem afhan~ehk zlJn, geheel ve~:r.netlgd .1S, een 
~aarg.eld van ~ell mmste de he1ft van zlJn gemiddelde 
Jaarhkse per;~lOendragen~~ e~?lumenten gedurende 
het gehele tI]dvak van z:.ln b!~dragen; .. 

(b) 	wanneer aa~ d~ T~,esaune bh]kt, dat ZIJn vermogen
0:n te voorzIen£ m zIJn ,on~~rboud en dat ,van per~onen, 
~Ie van ,hem a!hankehk zIJn, aanmerkeh~ vermmderd 
;~, een Jaar~,eld te~ bedrag~ va~ ten mI~8te een zes
hgste van zIJn gemiddelde Jaarhkse p~~slOendrage~~e 
e~olumenten gedure,nde ,het gehele tIJdvak v~n zlJn 
blJdragen voor elk dlCnstpar, berekend over dIe emo
lumenten: 

Met dien verstande dat de bijdragen aan het betrokken fonds 
both by the sald oill.eer hlmself and m respect of the saId zowel door de betrokken beambte zelf en ten aanzien van 
officer from revenue, together with interest at three and one- bedoelde beambte uit inkomsten betaald, tezamen met rente 
half per cent, per annum shall be repaid to revenue out of tegen drie en een half percent in 't jaar, uit het fonds aan 
that fund. inkomsten terugbetaald worden. 

luities tG 50. If an officer who makes contributions to either of the ~ 50. 'Vanneer een beambte. die tot een of ander van Jaargeld aan 
ows of funds mentioned in Parts B, and C. loses his life either from de in Afdelingen B en C vermelde fondsen bijdraagt, zijn leven wedu;e ~~n 
era dying an injury sustained or from an illness contracted in the cir- verliest ten gevolge van een letsel bekomen of van cen ziekte ~::o~: t~~lonse
lee of (umsta,nces deEeribed in the last preceding section, whether 'Jpgedaan in de omstandigheden genoemd in het voorgaand g-evolge van 
ry, etc., death occurs immediately or within one year after the injury 'lrtikel, hetzij de dood onmiddellik intreedt of binnen een jaar letsel, euz, , 
ived in or commencement of the illness, the Governor-General shaD nadat het letsel of de ziekte opgedaan is legt de Goever- ontv.ang;n lD 
nari'$ of grant to or for t,he benefit of such rela,tives of the decea~ec n~:H-genera~l, ten bate van d~ in subartikel (3) van artikel ~~n~t~:ne~j 

offieiOr ~I a,r\l d\iliCl:,bed in sub-sectIon (3) of sectIOn v,jJ en dert~!l bedoelde betrekkmgen van de overleden beambte dienst. 
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thirtY:five such anuuity or gratuity as the necessities zulk €len jaargeld of gratifikatie toe als de omstandigheden van 
of the case may require, but such an annuity shall in no case het geval mochten vereisen. Dit jaargeld kan echter in geen 
exceed one-half of his average pensionable emoluments during geval de heHt· van zijn gemiddelde pensioel1dragende emolu
the whole period of his contributions: menten gedureude het gehele tijdvak van zijn bijdragen te 

boven ga.an: 
Provided that the amount of the contributions made to the I Met clien verstande dat het bedrag van de bijdragen 

proper fund both the said officer himself and in r(;spect aan het hetrokkcn fonds door gemelde beambte zelf en ten 
of the said officer from revenue together with interest at three aanzien van bedoelde beambte uit inkomsten betaald, tezamen 
and onc-half per cent. per annum, shall be repaid to revenu(; met rente tegen drie en €len half percent, per jaar uit dat fonds 
out of that fu.nd: Provided further that the provisions aan inkomsten terugbetaald worde: Met dien verstande voorts 
section thirty-fi1!e shall rnutatisnliutandis apply in respect oj' da'G artikel viji en de1·tig, mutat'is mutandis van toepassing 

Accounts 

QUlDq~enlllal 
valu.atlOnof 
the J llr.c13. 

the 	allocation of the annuity or gratuity: 

Provided fmther that any such annuity shall cease,~ 

(a) 	 in the caSe of a widow, on her re-marriage ; 

(6) 	in the case of a minor who is a male, on his attainiug 
the age of eighteen years; and 

(c) 	 in the case of a minor who is a female, on her attain
ing the age of twenty-one years or marrving under 
that age. • 

PART F.-FINANCIAL PROVISIONS, 

accounts51. (1) The Treasury shall cause full and true 
of the funds to be kept showing separately

(a) 	 all sums of money received or due and disbursed or 
repayable in respect of contributing officers and par
ticulars of the matters and things for which those 
sums of money have been received or disbursed; 

(b) 	the dates of payment of the first and all subsequent 
contribntions together with all chronological and other 
particulars necessary to admit of proper accounts (f 
the funds beiug kept in accordance with this Chapter 
and the regulations, and to admit of an actuarial 
yaluation of the funds being made at auy time; 

(c) 	 all sums of money due to or from revenue in connec
tion with the funds; 

I 

funds to be balanced up to the thirty-first day of March in everv ""n d/oen' a f <"lu';teI'le ,': d·eretio~t ,e.r'~oen t enln1kge.n van be Ion 
d b 1 1 

~ t b d h . th t _1 •• V . ,v>,. op '-Iv,,,,' ,e J.VL"ar . van e Jaar en a an8
y'ea~ ~~. a .anee s ~ee"s 0 e prepare s owmg €I asses ant- rekeningen doen opmaken, aauwijzende de baten 6n lasteu van 
~lablledltles of each fund at the date when the balance sheets are ieder fonds op de datum, waarop de balansrekening opge
ram . jmaakt is. 

\, 1 • I 52. (1) leder fonds wordt volgens ziin toestand op de
52. 	(1 I Eacn fund shat be valu0d as at the thlrGY- eAn en d"rtioste M a~t 1917 e'l or d ,"f'a d _ Vijfjaarlik0 C!e

first day of March, 1917, aud eVery five Y0ars thereafter, byanl":'a1'deord' dOoo,. e-en'" ~'lT~llarl's • D n ket Vl
J· J rent aahrtnat , ebk waarderingr1'l'h 	 If'" '. -, - • ~ ,L , • e a na s moe rec s re s van de fon 

actuary. - e a?tua:y sha report dIrect to the aan de Thesaurie verslag doen, en in het v'Crsla,g, n 
Treasury and shall 1ll hIS report state the data and processes d - 'tJ d d 1 b···· d se. . 'h" t' t' d I t' H h 11 t I Vf~rmel en de ge~'eycns en me 10 en oor .lcm IJ ZlJU on er
used In IS Illves Iga Ion an va ua lOU. e s a separa e Y k d"~ b' d B" t d btl t1 	 tl t ] r bTt' f h f d d h If d 1 . zoe en waar er1l1g gc eZlg. 11 moe '? a en en as.en van 
va ue Ie asse s a~,: la 1.1 ~es 0 ea(' un an R a ,ec a~e fonds afzondHlik waarderei;, onder ermeiding van elk 
an! ~urplus or deficlencv ,yhlch appea,rs thereon, shall state hIS ove1'scho1 of die het mocht aanwijzen en verk1aren, 

(d) 	all other matt,ers of account provided for or contem- II 

plated in this Chapter and the regulation!!. 
I 

(2) 	The Treasury shall cause the books and accounts of the 

zij ten aanzien van de toebedeling van het jaargeld of de 

gratifikatie: 


Met dien verstande voorts dat elk zulk jaargeld vervalt-


I (a) in het geval van een weduwe, wanneer zij hertrouwt; 
(11) 	 in het geval van een mannelike miuderjarige, wan· 

11eor hij de ouderdom van achttien jaar bereikt heeft; 
en 

(c) 	 in het geval van €len vrouwclike minderjarige, wan
neer zij de ouderdom vau achttien jaar bereikt heeft 
of beneden die onderdom huwi;, 

AFDEI.ING F.--FINANCIELE BEPAI.INGEN. 

51. 	(1) De Thesaurio moet volIodige en getrouwe re- Rekeningen 
keningen vau de fondsen doen houden, afzonderlik aanwij
zende-.,

(a) 	 alIe geldsommen ontvangen, verschuldigd, uitgege
yen of terugbetaalbaar ten opzichte van bijdragende 
beambtell alsmede de biezonderheden van de zaken, 
ten aal1~~en waarvan die gelden ontvangen of uitge
geven zlJn; 

(b) 	 de datums van betaling van de eerste en aIle vol. 
gende bijdragen, alsmede aIle chronoloP'iese en andere 
biezonderhedeu vereist voor het houd:n van behoor
like rekeningen van de fOlldsen overeenkomstig dit 
Hoofdstuk en de regulaties en benodigd om een aktu
ariele waardering van de fondsen to eniger tijd te 
kUllnen maken; 

(c) aIle golds ommen aan of door inkomsten verschuldigd 
in verband met de fondsen; 

(d) 	 aIle tot de boekhouding betrekkelike aangelegenhe
den in dit Hoofdstuk of de regulaHes voorzien of 
beoogd.

(2\ De Tbesaur' mo t d b el- k' d f dre 

op~lllon why that surplus or ?efiC18UCY (11,8 the case may b;) h~s 
arIsen and as to the steps whIch should. be taken to deal wlth It. 

(2) If the actuary's valuation discloses a substantial surplus 
beyond the requirements likely to arise under this Chapter or 
any amendment thereof, the benefits shall be increased or the 
contributions shall be reduced in such manner as Parliameut 
may direct. If the actuary's valuation disclose a substantial 
deficiency, the deficieucy shall be met, if necessary, in such 
manner as Parliament may direct: ,. 

Provided that no persou to whom a pension has been 
granted shall, in the case of au annuity, have it reduced or, 
in the case of a gratuity, be called upon to repay any portion 
thereof: 

Provided further that the contributions from revenue shall 
never be at a lower rate than is for the time being prescribed 
M payable by £\mcerJii • 

W,laraan zijns inziens dat. ove1'schot of tekort toe te schrijven is 
ell hoe ten a.anzicn daarvan gehandeld behoort te worden. 

(2) Wijst de waardering vall de aktuar:is een aanmerke!ik 
clVers?hot. aan, .dat meer (~augcnoegzaam 13 om .~a;:r.mogehke . 
verphehtmgen mgevolge dlt Boofdstuk of een wIJzlgmg daar
van te voldoen, dan worden de voordelell vermeerderd of de 
bijd1'agen vermind~::d op zod~l1ige '.yijze als ~.et Parlem?nt 
mocht bepalen: W IJst aaaremegen de aktuanele waardcr1;:rg 
8en aanmerkehk tekort aan, dan wordt het tekort, zo nodIg, 
goedgemaakt op zodauige wijze als het Parlement mocht be
palen: 

Met dien verstande dat niemand, aan wie €len pensioen ver
[eend is, verplicht kan worden, in het geval van €len jaargeld, 
met €len verminderd jaargeld genoegen te uemen, of, in het 
geval van een gratifikatie, enig gedeelte daarvan terug te 
betalen: 

Met diem verstaude voorts dat de bijdragell uit inkomsten 
nooit miuder mogen bedragen dan de bijdragen, die telkens 
als door beambten betaalba,ar voorgeschreven zijn. 
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53. The business of the funds shall be conducted by the1 53. De fonds~n worden bebee.~.d door de: Thesaurie. Fomlsen \~ 
administered Treasury and the cost of administering the funds and of any I De k:osten ven be~eer en van aktuarrele onderzo~klllgen en ver- den ,beheet 
by Tl'easnry. actuarial investigations and matters incidental theret,o shall 010 Ibandhouclendo zalwn h:omen ten bezware van lll,komsten. ~~OI de . 

borne out of revenue. " 	 eaaurle. 

.. 	 Funds to be 

PART G.-GEN}JHAI. AND MISCELLANEOUS PENSION PROVISIONS, IAFDELING G.--,ALGElHENE EN GEMENGDE PENSIOEN BEPAI.lNGEN. 

PerlOd or 5~. (1) The period. of employment in respect of w?ich a i 54. (1) De diensLtijd, die ingevolge deze Wet voor Diensttijd
employment pensIOn shall :under thIS ~ct be reckoned shall be .contllluous. ! pensioen In aanmerking kornt, mod doorlopend 7.ijn. v.oor pen-.
£('1: pension . (2) A 	 contllluous penod of employment shall lllclude the·' (2) Eell doorlopende diensttijd omvat de tijd doorgebracht- s,lOendoelelpurposes, 

hme spent-	 '(a) in werkelike dienst; oen, 
(a) on actual ,duty; (Ii) op be\villigrl ver]of; 

(Ii) on authorIzed .1eav:o of absence;. , (c) onder schorsing, gevolgd door herstelling in hetzelfde 

(c) 	 under suspenSIOn If followed by remstatement 111 thf or een andere betrekking of post. 

sam? or anoth?r ornce or post. (3) Een doorIopendB diensttijd wordt niet geacht afgebrokeni 

(3) A contmuous penod of employment shaH not be regarded! te 'Ziin door bewilligd verlof zonder sala,ris, zullende echter de 
as interrupted by authorized leave of absence without pay, but Iti id 'On verlof bij de berokening van het 
the ti~e spent on such leave shall not ?6 reckoned in calcu~ating Ip:mio'en niG~ a:tnmerking komen tenzij de beambte voor 
a pensIon unless the officer has contnhllted for such perlOd ,to IZlllk tijd:-ak aan h,et betl'Okken fon~s h.eeft bijged~~gen. 
the proper fund. '. ' , 55. V{ordt u.m persoon aan Wle mgevolge fut Hoofdstuk Opllieuw 

Officers 55. If any person be gra,nt~d an .annUlty mi.der. thIS Chapc~r I pensioen verleend is) daarna met toestemming in de Staats- aangesteJd< 
rAe-emptloyted. and be thereafter employed With hIS own consent m the PUbbCI dienst of in de dienst van het SDoonvQ<rbest.uur aangesteld, dan beambten,

nnUI y 0 S' d th R '1 Ad" t t' th h'l h t 	 "'" ~ Jaargeld V(cease or be re- ervlCO or un er e ,al way. mIllIS ra IOn., e.n w 1 e t ~. houdt, tijdens de duur van die latere aanstelling, het jaargeld valt of wor 
duc~d during subsequent employme,nt contI;nues the annUlty shall cease If 1oP , wanneer de jaarlikse emolumenten van zijn betrekking in verminderd 
penod of re, the emoluments of hIS office III such subsequent employment lzodanige verdere gelijk of hoger zi in dan de emolu- tijdens duu 
employment. be equal to or greater than the, emoluments of his office prev~'imenten van zijn betrekking voor de toe~enni~g van. het. jaar- van we~er-

ous to the grant of the annmty. If the emoluments of hIS: geld. "Vauneer de emolumenten van zljn betrekkmg m zo- aanstelLng. 
office in suc.h subsequent. employ~ent be less t.han the ~molu- idanige latere aanstelling millder zijn dan de emolume~ten van 
ments of hIS OffiC~L prevIOUS to tne grant of .the annUlty, so izijll hetrekking v66r de toekenning van het jaarg~ld, IS zove~l 
much of the annUley a,s may not exceed the dIfference between .meer van het iaargeld betaalbaar als het verschll tussen dIe 
those emoluments shall be payable, On the termination of the:emolumenten l~iet oV6rtreft. Bij beeindiging van gemelde 
said subsequent employment the whole annuity shall again Iverder3 aanstel1ing is het, gehele jaargeld weder betaalbaar. 
become payable, i Uitgezonderd in het geval van een beambte die onder de be-

Except in the case of an officer who retires under Ipa1ingen van artikels een of !'f'n en veerh:a is afgetre
the provisions of section or fOTty one a,n afficer wbo,lden, is een beambte die, tot een van de fondsen bijgedragen 
havil;.g mad~ contrihutions. to any of the funds, re~ires from the ihebbende, uit de StaaJsdienst t;:eedt met ~enot van p~nsioen of 
PublIc SerVIce upon penSIOn or other benefits 111 accordanceIa.nde,re voordelen overeenko,mshg de bepallllgen van dlt Hoofd
with the provisions of this Chapter and is thereafter em- stuk, '.'lanneer hii daarna vleer in- de Staatsdienst of bij 
ployed in the Public Service or under the Railway Admini:s- het Spoorwegbestu~r eangesteld wordt, niet gehouden ten 
tration, shall not make contributions to any fund in respect aanziel1 van die latere dicnst tot. enig fonds bij te dragen. 
or such subsequent employment. 56. E8n beambte, die na de bepaalde datum met goed- Beambten ui 

Officers trans- 56. Any ?fficer who has, after the fixed date, be~n keuring van de Gooverneur-ge;leraal uit de. dienst v~n ~et de/~enst val 
ferred from transferred WIth the apnroval of the Governor-General to bJe is In de StaatsdlEinst en dIe, 111- he. ;,potor. 

. d P b·l' S ' f ~ '. 1 h R '1 Ii Ii . , t t' d" 1 t' d b l' wegbes uurserVlCe. nn e~ u lC erVlce rom serVIce uneer t 0 al way ~~,mlnls.ra 1011 voorwaar ,on van ZIJl1 overp,aa smg en e epa Ingen overJeplllatsi 
thde ~al.lway and, under tbe conditions of his transfer and the provisions of van Hoofdstuk, tot net bet,rokken fonds bijdraagt, is ge- bA mlUIstra- h' Ch t k t 'b t·· t tl f' h II } l' d '" . '1'1 . d' tt" '" ld t bti~n 	 t IS ap or) rna es con n u .1Ono 1e proper una s 1a )fl rec lbg , bl.J ClUue IKe mt lens, reamg, ZIJl1 parge ·e e

. 	 entitled on his ultimate retirement to have his annuity ("alc11- rekenen over 7,ijn gehde doorlopenrle dienst bij l1et Spoorweg
lated upon the whole of his continuous employment under tho bestuur en in de Staatsdienst: 
Railway Administration and in the Puhlic Service: Met dien verstande dat. bet Spoorwegbestuur aan de 

Provided that the Hailway Administration shall pay over The:saurie ten behoove van het betrokken fonds tweemaal het 
to the Treasury for the benefit of the proper fund twice the betalt' van de bijdragen van bedoelde bea,ml ~I), tezamen 
amount of the said officer's contributions together with com met samengest.olde rente borckend jaarliks tegel1 vijf percent: 
pound interest compounded annually at five per cent. : Met clien verstande voorts dut, zo het bedrag van de alzo 

Provided further that, if there be any excess in the amoullt overbeGaalde bijdragen een overschot boven het ingevolge dit 
of the contributions so paid over the rate in force under this Hoofdstuk geldend tarief aanwijst, dat oversehot gelijkelik tus
Chapter, the excess sha,11 be divided equally between the said sen de betrokken beambte en het Spoorwegbestuur verdeeld 
officer and the Railway Administrati(oll and if there be anI' warde, tenvijl elk tekort. door de betrokken beambte goedge
deficiency the same shall be made good by the S8:id officer in maakt moet worden op de wijze door de Thesaurie te worden 
such a manner as the Treasury may prescribe. bepaald. 

Officeratrans- 57. When after the fixcd date an officer who has 57. vVanneer een beambte, die in een van de fond~en Beambten 
ferr~d to the made contributions to any of the funds is, with the approval of hr;eft, na de bepa3Jde datum met goedkel1rmg overgepla,atst 

f 	 ~~;lCe of the the Governor-General, transferred from the Public Service to nit de S't.aatsdienst overgeplaatst in de dienst 
Ad~'r:lstra- service under the Railway Administration under conditions van het Spoorwegbestuur onder voorwaar- van het 
tion. entitling him to reekon for pension purposes his period of em- den, die hem reeht geven om voor pensioen zijn diensttijd inbSpoorweg

. 	 . b" h n estuur.ployment in the Public Serviee as continuous with his employ- de Staatsdienst ale aansluitend aan zljn d16nst IJ et cpoor
ment under the Railway Administration, twice the amount of wegbestuur te tellen, dan moet tweemaal het bedrag van die 
the said contributions, together with compound interest COID- bedragen aan het Spoorweghestuur worden betaald, tezamen 
pounded annually at five per cent., shall be paid to the Rail·, met sl·mlengest.elde rente berekend jaarliks tegen vijf pereent, 
way Administration, and he shall have no further claim upon zullende hij geen verdere aanspraak op dat fonds hebben: 
that fund: Met, dien verstamle dat, zo de bijdragen een overschot aan-

Provided that if there be allY excess ill the contributions wijzen boven het bij hat Spoorwegbestuur galdend tarief, dat 
over the rate in force under the Railway Administration the overschot gelijkelik tussen c.e beambte en de Regering verdeeld 
excess shall be divided equally between the officer and thl3 zaI worden. 
Government. 58. Een bealllbte van het personeel van de Transvaal Land- Zaken vau 

Affairs of 58. 	An officer of the staff of the Transvaa.l Land Settlement nederzett.ingraad opgericht onder de bepalingen van artikel Transvaal
Trans,llal Boara established under the provisions of section fifty-two of twee en 11ijftig van de Transvaal KOllstitutie Open Brief 1906, L~~~ nedea-Land Settle
ment Board. 	 the Transvaal Constitution Letters Pa,tent, 1906, who receives die cen aanstelling ontva,ngt in de Administratieve en Klerke- ze lllgraa . 

an appointment in the Administrative and Clerical Service, 
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either before or at the time of the expiry of the Board's period l1ike dienl!lt, hetzij v66r of ten tijde van verloop van de ambts
of office, shall be permitted to contribute to the Transvaal tijd van de ,R~ad, ~s veroorl~ofd bij te ~r~Jgen tot ~~t Trans
Administrative and Clerical Service Fund established under Act vaalse Adnl1n1stratIeve en Klerkehke ~ onds opgerICIlt onder 
No. 19 of 1908 of the Transvaal in respect of any contiuuous Wet (No. 19 va.J?- 1908 van d~ Tran~:,aal met betrekking tot elk 
period of employment \vith the Board and any previous employ· onafgebroken tl,ldperk van dle~st bl] de Raad ~~ elke vr?egere 
ment falling within the provisions of the said Act No. 19 of dienst vallende o~der de bepahngen van gemelcle..·Wet :No. 19 
1908: Provided that an amouut equivalent to the arrear contri· van 1908: M~t dle.~ verstande dat, een bedrag gehJkstaand met 
butions of such together with compound interest at the de achterstalhge blJdragen van zulk een beambte, teza:nen met 
rate of eiO'ht per cent. per anuum calculated on the said con- samengestelde rente op de voet van acht percent per Jaar,.ge
tributionsO up -to the elate of the officer's appointment to the reken~ op gemeld~ bijdrageI~ t.ot op .de datum van ~e aa?stelhng 
Administrative and Clerical Service, as aforesaid is paid to van ehe beambte m de Adm:mst~aheve en ~lerkehke dIenst, a~s 
the said Pension Fund out of revenue on behalf of such officer. voormeld aan gcmcld Penswenfonds betaald moet worde~l Ult 
The provisions of sub-section (2) of section and 'mb- inkomsten ten behoeve van zulk eeu beambte. De bepalmgen 
sections (1) and of section 'nineteen of ),et 'Xo 
19 of 1908 shall apply m.1ttatis 1n1ltandis in every such caSe. 

)lltl'ibutions 59. From the commencemenb of this Act every person who 
) pfnsiGIl by held a pensionable office in terms of Ordinance No. 23 of 1904 
ncel's whc of the Orange Rivet Colony, and who at such commencement
'He form- . 
:lv in is an oHicer in the Public Service of the Union by reason 
,r;'ice under of section one lmndl"ed and forty of the South Africa Act, 
l'Bng'C Hivel' 1909, shall make c:mtribution in respect of the pension or , , G 
010m oy
mmenl. 

?ension 
'ights of 
)irector of 
B:ducation, 
)l'ange Free 
;:'tate. 

Pellsiom, etc. 
not assig'n
able or ',xc
cutahle. 

How pensions 
affected by 
insolvency. 

.. .gratmty whlCh may hereafter be granted to hIm under the 
"d 0 I' ~ t 'b t' d b 1 ffiSal rc lnance. ..uverv con rl U IOn so ma, e v suc 1 an 0 eer
1 11 b t tl t f f t f h' ". bi 1ur bPers 1a t e ad' 1be rIal' e oOd cen t'hol dlsdPent~lOnaf e emo u 

mens. an s a be ma e v mon, v e uc lOns rom sueb . •. .' . . .
emoluments, and every such cOlltl'lbutlOn shall be paId mto 

dm revenue and everv penslon or other benefit; payable under the OInk Ie er~ zo aflllge I IJ rag~ wfr 111KOrr; e~r~nantie be-
said Ordinance s};all be charged upon revenue. :8 IbPenslOken to t anclertvoor e~ ,on etr geme "e ' 

. , it aa aar om ,en as evan InKoms en. 
T' .. ..., 60. Niettegenstaallde tegenovergestelde bepalingen in deze Pensioen• I 

sq,. :r,otwlthst~ndmg a~nythlllg. contamed 111 thIS Act .thel'Vet zijn de bepalingen van Ordonantie No. 23 van 190J van reeht8n _yan 
prOVIsIOns of OrdllH1~C? :No. 23 01 190J of tl~e OranlSe Riverlde Oranjerivier Kolanie en de bepalingen van het laatst.voor- Dlrt'ktH,r._ 

Colony and the provlsl~ns of the last pr~cedmg section s~all 
~pply to the o~cer holmng t~le office of DIrector of .Edueabo:~ 
1~ the O~al1ge free State at t~e commencement ?f tIns Act as 11 
hIS appomtment h~~d ta~en el1()ct before the thIrty-first day of 
lIiIa» 1910, and as If sect lOTI ?ne hl~n~lred and forty of the S~)Uth 
Afnca Act, 1909, had applIed. to hIm, and he ~hall b~ enbtled 
to count1 £.or r:urposes. of. penSlOn under the saId Ordlllance so 
much of ll1S pnor serV1ce III the Cape Colony as would have been 
cou~~ed ther~il1 for. good service allowance. or pensi.on 
as 1f such pnor SerVIC;} had been part of contmuous serVIce 
rendered to the Government of the Orange River Colony 
immediately prior to the thiT.'ty-first day of 'Mav. 1910. 

61. No pension, or right to a pension, shall be cap
able of being assigned or transferred, or otherwise ceded, or or 
being plt'dged or hypothecated, nor shall the same or any con 
tributiollS made by an officer he liab10 to be attached or sub 
jected to any form. of execution under a or order oj 

a eourt c.f Lw, and in the eyent of the attempting 
to assign, transf"r, or otherwise eede or to or hypo 
thecate a pension or right, payment of tbe same may be with· 
held, suspended, or entirely discontinued, if the Governor· 
General so determine. 

62. (1) If any person in receipt of an annuity be 
declared insolvent, the annuity shall forthwith determine: 

Provided that in any such case all or any part of the an 
nuity may be paid to or for the benefit of all or any of the 
fo~lowing. persons, .n~~l1ely, tl:~ insolv,:nt, hi\ wife or any 
ml,nor chIldren, or tal1:ng a \Vl,e or 1111110r chLdren, ~o any 
eillldrcn or otb~e,:' relatIves or persons dependent O~l 111m for 
~lain~eJlallee. tl tlle paym~llL ue to tl:e msolvent, 1t shall be 
.;.r Ins own personal use and may 1l0~ lll. an~ way be attach,,? 
or appropriated 1y the trustee m lll~olvency. or ?y hlo 

van subarti~el (2) van artikel achttien en su..bartikels (1) ;311 
(~) ,:an arhkel . van ~emelde \-yet No. 19 v~n 1908 
zlJn m elk zodamg gevalmutatls 7nutandzs van toepassmg. 

59. Vanaf de inwnkingtreding van deze 'Yet draagt elke PelJsioen h'i 
persoou die een pellsicendragende betrekkiniC bekleedde in ~r~gr;/- dDor 
tennen van Ordonatie No. 23 van 1904, van de Oranje Rivier eam .eI~l 
Kolonie en die bij zodanige inwerkingtredingbeambte is i,n nwier 
de Staatsdienst van de U nie wegens ,Htikel honderd en Veel"tlg O,ulljcdvier 
van de Zuid Afrika Wet 1909 biJ' rlraO'en biJ' met betrAkking to~, Kol.ollic Goe

d'
u

h t, ..' f d "fik t: I'" l' d v Jde" Tet'mment. 
f' ')enSlOen 0 e O'ratl a Ie Ie lem Herlla on er geme,,' . '" '0- • 

Ordonanhe moO'e worden toee:ekend. Elke zodu,11lge door een . b •"'. • 
zodamge beambte gestol'te blJdrage IS op de voet van VIer per
cent van zijn pensioendragende emolumenten, en wordt ge

-' .' . ,. 1 ' maakt aoor maandehkse kortmgen 01) zoctamge emo umenten 
. d d' b" d dt . !. 1 t - i betaald en 

afgaande ertikel val: toepassing op de b:~n:bte die de.betre.l~- ~~l~,O(fl'~~je 
king bek1eedt van Dlrekteur van OnderwIJs m de O!.lwJe VnJ' Vrijstaat. 
staat bij de il1werkingtrcdiIlg van deze \-Vet, alsof ZlJJ? aanstel: 
ling van kracht geworden was v66r de een en dertlgste Mel 
EnO, en alsof artike1 !wnderd envecrtig van de Zuid Afrika 
Wet 1909 op hem van tocpassing gewe8s~ wa:s, en voo~ het doel 
van pensioeu onder geme1de Ordonantie .IS htj gerechhgd zove?l 
van zi in vroeo-ere dicnst in de Kaapkolome te rekenen als daarm 
geteld

J 

zou h~bben voor goede die~st toelage of pemioen, alsof 
zulke vroe2:ere dienst deel had mtgemaakt van voortdurende 
dienst onmiddellik v66r de een en dertigste Mei 1910, aan het 
Goevernement van de Oranjerivier Kolonie bewezen. 

61, Geen pensioen of recht op pensio€n kan worden Pe ,"iN'n, 
overgewezen of overgedragen of anderszins worden g~cedeerd ?f ellZ. ~ijn llie~ 
worden verpand of met verband bezwaard. Het IS evenmm val~""rf,,oJr 

. b"d d b bt t t tb CeS8lG 0asI eIllge IJ rage oor een eam '"e ges ,or, va aar .voor bE-slag. 
of enige vorm van eksekutie ingevo1ge een vonms of 

order van een gerechtshof. Ingeval de rechthebbcllde poogt 
een pensioen of recht op pensioen over te wijzen, over te 
draO'en of anderszins te cederen of te verpanden of met ver
band te bezwaren, dan kan, indien de Goeverneur-generaal 
zulks bepaalt, betaling daarvan worden onthouden, geschorst 
of geheel en a1 worden gestaakt.

62. (1) 'Wordt eell persoon, die in hot gonot is van Invloed vall -' 
(lOll jaargeld, insCllvent verklaart, dan vervalt het pensioen inscl.ventie op 

creditors, anything to the contrary notwithstalldlllg 1Il any teuren mogen wordeu beslag gelegd <:f beschikt en ~ul~s 
law relating to insolvency. niettegenstaande tegenovergestelde bepalmgen van een J.n~()'-

velltiewet. 
(2) Whenever an annuity has determined under this 5ec- (2) De betaling van een jaargeld, dat ingevolge dit artikel 

bon, it shall be revived on rehabilita;;;;,;i. cf the iusolvent, Ivervalt, wordt hervat) wanneer de insolvent gerehabiliteeld 
and he shall receive an annuity at the same rate and under Iwordt zullende hij een j",argeld van hetzelfde bedrag en 
the same conditions as before insolvency, together with any Ionder' dezelfde voorwaar~en ontvange:r als v66r z~jn insolvcu
arrears that may be due. i tie, tezamen met aIle acnterstallen, dIe verschuldlgd mochten 

Jzijn. 

dadelik: 
)"Iet dien verstande dat in zoda,nig reval het jaargeld ge· 

heel of gedeeltelik aan of ten behoeve van aIle of sommige 
van de vo1gende personen kan worden betaald, namelik de 
imolvent, zijn vrouw of zijn minderjarige kinderen, of, bij 
gebreke van een vrouw of van minderjarige kinderen, aan 
andere kinderen of andere verwanten of personen, die ten aan
zien van hun onderboud van hem afhankelik zijn. Wanneer 
de betaling aan de insolvent gedaan W'ordt, dan geschiedt zulks 
voor zijn persoonlik gebruik, zullende op of over het uitbetaalde 
!liet door de kurator vaude insolvente boedel of door zijn kredi

penSlOen. 

.. 
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Pensions to 
cease on 
conviction. 

Power to 
redllce or 
~uspend 
pension~ ill 
certain oases. 

Commuta tion 
of annnitics. 

Claims llnder 
!a,VB govern
ing- compen
s!l.tion to 
workmen 
injured. 

'Regulations. 

63. If a person in receipt of an annuity be eonvicted 
before any court in His Majesty's dominions of any crime or of
fence, and be sentenced therefor to death, or to any term of im
prisonment exceeding twelve months without th" option 0; 
a fine, and do not within two months after the date of the 
sentence receive His Majesty's free pardon, the annuity shall 
forthwith determine: 

Provided that the Governor-General may, if he think 	fit 
order that the anllUitv 1w revivf'rt if the~h'll] 

I worde, indien de veroordeelde te eniger tijd na het vonnis
vieted receive at any~ timo after the /leni.enee Idoor 	Zijn JYIajesteit begenadigd wordt:
free 	pardon: Met dien verstande voorts, dat de Goeverlleur-generaal des


Provided further that the Governor-General may, if hf verkiezende kan ge1asten, dat het jaargeld of een evontuele gra

think fit, authorize the payment of the annuity o~ of &TIy ti~lmtie. b?taa1:I ;vorde ,,~an, o~ ten behoeve van .~e vronw of dtt 

gratuity to or for the benefit of such person's wife or mincn mmderJ8.nge klmleren van 00 netrokkone, of, bl] gebreke van 

children or, failing a wife or minor children, to any childrer, een vrouw o! mi~derjarige killde~en, aan andere kind.eren. of 

or relc.tives or other persons dependent on him, or such v~l'w~nte.u oi anoel'e per.sonen: dIe van hem afhankel.l~ ZlJ~) 


63. \\Tordt een persoon, die in het genot is van een Pemioen .. 
jaarge1d, door een hoi in Zijn Majcsteits bezittingen overtuigd vervalt b~)

. d 	 d f 'd' d v~roordehnivan een mlS aa 0 overtre mg en eswege tel' dood veroor
aeeld of tot gevangenis Vim meer dan twaalf maal1den zonder 
de keuze van boete, dan vervalt het jaarge1d onmiddellik, 
zo hij niet binnen twee maanden nn de datum van het vonnis 
door Zijn Majesteit Legenadigd wordt: 

Met dien verstande dat de Goeverneur-generaal desverkie
z:mde bevelen lmn, dat de uitbetaling van het jaargeld hervat 

portion of the annuity as he may consider necessary for her or 
their maintenance. 

64. 	If any person

(a) 	 becoming entitled to or actually in reeeipt of a, pen 
~ion, be found after enquiry to have been guilty of a11 
act or omission which would, if it had been discovered 
prior to his becoming entitled to a pension, have reD 
dered him liable to be discharged from the Publi( 
Service; or 

(b) 	 be found to have made a false st.aternen' 
for the purpose of ohtaining a pension knowing th, 
statement to be false; or 

(c) 	 in receipt of a pension, fail to comply wit.h any rea 
sonable request, made by the Minister concerned, h 
afford all assistance and information in the power of 
Lhat person relating to any appointment formerly 
held, or class of duty formerly carried out, by him, 

then the Governor-General may order t.hat the right to IWy 

pension to which that person has become entitled or any an 
nuity of which he is in receipt shall be suspended, reduced, or 
forfeited: 

Provided that such person shall not receive, owing to the 
exercise of the pow'ers of this section, less, in the case of all 
annuity, than the annual value caleulated 
sum contributed by him, or in the case or a 
than the actual suill cOlltribnted him, in accordance 
this Chapter. 

65. The Treasury may, at the 
and subject to the production of 
commute an 1imnuity of tw;:mty-five pounds or nndH. 
by a single cash payment calculated actuarial1y according 
the period for which the recipient may be expected to draw th, 
a.nnuity. 

The Treasury may, at the request of the recipient, in like 
circumstances commute such portion of any annuity as doe, 
not exceed one-third thereof by a single cash payment like 
wise calculated. 

66, Nothing in this Chr,pter contained shall in any 
way affect the right which any officer or his dependents mily have 
t.o claim compensation under any law governing compensatiu1, 

or damages to workmen injured or dying from ~.ny accidenl 
arising out of or in the course of employment: 

Provided that in the case of any such officer or 
vlho elects to exercise the right and actually obtains com
pensation under any such law the provisions of sectiom. 
forty-six, forty-se·vM', and fifty of this Act shall 
not apply. 

6'1. 	The Governor-General may make regulations, not incoll 

.~t zouamg deel van hetJaargeld betaald worde, als hlJ llodlg 
itcht voor 118.81' of hun onderhoud. 

64. 	(1) \\7a~meer en perSOOll--
d' k h f . f 1 l'k' B0voelfdheid0) 	 Ie aanspraa eo t op penslOen 0 werKe 1 m 1!let ge- t;t ve~min.« 
not. is van pensioen, na onderzoek bevonden wordt dering of 
schuldig te zijn aan een handeling of nalating, die, gchorsin~ 
zo zij ontdekt ,vas voordat hij recht op pensioen ver- yan penslCen 
1 t I 't d Std' t 1 In zekel'e'l:reeg, on s ag Ul _ e taa s lens ten gevo ge gevallen. 
had kunnen hebben; of 

(b) 	bevondcn wordt opzettelik een valse verklaring te 

hebben afgelegd ten einde pensioen te verkrijgen, 

wetende dat de verklaring vals is; of 

in het genot zijnde van pensioen, niet voldoet aan 

een redelik door de Minister gedaal1 verlangen, om 

aIle in zijn vermogen zijnde hulp en inlichtingen 

te verstrekken aal1gaande vroeger door hem be

kl'7de betrekkingen of de 500rt van werk door hem 

vroeger verricht, 


dan kan de Goeverneur-generaal bevelen , dut het recht op 
pensioen, waarop de) betrokkene aanspraak verkregen heeft 
of het , door hem gecrokken. geschorst verminderd of 
vervallen verklaard worde. 

Met elien verstande, dat de betrokkene, n8,ar aanleiding 
van de uitoefening van de bevoegdheden van dit artikel, niet 
mindel' ontvange, in het geval van een jaargeld, dan de op 
flktuarii:ile berekende jaarlik£8 waarde van de 
somnWJ1, door hem overeenkomstig" deze \\7et bijgedragen of, 
mindel'. in bet van een gratifikatie, dan de werkelike 

hem overcenkomstig dit Hoofdstuk bijgedragel1. 

kan 	op verlangen van de ol1t.vanger Omwtting
. • van FUlrU?I· 

van genoegzame geneeskundlge certl- d n. ., 
van vijI en twintig pond of min

VGl'Vallgen door een fmkele kont.ante som op aktuariEHe 

berc:lwlld naar hGt tijdvak, gedurenc!e hetwelk de 

het waarschi inlik zal trekken. 


op vel'lange; van de ontvanger in gelijke 
een derde gedeelt.e van een jaar

door een enkele kontante 80m, die op gelijke 
wordt. 

idS, Door het bepaalde bij dit Hoofdstuk wordt geen Vordering'en 
inhreuk op eventuE'le rechten van een beambte of van onder w~ttE'n 
porsonen, die van hem afhankelik ziJ'n, om schadeloosstellin,7 te tot.regh<ellUg'

l':l van Fe P'(j e
uit krachte van een wet regelende de schadeloosstelling loo"telling 

V<l.n wDrklieden, die gekwetst of overleden zijn ten gevolge van aVon ge
een ongeval voortspl'uit.ende uit, of hun overkomen in de loop kwet~~e 

hu~n dienstverrichting. werkheden. 

Met dien verstande dat in het geval van zulk een heambte 
d afluwkeEk persooIl, die het recIlt. onder zu1k een wet ver
kiest uit te oefenen en werkelik sehadeloosstelling erlangt, de 
bepalingen van artikels zes en 1Jcertig, zc'ven en ~'(!ertig, negen 
en m!uti.'l ell van de;>;e \'V\;t niet vall 7.ijn. 

< 67, De Goeverneur-generaal kan regulaties, niet strijdende Regnlatics 
sistent with this Act, for the efficient carrying out of the imet deze \Vet, vRstst,ellen voor de doeltreffende uitvoering van 
objects of this Chapter. )dit Hoofdstuk. 
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CHAP'I.'ER IV. 	 HOOFD8TUK IV. 
en Gernengde Bepalingcn. 

t 68. Heell die niet bepaa1delik 
t~remental I~cbrlit61ike 0', Cl'CilL ",hlbL daarop aansprak kan v81'ho,;-ingen.68. No officer 

savc!l'erhoging va~l, ,~, Eisen. Voorzover bij zulk .een Over· 
. I eenkomsc rileG anlC\m3 V001'Zlen IS, 1S geen verhoglllg bl11l1en eenas 	 is 

shdl i of van graad tot graad veroorloofd) tenzijment 
i!. vol{~~aaE dat de bealnbte nit hoofde van de 
~ van zijn 'o,¥Tel'k en oekv,:aaIn
1 is dezelve te -ontvangBn. , 69, in (l\'ereenkomst van aanstolling andel'sI
voorZlen lS·'--~· over 

Vhole tim" 69. Unless it I (a) moet ieder beL ,nbte zijll ganse Lijd tel' beBch;kkillif gebel8 tiid
",' 	 d°'V:JJlef officers to his appointment---	 ') stel1en van ]C'\,egenng ; \),,(\111.);1'0.,

'8 at the 

;ispos:~..I of (a) every (Jillcer ShlHl plaee the ,,'ho]o of his tirr,e at the (D mag geen heambte buiten de Staatsdieust werk tegen 

be GoV'ern~ vergoeding Y8rl'icllten of zieh tot het verrichten
of the Government; 
nent. daarvan ve1'b;nden zonder de schrlfteli!te toestel1l"(b) 	no oflicer shall or perform I 

millg vEtn de betrokken Minister) verleend opremnnerative work outside Service with· 
aanbeveling van de Kornmissie.out the permission of the lvlinister concerned, granted 

(c) !tan geen beambte bijkomellde beloning van rechtswegeOll the rec.o!D.1TIcnda.-iJion (:OJn1nlssi.oil; 
eis811 voor dicm,ten of werk door hem ten behoeyc van(c) no officer mi1y claim as of additional remunera, 
de 8taatsdien.st ycrricht op yau bevoegde zijde gedaantion in respect of any duty cr work in the Public Ser
verlangen.vice which he is required competent, authority to 

70. VerIof, dat iugeyolge de regu1aties yerleelld mag \"pdoLperform. 
worden, kan niet va.i.1 reehtswege worden geeist. Dit verlof 

'70. Leave of absence which to an warcIt slechts verleend met inachtneming van de eisen vanLeave of 
officer under the regulations may not claimed as of right, .3taatsdienst. 

but all such leave of absenco shall be subject to the 


absenm~. 
"1 H

• 	 • e 1 ~ '1' " -a . . .ct bepaalde in deze Wet belet de Goeve.meur- Bevoco-dheid 
eXIgencIes 01 tne Pun lC ,,;Brvice. niet am 11aa1' aanleiding van een '\Vet van 't Parle- bctreff";,nde 

Power as to '11. Nothing in this .Ad contained 8118,1) be; construed ment te eniger tijd een aigemene verminde1'ing van de sa1a1'i8- algen;ene , 
gene.ral re- prevel1tin o- the "en van be,nnbtt:Jl in de gehele Staatsdienst in te voe1'en- vermwde.rmg

o	 . d . d ' ,an sa.!."!," 
d t an Act of Parliament from 	 wanneer (e1 vermIn ermg om re ~enen van staatsbe- of schor:;hwuc Ion 0 f 
salary or d t' f ffi ' 1 ' leia wenselik blijkt; of van ver. 0

suspension of UClOn 0' OJ. cers sa D.rJes (0) van 
ncrem~nts (a) if the reduction appear expedienl; on . wanlleer de Goeverneur-genenal van mening is, dat , 
of pay In r r de toestand van de opellbare geldmiddelen de ver- k !n. 
cert~;n Cl't- pub Ie po ICy; or 	 . d' . t ze ere gevs\:-	 . (b) 'f h . mln.. eI'lng els', len. 
cumstances. 1 t e Governur-General be satisfied that the pOSItion om in gelijke ornstandigheden gedurende een door de

of tshe public flllances necessitates the reduction, •Goeverlleur~generllal te bepalell t.ijd aIle of een gedeelte van de 
llor under like circumstances from susIlenciillg or reducing all, 3a12Yisverhogingen te sehorsen of te verminderen. 
or any portion of incremental pay for such period as the' ",.... VTa.nneel' dl',ln-.,'eJ.s "81'1 1)ealll1)ru' eLlb':;;' n 811 ZO 	 ". ~ Len geV(Lge Plzlatsy"l'
Governor-General may determine. van afwezigheid of vel'hhlciGl'ing wegens ziekte of om andere Yang-erE. 

redemm de plichten n 11 zi jn betrelekil1g of post niet kan vel" .Acting 172. \Vhen alld so of,""l1 as by re?,sOl: of absence or 
ap]Joint· incapacity through sicknc8E or whatever any vullen, of wanneer eea beh'ekking of pOEt onbezet (bn 
mllnts. officer is unable to carry out the of his ofl1ce or post) kan de autol'iteit, die deze \-Vet zodanige bean ;)te 

or when an offiee or post is vacant, the a,utho1'ity which under flanstelt of zod~,nige ;l,anvuit, een gescbikt 
persoon machhgen van de afwezlge ofthis Act appoints such an orucer or lHh tho office or post may 
verhinderde beambte 	 onderseheidelllik omauthorize a iit and propor 	 ;,'c,' 
de 	 of waal' totdatof tho alJsent or incapacitated 	 onbezette DOst te nemen, 
in de vakature voorzii.;ll is. }<;]ke macht, reebtsmacht, be·to act in the vacant oillce or 
"oeg::iheid. plicht of funktie, wet door de beldBderAny juriediction, 
v<"n 'een betrekldng of post' lean of vprvuld moetlaw is or is to 

by th(o worden, !tan worden en moet worden vervuld dooroffiee or post ma.y be 
de persoon, die artikel als plaatsvervallger geperson authorizcd nn:1.er 
mashtigd wordt. 

make regulations not
Rrgulatiol1s. 	 '13. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties, niet Rec-ulat·es. 

to all 01" any of the anbestaanbaar zijnde met d·'ze VI'et, vaststellen ten aanzien van " 
eon of meer van de onderwerpen, te weten·

(a) 	 of examinati.ons qualifying (a) de en vakken van eksamens vereist voor toe· 
prom.otion in the Administratiyo lating of bcvordering ill de Administrat.ieve ell 

or 	 (or classes of Klerkclike Tak van Dienst of voor biezondere soorten 
'1,<1'1 bctl'ekkingen daarbij ; 

(b) 	 rangschikking, klassifilmtie, beYordoring, overplaatsing, 
tucll/;. gedrag, bevoegdhedell -en pli"bten, werkuren, 
vcrlof van beambten en de dienstvoorwaarden in de 
Staatsdienst; 

(c) 	 (c) het t,arief voor overwerktijd en va.n 1'e18 en onderhouds~ 
klimaat- en plaatselike toelagen ell de 

clrcu;:l1stfi!llCf;S UJJde_( 'ivaaronder die toelagen worden gege
be made von; 

(d) the 	 to be given fJY; (d) de zekerheid, die van zekere klassen van beambten 
particula r tu:n8rrnc and fo.r~{l}: kan worden gevraagd en het bedrag en de vorm claar
thereof' 

(e) 	 the procedure to be ohserved in investigating and de wiize van wE<rken in het onderzoeken en beha.ndelen 
dealing with charges of misconduct by officers; van·klachten va.n wangedrag van beambten, 
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Increased 
pensions not 
to be here
after granted 
except m 
aocordance 
,vith Aot of 
Parliament. 

Application 
of Act, 

and 	generally ~or the efficient carrying out of the objects and Ien in 't algemeen voor de degelike uitvoering, naar doel en 
purposes of thIS Act. strekking, van deze Wet. 
. Di~erent regulati?ns may be made in respect of the Admin-I V;r8chil~ende regulaties kunnen voor de Ad~linistratieve 
lstratlve and Clencal or the General Division of the: en KlerkelIke of de Algemene Tak van de Staatsdlenst worden 
~ubljc Service, or to suit the varying requirements of par-: vastgesteld of. om tegemoet te komen aan de afwijkende be
t~cular departments, or branches of a department, or of par-: hoeften van blezondere deI;artementen of onderdelen van een 
tlCular classes of employment, in the Public Service. departement of van verschlllende soorten van werkzaamheden 

(2) Every such regulation shall be of force and effect in de Staatsdiens~. . , .. 
unless and until during the session in which it has been laid (2) Elke zo~a;:::lge regu!atl~. IS van kracht, t~nzlJ e~ totdat 
upon the Tables of both Houses of Parliament as provided by Ige~urende de zltcmg waarm ~IJ ter Taf~l van beld,e Hu~zen va~ 
law, both Houses have by resolution disapproved of the terms! heu P~~lemen? volgens we~tehk voorschnft gelegd IS, bClde HUl
of the regulation, but nothing in this section contained shall Izen hlJ beslUlt .~e ~'egul~tIe afgek~urd hebben, zullende ech~er 
affect ~he vali~ity of anything previously done under the: he~ bepaalde blJ dl~ artlkel geen lllvloed hebben op de geldl~
reg,ulatJon so chsapproved or the power to make a new regu-: held v,w ~etge~n Ult krachte van de .alzo afgekeurde regulatIe 
latron, not inconsistent with this Act, as to the subject matter i r~eds verrl?ht ~~ of op, de bevoegdheld om het onderwerp van 
of that regulation. : dIe regulatle blJ een meuwe, met deze Wet bestaanbare, regu

; latie te regelen. 

'14. From ;md after the commencement of this Act-' 
 '14. 	Met en na de invoering van deze Wet is- Verhoging

(<I.) t~e grant of an increased pension, annuity, or gratuity! 
(a) de verlening van verhoogd pensioen, J' aargeld of ver- v,an pen. dt1~ respect of former employment in the Public 8er-1 'fik" 	 . SlOenen wor ' 

hoogde gratl ahe ten aanZlen van vroegere dlenst na dezeVIce 	or in the public or civil service of any part of: 
in de Staatsdienst of in de open bare of civiele dienst slechts overSouth Africa included in the Union; : van een in de Unie, opgenomen deel van Zuid Afrika j eenkomstig 

(b) the alteration of any condition, and the condonation: (b) de wijziging van de voorwaarden en de verschoning een Pt,arle· 	 men ~wetof a breach of any condition, upon which any such: van 	een vel'breklng van een voorwaarde, waaronder verleend. 
pension, annuity, or gratuity is by law earned or I zulk een pensioen, jaargeld of gratifikatie volgens
~~~rn~; 	 I wet verdiend is of verdiend wordt, 

(c) any increase whatever of benefits or privileges in re, I (c) enig vermeerdering hoegenaamd van voordelen of voor
spect of any such pe~ision, annuity, or gratuity, ! rech~en t~n aanzien van zodanige pensioen, jaargeld of 

shall not be la,wful, unless the same he sanctioned-- gratlfikatIe,II 

i) . t fIb lX" • ,niet geoorloofd, tenzij dezelve goedgekeurd wordt
( III respec 0 persons w 10. ecame 0111cers 1Il the PublIc I (i) ten aanzien van personen. die in de Staatsdienst aan-


ServIce by reason of seetIon one hundred and forty of. . ld d . h fd' 'k h d
th S th Af' A t 1900 b th 1 . I geste wer en lilt 00 evan aril.el on erd en 
. e ~u nca ~, .::J, Y e aw gove:rnmg pen-: veertig van de Zuid-Afrika Wet, 1909, door de pen

sl~ns. m the Colony m whIch they were servlIlg on the: sioenwet van de kolonie, waarin zij op de dertigste dag 
thIrtIeth day of May, 1910; and i van Mei, 1910 in dienst waren'. , ~n 

(ii) in respect of persons 	appointed to the Public Service: (ii) ten aanzien van personen, die na voornoemde dag in 

after that day, by this Act; de Staatsdienst aangesteld zijn, door deze Wet,
i 

or in respect of eitlwr of sueh classes of persons, unless the' of ten aanzien van een van beide klassen van personen, tenzij 
grant, the alteration, the condonation of breach or the de verhoging, wijziging, verschoning van verbreking of de ver
iucrease of benefits or privileges be sanctioned by an Act of meerdering van voordelen of voorechbn bewilligd is bij een 
Parliament which specifically prescribes the grant;, condona, Parlemen~sW'et, ~~~ de verlel1ing,v::r~choning of vermeerdering 
tion, or increase and the person in whose favour the same IS. h:paaldehk bewllugt ond~r aanwIJzmg van de persoon, te 
sanctioned. I WIens behoeve zulks geschledt. 

The provisions of section sixty,two of the South Africa Act, I De bepal!ngen van art~kel t1lJee en zestig van de Zuid-Afrika 
1909, shaH apply in respect of any Bill for such an Act. !\Vet, 1909 IS van toepassmg op een ontwerp van zulk een Wet, 

HOOFDSTUK V.
CHAPTERV. 

AANVULLENDE BEPALINGEN. 
SUPPLEMEN'l'AL. '15. (1) Hoofdstuk I. (voorzover ten aanzien van de Toepassing 

, een of andere bepaiing daarvan de samenhang niet anders van Wet• 
. '15. (1) C~apter L (~ave m s~ ,far as the context other-1vereist) en Hoofdstukken II, en IV. van deze Wet zijn be

WIse reqmr;s many parb?ular pro:ls~on thereof) ~~d Chapters: houdens het bepaalde bij subartikel (2) van dit artikel van toe
II. ~nd n , of tl~lS Ac~ snall, subJccL to th.e provlSlons of sub-: passing op aIle bearnbten: 

sectIOn (2) of tIns sectIOn, apply t{) all officers, . (2) De bepalingen van artikel veertien, afdelingen A, D en F 


(2) The provisions of section fouTteen, Parts A. D. and F.: van Hoofdstuk IlL, artikels negen en zestig tot en met twee 
of Chapter III., sections sixty-nime to s6venty-t:Co inclusive i en zeventig en artikels 1,ier en zeventig, zes en zeventig en zeven 
and sections seventy-fowl', se·vcnty-six and se·venty-seven of this' en Ze1Jenti,q van deze Wet zijn van toepassing op die leden van 
Act shall apply t.o those members of t.he permanent defence de Staande Verdedigingsmacht, de Politiemacht, en op die on
force, the police force, and to those subordinate officers of the dergeschikte beambten van het Gevangenissen Departement 
priso.n~ departm~nt for. whose. appointment., discipline and voor .wi~r aanstelling~ t;!Cht en dienstvoorwaarden biez?ndere 
con~ltIOns of serVlCe speCIal prOVIsion is made in any other law voorz~enmg gemaakt IS m een andere wet of een wettehke re-
or III any statutOl:y regulation: Provided that if any such I gulatIe. . ., 
member or subordmate offICer has been appointed since the' Met dlen verstande dat, zo zulk cen lId of ondergeschlkte 
thirtJ:'-first day of May, 1910, but prior to the commencement: ?eamb~e sedert de e~n en dertigste ,M,ei 1910, do~h veer de 
o! thIS Act, under any law or statutory regulation, the provi-: mvoer~ng van de~e '" et, aa~gesteld III lIlgevolge emge V~Tet of 
810ns of Chapter III shall not apply ~ him, but he shall havei wettelike reg~lat:?, de bepahng.~n van Hoofdstuk III. met op 
the same rights in respect of pension, and on the same Ihem ,toepassehk zl.Jn, zullende hlJ dezelfde rechten gemet~n ten 
conditions, as were applicable to other such members or Iaanzl~n van pens10en en onder dezelfde voorw~rden, dIe toe
subordinate officers appointed prior to the thirty-first day ofi p~~selik waren op ,andere !edcen of onderges:lukte beambten, 
May, 1910, under the same Jawor regulation. voor de een en. dertIgste Mel 1910 aangesteld mgevolge dezelfde II 

. 	 wet of regulahe. 
. (3) C:hapter. III. of thIS Act shall, save as is pro- (3) Hoofdstuk III van deze Wet is, behoudens het 

vI~ed 111 seohon t1~enty-o:,e, only apply ~ officers first ap-I bepaalde bij artikel een en twintig slechts van toe
pomted to the PublIc SerVIce on and after the thirty-first day I passing op beambten, die op of na de een en dertigste Mei 
of May, 1910, and shall not apply to persons who became officers I 1910, in de Staatsdienst aangesteld zijn en:s niet toepasselik op 

1\1 
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in the Public Service by virtue of section one hundred and forty personen, die beambten van de Staatsdienst werden uit krachte 
of the South Africa Act, 1909. van artikel honderd en veertig van de Zuid Afrika Wet, 1909 . 

. (4) Save as in section SC1)enty-one and in this section is pro- (~) V.oorzover in a:tik~l een en ze1Jentig ~~ in dit 
vided, no provision of this Act shall be construed as in any a~hkel met anders voorZlen IS wordt het bepaalde b1l deze Wet 
way abrogating or derogating from any such existing and met geacht de bestaande. en opkomende rechten te ont
accruing right as is retained by virtue of section one hu.ndred neme~ of to v~rkorten, wel~e ing:evolge artikel honderd 
and forty-four of t,he South Africa Act, 1909, by a.ny person en mer e!~1Jelert~g van de Z;ud. AfrIka "Ye~, 1909, voorbe
who became an officer in the Public Servicc by virtue of sec- houden ZlJU aan personen, dIe mgevolge artlkel honderd en 
Hon one hundred and forty of that Act. veertig van die Wet beambton in de Staatsdienst werden. 

'76 S' b' t t th . . f b t' 4 f '76. Behoudens het bepaalde bij subartikel (4) van Wetsher-Repeal of 
laws. ti n • ';{ icc °th! provIsl~?-S ~ .su t~ecSlO11 ~)S ~ dset artikel m:jf en zeveniig, worden de wetten vermeld ill de Tweede meping,

fiO th·l~Se.v h ntY-he'/ilel' b" e adws -m:m Iobne In I e t ectohn to e u °t Bijlage tot deze "Yet, in de omvang aan!!ewezen in de vierde 
to• ' 1"'~C, S a e an are nere y repea e(1 0 . e ex en.t se· kid b" d h ~ 
out in be fourth column of that Schedule, 0 om aarvan, IJ eze erroepen. 

. ..' '7'1. In deze \Vet hebben onderstaande uitdrukkingen, Woor?
Interpreta '1'7. In thIS Act, unless mconslstent WIth the context,- .zo de samenhang geen andere zin aanwijst, de volgende bete- hepalmgen.
tion of term!! 

"incremental pay" shall mean salary rising by fixed I kenis
amounts in accordance with the prescribed grades and " salarisverhoging" betekent salaris opklimmende met 
scales; vaste bedragen overeenkomstig die voorgeschreven 

" Minister" or " Minister concerned" shall mean, in rela- graden en schalen; 
tion to any officer or person, the Minister responsible " Minister" of "betrokken Minister" betekent, met 
for the departmenL in which the officer is employed or I betrekking tot een beambte of persoon, de Minister, 
the person is to be or was last employed; 1 die verantwoordelik is voor het departement, waarin 

"officer" shall mean (except in Chapter III. where it isl de beambte aangesteld is of de persoon aangesteld zal 
specially defined) a person employed in the Public worden of laatstelik aangesteld was; 
Service of the Union; I "beambte" betekent (behalve in Hoofdstuk III., waar 

" permanent defence force" shall mean the force under I het woord bepaaldelik omschreven is) een persoon, die 
that name established under the South Africa De
fence Act, 1912, or any amendment thereof; 

" police force" shall mean the force established under the 
Police Act, 1912, or any amendment thereof; 

" prescribed" shall mean prescribed by or under the 
authority of this Act or any other law; 

" Public Service" shall not include the RaiIwav Adminis
tration or any servant thereof but shall include every 
such office, post, or employment as is referred to in sub
sections (2), (3) and (5) of section one; 

" regulation" shall include a regulation made and in force 
under this Act; 

in de Staatsdienst van de Unie aangestelcl is; 
"permanente verdedigingsmacht" betekent de macht, 

welke onder die naam opgericht is ingevolge de 
Zuid Afrika Verdedigingswet, 1912, of een wijziging 
daarvan; 

" politiemacht" betckent de macht opgericht ingevolge 
de Politiewet, 1912, of een wijziging daarvan; 

" voorgeschreven" betekent voorgeschreven bij of inge
volge deze of een andere wet; 

" Staatsdienst" omvat niet het Spoorwegbestuur, of een 
dienaar daarvan, doch sluit in elke betrekking, post of 
dienst bedoeld in subartikcls (2), (3) en (5) van artikel 
een;"the Commission" shall mean the Public Service com-II 

mission appointed under this Act; " regulatie" sluit in een regulatie vastgesteld en van 
kracht ingevolge deze Wet;" the Railway Administration" shall mean the authorityi 

for the control and management of the railways, ports,1 " de Kommissie" betekent de Publieke Dienst Kommis
and harbours of the Union, as established under the 
South Africa Act, 1909, or any amendment thereof; 

" the Treasury" shall mean the office or department, of the 
Minister of Finance; 

" this Act" shall include the regulations. 

Short title '78. This Act may be cited for all purposes as the Pub
and com lic Sen:ce and Pensions Act, 1912, and shall commence and 
mencement 

sie, ingevolge deze Wet benoemd; 
"het Spoorwegbestuur" betekent de autoriteit belast met 

het bestuur 'en beheer van de spoorwegen en havens 
van de Unie, zoals ingesteld ingevolge de Zuid Afrika 
Wet, 1909, of een wijziging daarvan; 

" de Thesaurie " betekent het kantoor of het departement 
van de Minister van Financien; 

" deze \Vet" sluit in de regulaties. 
come into operation on a date to be fixed by the Governor-;

of Act. '78. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aan- Korte titelGeneral by proclamation in the Gazette. 
gehaald als de Staatsdienst en Pensioenwet, 1912, en treedt in en im:oerin~ 
werking op een door de Goeverneur-generaal bij proklamatie in van Wet. 
de Staatskoerant te bepalen datum. 
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FIRST SCHEDULE. EERSTE BIJLAGE. 

GRADING OF ADMINISTRATIVE AND CLERICAL OFFICES AND RANGSCRIKKING VAN ADMINISTRATIE EN KrJERKELIKE 
POSTS AND SCALES OF ANNUAL EMOLUMENTS ATTACHING TO BETREKKINGEN EN POSTEN EN SCHALEN VAN DE JAARLIKSE 
THE GRADES. EMOLUMENTEN AAN DE GRADEN VERBONDEN. 

Seeretaries to Departments of Sekretarlssen van Staats 
State... ... ••. '" 1st Grade £1,300 rising by £40 to £1,500 departementen... . .. lste Graad £1,300 met £40 stijgende tot £1,500 

Elecretaries to Departments of . Sekretarissen van Staats 
State... ... '" ... 2nd " £1,200 " 30" 1,350 departementen... ... 2de " 1,200 11 30 1,350 

Under Secretaries ... ... ... 1st " £950 " 30" 1,100 Ondersekretarissen lste" 950 " 1\0 1,100 
... 2nd " £850 " 30" 1,000" ... 2de " 850 " 30 1,000

" " 	 " Chief Clerks 	 '" 1st " £650 " 25 " 750 Hoofdklerken ... . .. lste " 650 " 25 750" ... 2nd " £550 " 	 20" ()50 " ...... 2de " 550 " 20 ()50
"Pri~cipal Clerks ~:: 	 ' .. 1st " £450 " 20 " 550 Eerste K1erken... Iste,. 450 " 20 550 

'" 2nd " £400 " 20 " 500" " ... ... 2de , 400 " 20 500 
Se~ior Clerk~ ::: 	 ... £380" 20 " 440 Senior Klerken ... .. . 380 " 20 440" Clerical Assistants ... 	 280 " 20 360::: ~!~ " ~i~g :: 	 ~g :: ~~g Kler:elike As~~stenten ::: ~~~e " " 180 " 20 2()0

" 	 " '" 3rd :: £100 " 	 15" 160"" 

SECOND SCHEDULE. 

LAWS REPEALED. 

= 

_"',';,00·1 No~:J~;:"J_Titl~fIJ~:~ject~_I_~:tent~f:epeat~ Provincie. 

Cape of 'Act No. 32 of i 'l'he Civil Service and 

Good Hope. 1895. Pensions Funds Act
'I 

Natal ... 

..." 

" 

" '" 

..." 

Transvaal 

" 

Orange 
Free State. 

1895. 
! 

Law No. 7 of, To establish a Public 
1890. iIServiee Guar ant e e 

, Fund. 

Act No. 21 of I The Civil Service 
1894. IAct, 1894. 

I 

Act :!iro. 25 of I To Amend the Civil 

1901. 

Act No. 4 of 
1905. 

Act No. 9 of 
1907. 

Act No. 19 of 
1908. 

Act No. 19 of 

Sections (I net oJ·-~~-------·-

nine and tldl'te81t tolKaap de 
twenty-fo'li/l' inclusivelGoede Hoop 
(except proviso (b) to 
section tW(I), sections 
8I!venty-8iw to eig !tty
8/J'ven inclusive; sub. 
sections (1), (3) and 
(4) of section eighty. 
eigb;!; and sections 
eighty-nine to ninety· 
jive inclu~ive. 

The whole. 

:!iratal '" 
'rhe whole except 

sections tnt'J' t y t 0 
th'irty-fottr inelusive, ...
and so much of sec- " 
tion nineteen as reo 
I ate 8 t 0 pension 
rights. 

The whole. 
1898. 	 I Service Act, 1894. I ...

" 
Act No. 43 of: To Amend the Civil Sections onc and two. 

Sections one tofo,uT 
1909. Iand Pensions Amend- inc1nsive. " 

. ment Act, 1909. 
OranjeOrdinance No.1 The Public Officers' The whole. Vrijstaat.

19 of 1903. 	 i Guarantee Fund OrIdinance, 1903. 

' Service Act of 1894. ...
" 

To amend the Act The whole. 

relating to the Civil I 

Service. 
 " '" 

The whole. 

of 1890 entitled a Law 

To amend Law :!iro. 7 

'"" 
to establish a Public 
S e r vic e Guarantee 
Fund: 

The Public Service I: ,Chapters I. and II'Transvaal 
and Pensions Act,1908. section .fifty. fouT 

paragraphs (a), (0), 
(.j) and (k) and sec
tions jifty·ji v (! to 

1fifty-eight inclusive. 

Tho Public Service 

]:) 1()0" ... Sde ,:' 100 " 

TWEEDE BIJLAGE. 


HERROEPEN WETTEN. 


·No. en Jaar van Titel of Onderwerp Omvang .van Her-
Wet. van Wet. roeplllg.I___'----__ .__...l.___~~_________,~-.-~--~--~~~ 

Wet No. 32 van 
1895. 

Wet No. 7 van 

1890. 


Wet No. 21 van 
1894. 

Wet No. 25 van 
1898. 

Wet No. 43 van 
1901. 

Wet No.4 van 
1905. 

I 
Wet No.9 van I: 

1907. 

1 

' 
I 

Wet No. ]9 van iDe Staatedienl't en I Hoofdstukken 1. en 

1908. i Pensioen Wet 1908.! II. paragrafen (a), 


· (b), (j) ell (k) 

I , van artikel viB1' en
II . 	 vijttig en artikel 
• 	 I vijf cn1:ijjti.fJ toten 

met acht en v·~jjtig.
Wet No.1 van De Staatsdienst en Artikel lJen tot en 

1909. I,Pensioen Wijzigings. Illet vieJ"o 
I wet 1909. I 

Ordonantie N0'1' De Staatsambtenaron I Geheel. 
j9 van 1903.. Waarb~rgfo~ds Or· I'


I donanhe 1903. I" 


De Civiele Dienst en Artikel een tot en 
Pensioenfondsen Wet met negen en tiertien 
1895. tot en met riel' en 

twintig (behalve de 
v 0 or b e houdsbepa. 
ling (IJ) van artikel 
twee), artilrel zes en 
zemm.t·i.rJ tot en metII 	 z~ven en tcwltUg; 

. 	 sub·artikels (1), (3) 
I 	 en (4) van artikel 

ac!tt en taehtig, en 
artikel negen lin 
taehtig tot en met 

, 	 ~'iif" en 1te:7 pnt'iq. 
Tot oprichtiug! van I Gchee!. 

een Sbtatsdienet-
Waarborgfonds. 

De Civiele Dienst Wet Geheol, ffi,hal ve ar
1894. tikel dertig tot en 

met "i.e?' en tim'tig
I en zoveel van arti 
I kel lI(}gentien als 
I betrekking heeft 
, op pensioenrechten 

Tot wijziging van de I Gehee!. 
Civiele Dienst Wet i 
1894. 

Tot wijziging van de IArtikels efn en twee. 
Civiele Dienst Wet 
van 1894. 

Tot wijziging van de Gebeol. 
Wet op de Civiele 
Dienst. 

Tot wijziging van .. Gehee!. 
Wet No.7 van 1890 I 

genoemd een Wet I 
tot instelling van 1 
een Publieke Dienst 
Waarborgfonds. . 
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No. 30, 1912.J 	 No. 30, 1912.J 

ACT 	 WET 
TOTTO 

Apply a further Sum of Money, not exceeding Aanwending van een verdere Som van ten 
One 	MillioIl, Three Hundred and Thirty: 
Thousand Nine Hundred and Nineteen I 
Pounds, for Hailways and Harbours Capital! 
and Betterment "Works for the Service of! 
the period from tho thirty-flrst day of Mav. 
1910, to the thirty-flrst day of March, UH2:; 

==-,~,,~c=,'=,,_,=,cc.c,:==c,:==cc._==~~'C='=,~~c=="=.-==,=~cc,=,=~ ! 

(ASSENTED TO 24TH <TUNE, 1912.) 

B]!~ I1' EKACTED by the King's MOf't Excellent lVIfijesw.ll
the Senate and the House of Assembly of the l'ni{m ~f'ZI.J HE'!' HEPAALD door Zijn l\Iajesteit de Koning, de 

South Africa, as follows ,r....I Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 
Railway and 1. The Railway and Harbour Fund of the Union is herehyials voIgt : 
~arbour charged with such sums of money as may be required for Rail-l. 1. Het Spool'weg en Havenfonds van de Unie wordt, ten 8poorwegen
ch~.~~2 ~;ith way and Harbour Capital and Betterment services of the Union:heboeve van Spoorwegen en Havens Kapitaal en Verbeterings- ~n ~aven-dt 
£1,3:fo,!H9. fOl'the period from the thirty-firAt day of May, 1DHI to the diensten van de Dnie over het tijdperk, ingaande met de een b~~;:rdrmet 

thirty-first day of March, 1912, not exceeding in the whole theen dertigste van Mei 1910 en eindigende op de eell en £1,330,91!1. 
s~m of one million, t11.roe hundred and thirty thouAand,j~ertigste dag van. lV!aart 191~, bezwaald met .de son~ van 
nme hundred and mneteen pounds, as set, out in!,lOogstens een rnllhoen, dne honderd dertIg dmzond, 
the First Schedule to this Act, in addition to the S11m providedinegen hondord on negentien pond, volgells de opgave vervat 
by the AppropriaUon (HllO-1912) Act, Hlll(ActNo.iHof1911).iin de 'fweede Bijlage tot deze Wet, onverminderd de som 

Sources from 2. The mone,YA appropriated by this Act Ahall be provided,beschikbaargesteld bij de J\fiddelen (1910-1912) Wet, 1911 (Wet 
whioh from the sources set out in the Second Schedule thereto. INo.;n van 1911).moneysap-	 ,propnated '1' 2. De middelen bij deze vVet bewilligd worden gedekt uit Bronn~n 
will be pro d b d' d '1' d BOll d waarUltvided. - I e 1'onnen opgenoern III e wee 0 IJ age aartoe. 	 bewilligde 

middelen 
worden 

i 	 gedekt. 

How moneVR 3. The moneys appropriated by this Act shall be applied tol 3. De middelen, bij deze Wet beViilligd, moeten 'worden Hoe het g'eIa 
to be ap· . the pnrpmies expl'esAed in the said :First Schodule and moreia~Ulgewend voor de doeleinden opgenoemd in bedoelde JiJerste :'':.~e~~~dJ~
plied. 

particularly described in the Supplement to the JiJstimaces of! Bijlage, en omstandige1' omschreven in het Bijvoegsel tot de '" 
the Expenditure from Loan Funds which has heen presented, Begl'oting van Ditgaven nit LeningsfOIldsen, die aan bet 
to Parliament. IPal'lement vool'gelegd is. 

2Vhniste,' may 4. 'fhe said money ::;ha11 not he applied to an'" 	use intent i 4. Bedoelde llliddelen mogen niet worden aangewend voor Min!~~r kan 
author,ze ..' . . J , " db' 'k • f dId d' . 	 afwIJklllg'en
v:U'iationil. 	 or purpo::;e other than the parbcular serVICes for which it iSi een an er ge I'Ul ,0ogmerK 0 oe an e bIe7.ondere dlCnsten, toestaan. 

appropriated by this Act: Provided that, with the a.pproval of: waarvool' zij bij der.e Wet beschikbaal' gesteld ZijIl : ::\Iet dien 
the MiniiSter of Railways and Harb01U's, a saving on any headiverstande dltt, onder goedkeuring van de Minist,er van Spoor
may be, made availahle for any excess of expenditure on an:y)?'egen en Havens, besparingen op een hoofd aangewend 
other head, except in the case of the purposes and sel'viees:lmnnen worden tot dekking van meerdel'e uitgaven op een 
expl'essed under head aof the said First Schedule: Providednndel' hoofd, uitgezondel'd in het geval van de doeleinden en 
further that, in the case of the service, provided for underidiensten opgenoemd onder hoofd 3 van genoemde Eerste 
head aof the said First Schedule, the total expenditnre on theiBijlage: Met dien verstande voorts dat in het geval van 
completion of a line under construction shall not exceed the'de diensten voorzien onder hoofd 3 van bedoelde Eerste 
total amount authorized by Parliament to be expended! Bijlage de gezamenlike uitgaven voor de voltooiIng van een in 
thereon. , . laanbouw zijnde lijn het gezamenlik bedrag niet mag ove1'

I'Ihol't Title. 5. This l\.ct may..l;>e cited for all purposes as the Haihvays!"chrijden, dat door het Parlement ~aarvoor bewilligd is. 
and HarbonrH CapItal and Betterment 'Works Additional! 5. Deze Wet kan voor aIle doelemden worden aangellaald Korte titel. 
Appropriation (1910-1912) Act, 1912. lal8 de Spoorwegen en Havens Kapitaal en Verbeteringswerken

IAdditionele Middelen (1910-1912) Wet, 1912. 
FIRS'!' SCHEDULE. 

EERSTE BULAGE.-.,.,----------------~------""-~"': 


Additional i 

Appropriation 
 Benodigd

1 'I'Head.No. Required. 1.-	 bijkomendHoofd.19j()~'12: Ino., 	 bedrag,: 
1910-'12.--.. - ...--~----~--..-------.---..---.-.- .....----.-.--'------..~'-'-I I 

3. 1Completion of Lines under construction (part of 1; 1--"--'-'''-- ---------..----- - ---~I ---.. 

, £B,!Hl,977) ...... ", '" ", ,.. :176,308!" 
4. I, New Works on Open Lines (part of £3,2M,SI2) ... 2 Hl,6H 


. 

fl. I Harbours (part of £196,828) '" ... i (l2.!)iil 

7. 	 I Working Capital (Stol'e~, Cartage, Catering Depart· 

ment, etc,)... '" ". ... ," ... 4fi,H() 


______.. j 
_~________________________~________~__£_1_'3_30_'9_'1_9__ 1 

SECOND SCHEDULE. 

l'IOURCEiII FR01l-[ WHICH FUNDS WILT" BE PROVIDED. 

I. Estimated Capitn! and Betterment Balanoes [Oil 3IRt lI'Iarch £ 
1912J ... ... ... ... ... ... ." ...' 2!)ii,SoO 

. Estimated Credits in respeot of Capica! Assets replaced or 
demolished (including transfers from Renewals :Fund) and ' 
to cover short oontribution of £16,047 under Miscellaneous I 
Receipts ." ......." ".... 74.655: 3. 

~. Estimated saving on proviSion for construction of New 'I' 
Unes (new proposals) Act No. 31 of 1911, Head 2, ___999,{~ 

£1,330,919 

hoogste Een Millioen Drie Hondcrd en 
Dertig Duizend Negen Honderd en 
N egenlJien Pond voor Spoorwegen en 
Havens KapitaaJ en Verbeterings ",Verken 
voor de Dienst over het tijdperk van de 
oen em deliigste Mei 1910 tot de een en 
d ertiglS te Maart 1912. 

(GOEDGEKEUHD OP 21 JUNTE, 1912.) 

B. 	 VoltooilngvaninAanbouwzijndeLi:jnen(deelvan ;(; 

£3,311,977) ". ... ." ... ... . .. 9il',30S 

4. I Nieuwe Werken op Open Lijnen (deel van £3,2501,812) 246,614: 

6. Havens (deel van £496,828) 	 liZ,i)"l 

7. 	 Bedrijfskapitaal (Magazijnvoorraden, Besteldienst 
Verversings. Departement, enz.) '" .....: 45,H6 

_____________________________________ I~I~===~___--_£1,B30,9Hl 

TWEEDE BI.JLAGE. 

BRONNEN W AARUI1' DE :;VIIDDELEN WORDEN (TEDEK'r. 


1. Geraamd Kapit9~al en Verbeteri~g~saldo [op 31 ;\faart, 1912] 
2. Geraamde Kredleten ten aanZlen van vervan"en 

of vernietigde Kapitaalbaten (met inbeg-rip ~an 
ovel'drachten nit Vernieuwingsfonds) en tel' 
dekkin:{ van 	 tekort op bWirage vali £Hi,I)17 
onder DIverse ontvangsten '" ... ... ... ". 71/i:),) 

He':ll:amde Bespal'ing' op voolziening voor bnuwen van 
Nieuwe Lijnen (nieuwe voorstellell) Wet No. :ll "'til 
191\, Hoofd 2 ". ". ... ... ... , .. £9H9,404 

£1,SSO,919 
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(To be read a Second Time on Wednesday, 19th June, 

BILL 

TO 

Hegnlate in certain respects the Admission and 

Enrolment of Attorneys, 


(Intr'odtwed by D. 1\'1. BROWN, ESQ., M.L.A.) 

Ten Tweede 11Iaal te worden gelezen op Tf7oensda[!, 19 Junie 

1912.) 
--_..._---

\VETSONT 'VERP 

OM 

zekere opzichten de rroolating en het In' 
schrijven van Prokurelus te regelen. 

(Ingediend dO(ll' DE HEER D . .M. BROWS, IJ. V.) 

BE IT ENACTFJD by the King's Most Excellent :YIajesty,iZIJ het bepaald door Zijn Majesteit de Koning, de Senaat en 
_); the Se~late and the House of Assembly of the Gnion! 'j de Volksraau van de Unie van Zuid Afrika als voIgt ;- 

of South AfrICa, as follows ;- : f' k' d' d ". .. L' . . ! 1. Vana de mwer mgtre mg van . eze 'f et en mctwgen- en!ce en 
I,ength and 1. Frmn and after the commencement; of this .Act and not-/staande tegenovergestelde bepalingen in een wet is het, tijd- ~~!nst~~n 
~:~~:roff withstanding anything to the comrary in any law contained vak van dienst of leerlingschap dat een persoon recht geeft als ~rsonen die 
persons the period of service or apprenticeship, which entitles anv1prokureur van een provinciale of plaatselike afdeling van het rCh be
qu~lifyi~~·. persoIl to be ad.mitted and enrolled as an Attorney cf any pro-iHooggerechtshof van Zuid Afrika te worden ioege- t~~r~i':g "a~~J: 
!~ra~t1mlss:~Jl vincial 01' local division of the Supreme Court of South Afrimu laten of ingeschJ'cven, vl'jf jaren, en niet meer Prokurenrs. 
,b orne~~. shall be five years, and no mor(~ than two such persons shall, fori dan twee zulke pel'sonen zijn te'rzelfdertijd als leerlingen bij, 

the pnrpose of qualifying for such admission and enrolment.lof in dieust van, een prokureul' met het doel om zich voor 
be apprenticed to or serve with anyone attorney at one and'zulke toelating of inschrijving te bek\vamen. Met dien 
the same time; Provided that nothing in this Act contaillediverstande dat niets in deze Wet geacht wordt de rechten van 
shall be held to prejudice or affect the right of admission aml!toelating of inschl'ijving te benad8len of te belnvloeden van 
enrolment of any person, who, at the commencement of thislelke persoon die bij de inwerkingtreding vun deze Wet een 
Act, shall be apprenticed to 01' serve with any attorney for the:ieerling is van, of in dienst is bij, een prokurenr met het doel 
purpose of qnalifying for admission and enrolment as anlom zich VOOI' toelating of inschrijving ta bekwamen. 
attorney. , 

Short title. 2. 'l'his Act may be cited for all purposes as the Attorneys' I 2. Deze Wet ,ka~ voo.I' aUe doelei~~eJ.l wor~en a~n8ehaald KOl'te Titel. 
Admission and Enrolment Act, 1912. lillS de Prokurems 'Ioelatmg en IIlschIl]Vmgs '\'I et, UL. 

Published in accordance with the Standing Rules and' Gepubliceerd overeenkomstig het Reglement van O1'de van 
O:ders of the House of Assembly. ide Volksraad. 

GYS. R, HOFMEYR, ' GYS. R. HOFMEYH, 
Cierk of the House'l Klerk van hat H uia. 
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~Ten~!wee~~.l1£aal_te wo!:den_gelezen op Donderdag 
20 Junie 1912. 

TOTTO 

I 
Apply a Sum.not exceeding Seventeen MillionlAanwendi~g va~ e~n som niet tebovengaande 

One Hundred and Twenty-nine Thousand! ZeventIen Mllhoen Een Honderd Negen en 
Eight Hundl'cd and Fifty-one Pounds I ~~~in~ig Duizend Acht. Honderd Een~ e.n 
towards the service of the Union during! "\ IJftlg Pond v?or de. dl~nst van de lhue 
the year ending on the thirty-first day of gedr:rende het Jaar emdlgende de een en 
March, 1913. dertlgste dag van Maart, 1913.I 

(ORDER OF THE HOUSE.) (LAST VAN HET HmB.) 

het bepaald door Zijn lIajesteit de Koning, de Senaat 
S8nate and the House of Assembly of the Union en de Volksraad van de DDie van Zuid Afrika als 

South Afriea, as follows :~ i voIgt: 
B E it enacted by the King's Moat Excellent Majesty, 

I 1. De Schatkist Rekening van de TJnie wordt mite deze Schat~ist 
EAxchequter 1. The Exchecluer Account of the Union is hereby charged[belast met zodanige sommen als benodisrd mosren ziJ'n voor Rekdenmbgltae t 

ccoun 	 'th] f b' d f tl . Id d" T' ( b I ~ ~ wor en e s1char/led with WI sue 1 sums 0' money as may e reqUIre or 1e serVICe e Ienst van (le Ume en e astbaar op de Inkomstereken- met 
£17,129,851. 	 of the Union (and chargeable to Revenue Account) during theling) gednrende het jaar eindigende de een en dertigste £17,129,851. 

year ending on the thirty-first day of :iYlarch, 1913, not exCeedingj,dag van Maart 1913, niet tebovellgaande in het geheel de som 
in the whole the sum of Iseventeen million one hundred and van zeventien millioeD een honderd negen en twintig 
twenty-nine thousand eight hundred. and fifty-one pounds. duizend acht honderd een en vijftig pond. 

I 2. Het -geld bij deze Wet beschikbaar gesteld wordt aange- Hoe het geld 
~~o~ !;~fi~d 2. The money appropriated by this Act shall be applied to:wend voor de diensten in biezonderheden vermeld in de te worden 

, the services detailed in the Schedule hereto, and more par-I Bijlage hieraangehecht en omstandiger uiteengezet in de aangewend. 
ticulady specified in tbe Estimates of Expenditure [D.G.l, Begroting van Uitgaven (D.G. 1 en U.G. 46, 1912) zoals door 
and U.G. 46, 1912J as approved by Parliament, het Parlement goedgekeurd. 

3. Met de goedkeuring van de Minister van FinancHin kan De Minister 
Minist~r may 3. With the approval of the Minister of Finance a saving oneen besparing onder een sub-hoofd van een Uitgetrokken k;n'~iri (j' 

~~~~ti~~. any sub-head of a Vote may be made available to meet excess:Som beschikbaar gesteld worden om overschrijding van uit- :ut~:ise~~n. 
expenditme on any ot.her sub-head, or in the case ofigaven onder een ander sub-hoofd of in 't geval van Hoofd 
Vote 39 expenditure on a now sub-head of the same Vote/39 Uitgaven onder een nieuw sub-hoofd van dezelfde Uitge
provided that no excess shall be incurred on the sumS ap-ltroVk:en som te dekken met dien verstande dat gene over
pearing in column 2 of the Schedule hereto, nor shall savings Ischrijding zal worden aangegaan op de sommen voorkomende 
thereon be available for any purpose other than that foriin kolom 2 van de Bijlage hieraangehecht, noch zullen bespa
which the money is hereby granted as indicated in the said ringen daaronder beschikbaar zijn voor enig doeleinde buiten 
Sch ednle. dat waarvoor het geld hitrbij wordt toegestaan zoals aangeduid 

in gemelde Bijlage. 

Shclt Title. 4. This Act may be cited for aU purposes as the Appropl'ia- 4. Deze Wet kan Voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte Titel. 
tion (1912-1913) Act, 1912.. als de 1YIiddelen (1912-1913) Wet, 1912. 
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'

No. 
of Vote. 

I 

2 
3 

<1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

SCHEDULE. 	 BIJLAG:m. 

Service, 

For the salaries and expenses of the office 
of His Excellency the Governor-General 

For the salaries and expenses of the Senate 
For the salaries and expenses of the House 

of Assembly... '" ... ... 
For joint Parliamentary salaries and 

expenses ... ... ... ... .,. 
For the salaries and expenses of the De· 

partment of the Prime }finister ... 
For the salaries and expenses of the De

partment of Agriculture... ... ... 
including the undermebtioned ser

vices :~ 
Grants-in-Aid ... ... .. . 
Veterinary ... ... ... .. . 
Sheep Division ..• ... . .. 
Bacteriology ... ... . .. 
Dairy Industry... '" .. , 
Tobacco and Ootton ... ." 
Entomology... ... ... •.. 
Brands and Fencing ... .., 
Guano Islands ... ... ... 
Ostrich Feather Industry... ." 

ror the salaries and expenses connected; 
v"ith Agricultural Education... ... ! 

including the undermentiol1ed ser
vices :~ 

Agricultural Scholarships and 
Bursaries ... '" ... . .. 

, Purchase of Pedigree Stock ." 
! For the salaries and expenses of the 
, ~epart~ent of Foresery ... ... ... 

lllcludmg the uudermentlOned ser
vice 

NursE-ries and Plantations 
',For the salaries and expenses of ttle De
, partment of the Interior... ... .,. 

including the undermentioned ser
vices : 

Grant to Indian Immigratirn 
Trust Board ... 

Grants to Jlfuseums ... . .. 
Grant-in-Aid of l\iagnetic Survey 
Assisted Immigration and Re

patriation or Deatitute Euro
peans ... ... ... . .. 

Grants to Libraries. Art Galleries 
and kindred institutions ... 

,For the salaries and fxpenses connected 
i Wit,1 Governm nt Laboratories, District 

Surgeons, Health Ofiicers and general 
public health measures... ... 
including the undermentioned ser

vices ; 
Preventive measures and tre!\t

ment of contagious diseases ... 
Grants-in-Aid of Medieal Councils. 

Pharmacy and IIealth Boards .. : 
For the salarie3 and expenses connected 

with I,eper and Lunatic Asylums ... 
For the Ralaries and expenses of the 

Printing and Stationery Department 
and the cost of printing and stationery 
services for all Government Depart
ments ... ... ... ... ... 

For the salaries and expenses of Defence 
Headquarters staffs, Cape Mounted Rifle
men, Militia, Volunteers and Cadets ." 

including the undermentioned ser
vice : 

Contribution to His Majesty's 

Navy... ... ... ... 


For the salaries and expenses of the De
partment of Justice '" ... ." 


For the salaries and expenses in connec
with Superior Courts ... ... ... 


For the salaries and expenses of Magis
trates and their establishments and the 
cost of administration of justice in 
Magistrates' Courts ... ." 

Carried forward ... 

, 

No. van 
Column UitgeOolumn 

I trokken 
Som. 

2. 

£ 

22,920 
21,395 

55,459 2 

10,505 I 

8,473 i 4 

490,097 1 

6 
IG,t:oo 

139.042 
115:l65 

4((175 
5;2112 

12,572 
24,639 

7,431 
27,0121 

7,24°1 
112,980 

5,690 
3,000 

8 
123,101 

9 

136,187 

10,000 
10 

24,110 

110,478 

11 

262,911 12 

232,823 13 

.540,699 

14 
85,000' 

15 
66,802 

16 
156,422 

I 
428,953 'I 

£2,780,210 
i 

! 

Dienst. 

Voor de salarissen en uitg-aven van het 
kantoor van Zijn ExcellpA1tie de Goe
verneur-Generaal ." ." ... 

Voor de Salarissen en uitgaven van de 
Senaat ... ... ... ... ... 

Voor de Salari88en en uitgavea van de 
Volksraad... ... ... ... ... 

Voor gezamenlike Parlementaire salaris
sen en uitgaven ... ... ... . .. 

, Voor de Sala,issen en uitgaven van het 
Deptlrtement van de Eerste }finisterI Voor de Salarissen en uitgaven van het 

, Departement van Landbollw ." ... 
i insluitende de ondervermelde diensten :,~, 
, Hulptoelage ... ... ... ... 
I Veeartsenij ... ... .. . . .. 
I. S:3hapen Afdeling ... ... .. . 

Bakteriologie... ... ... .. . 
Zui vel industrie ... ... ." ...I Tabak en Katoen ... ... . .. 

I Insektekunde... ... ... '" 
Brandmerken en Omheining ... . .. 
Guano Eilanden... ... ... . .. 
Struisveder Industrie ...... 

Voor de Salarissen en uitgaven in verband 
met Landbouw Onderwijs ... ... 

insluitende de ondervermelde diensten :~. 
Landbouw Studiebeurzen ." ... 
Aankoop van Stamboek vee ... .•. 

Voor de Salarissen en 	uitgaven van het 
D?partement van BoswBzen... ... 

mshutende de ondervermelde dlenst ;~ 
Kwekerijen en Plantages 

Voor de Balarissen en uitgaven van het 
Departement van Binnenlandse Zaken 

illsluitende de ondervermelde diensten 
Toelage aan Indiese Immigratie Trust 

Bestuur 
'Toela,gen aan ]Ihu'eums ... ...' 
Hlliptoelage vooe JlIagnet'ese opmeting 
Ondersteunde Immigratic en Repa

triatie van behoeftige Europeauen ... 
Toelagen aan Bibliotheken, Knnst 

Galerijen en soortgelijke inrich
tingen ... 

Voor de Balarissen en uitgaven in verband 
met Goevernements Laboratoria, 
Distrikts Geneesheren, Gezondheids 
Beambten en algemene Gezondheids 
maatregelen 

insluitende de ondervermeldediensten ; 
Voorbehoedmiddelen en behandeling 

van Besmettelike Ziekten 
Hulptof\1a,gen aan Mediese Raden, 

Apothekers- en Gezondheidsraden ... 
Voor de Salarissen en uitgaven in verband 

met Gestichten voor :aielaatsen en 
Krankzinnigen ... 

Voor de Salarissen I:n uitgaven van het 
DepartementvanDrukwerken Schrijf
behoeften en de kosten van dxukwerk 
en schrijfbehoeften diensten voor aHe 
Goevernements Departementen 

Voor de Salarissen en uitgaven van Verde
diging Hoofdkwartier Staven, Kaapse 
Bereden Infanterie, Militie, Vrijwil
ligers en Kadetten 

insluit.ende de ondervermelde dienst ; 
Bijdrage tot Zijn Majesteits Zeemacht 

Voor de Salarissen en Uitgaven van het 
Departement van J ustitie ... ... 

Voor deSalarissen en Uitgaven in verband 
met Hogere Hoven 

Voor de Salarissen en uitgaven van 
Magistraten en hun etablissementen 
en de kosten van administratie van 
Justitie in Magistraats Hoven 

Transporteer 

KoloIDKolom 
21 

22,920 

21,39:; 

5.'),459 

10,505 

8,473 

490,097 

16,600 
139,042 
115.165 

46)15 
;;,292 

12,572 
24,639 

7,'131 
27,012 

7,240 

112,985 

5,690 
3,000 

12il,101 j 
59,675 

136,187 

975 
HAi;O 

100 

10,000 

24,110 

110,478 

37,500 

2,430 

262,911 

232,823 

540,699 

85,000 

66,802 

156,422 

428,953 i 

I--;~~-'~-~-

£2,78Q,210 i 
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----~--------------------~----~----I----~·----------------------~--~I----- ) 

Ko. of 	 ColumnService.Vate. 	 1. 

£ 
Brought forward ... i 2,780,210 

17 For the salarie8 and expenses of the offices' 
of Masters of t"e Suprpmc Oourt 25,582 

1B For tbe salaries and expenses of the Polict' 
forces d the Union 1AIP,!83 

Hi en-lades and eXpe,[lBE'S of the Priwns 
Depar! men t, refornlatories 
and ir1c.nstrial schf)ol" ,., \ 

including the undel'rnenHoned 8br- I 
victs:- I 

Gratu'ti €s to prisoners and con· 
tJ ib"tion8 to prisoners' aid as- 1 

EOC atioD8 
20 r or the satal ies a.'ld expellSe3 of the D€ I, 

l'artrnent of Mines ... ... ... 288,278 
'induding the undel'rnentioned sel" I 

vices:- , 
Assistance for District aiining I 

D9velopment ... ... , .. I 
Oontribution to Miner&' Phthisis, 

Oompensation Fund 
21 For the salaries and expenses of the De 

partmeut of the Minister of Edlleatbn, 
a.nd to provide for Higher Education ... 1123,942 
including the lJndermentioned sel'

vices : 
Grant to the University of the. 

Oape of Good Hope '... . .. 1 

Grant to thet-outh african Colleg',· 
Grant to the Victoria College ... ' 
Grant to the Rhodes University 1 

Ooliege .. 
Grant' 0 the Huguenot ('ollege .. , 
Grant to the Transvaal University 

College 
Grant to the South African School' 

of lVlines and Teehnology 
Teaehers' maintenance grants and 

bursari,'s to student,; at 
South Afliean Colleges and 
abroad ... ... ,.. , .. 

}fiscellaneons grants and services i 
For th" salari €s and expenses of the Dr- , 

partment of ]i'inance ·1I ,833 
[,'or the salarie, and expenses of the De· I' 

pal'tment of Inland Revollue ... . .. 26,\)25 
, F0r the salaries and expenees of the De. 
'1' pal'trnent of the COlltroller and Auditor. , 

General .. , .. , ... ... , .. i {\),320 
'For the "ala"ieg and expenses of the Dt,· 
i partm~nt of the High Oommissioner in ' 

London ... .., ... ... ... 32.7S1 
I For the interest, lill'.nagemen t and redemp- ' 

'\~o. yan!
Column "C'itge-I 	 Kolom KolomDienst.2. tr~kken 	 1. 2. 

, Sam. , 	 ~~__._~~,_~__~I__
----1--- --~Getr~'nspol'~~ ... ..·12'78~'210 

18 

lLi 

:3,800 i 

:]U 

, 
20,000 

10n,000 

II. 730 

10,970 

15,G68 

1,728 

6,914 

I 16,425 
1 6,000 

' 
I 

21 

22 

2(i 

27 

28 

29 

30 

VOOl' de Sahuissen en uitg'aven van de 
Kantoren van Meeiltors van het Haag I 
Gc.rechtshof ... .., I 

VOOi' do S111arisscn on van de , 
Pol~tienl:,cht vaIl. de ! 

Vo-:'}' de S .. lal'i'·sen en uitg'aven van hot 
vall Gevangeuis\vezen. 

Ve:l'bBtel'huizen ~n Indns~ 
tl'ieIe 80nolon 

inslu~tende de o!1dervermeld~aiel1sten:-··· 
Gl'atiilkaties aarr g~evangenen en bij 
dragen nan gc\"t:lng'cnen IIulpvcreni

',~,,~,.,~.,~ 
SrJaris2en en llit~ravAn van het 

van lVliinwezen ... 
dB I)t:dervonr:wld:; dienstell: 

Hulp voor Disrikt< IvIijnontwikkeling' 
Bijdl'ag'e to: ilIijnt0ring Vergoedill?' 

Fonrh, .. _ 
VOOl' de Sala,riescn en uitgaven van het 

lJopartement van de JlIinister van 
Onderwijs) en Oru v(Jorziening·te ma'ken 
VOD:r On(lervrijs ... 

ir sluitende ondervel'melde dien~t<:m:-
T()Gh:~,g-B u..an de TIniV01'siteit van de 

l~aan de Goede 
Toelage aan het Kol

aRn h,,,t Vic~orip. Kollegc 
Toelag'e aan hm' Rhodes UnivBr"iteit;) 

Koil !<e 
Toelag'e~a~m heb Hugclloten KoUege .. , 

nan hf.:t Tnt118V~.Ial lTniver~i
KoUeg'il ... 

110dagB fJun de Zuidafl'ikannse Schooi 
yan Miirn\'6~{.n 'reehnologie 

Onderwijzcr, OndorhOllds Toelagen en 
BeuTzen aun Stu~le:nten in Zllid~ 
afrikaanse Kolleges en buitenland~ 

DiYeTE~e Toelagen ell Diensten '., I 
Voor de SalariBsen en uitgavlm van het 

Dopartement van Financiell ... 
Voor de Mn.larissen en uHgaven van het 

Depart.ement Hin Binnelllandse In
komsten 

Voor de en uitg.aven van het 
van de I{ontroleur (:11 

Vour dB SalaTi~5e1J en uitgaven VUll hat 
Departemellt van de HJge KOlllrnis
saris in Londen .. , 

Voor de Rent"" Beheer de Aflossings. 
kostell op de Publieke Schuld van de 
Unie 

VOOl' de Pensioem:Il, Gratifikaties en 
Goevel'llements bijdJ'agen tot P(msioen 
en Voorzienings FOlldsen 

Voor de Emolumenten vall Provillciale 
Administrateurs en Audit{'ura en d0 
Uitgaven van Provinciale Admini· 
stratie 

illsluitencle de ondervel'mdde diellsten;.. 
Subsidie aan de Provincie de Rasp de 

Goede Hoop 
Suhsidie aan de Provincie Natal 
Sllbsidie aan de Province de Transvaal 
Subsidie alIn de Provincie de Omnje 

Vrijstaat 
Voor de Vergoeding verschuldigd san 

Pietermaritzbnrg en Bloemfontein, 
onder al'tikd 133 van de Zuid·Afrika 
Wet 1909 ... 

Ala volg-t 
Pietermaritzburg 
Bloemfontein 

VOGI' Diverse Doeleinden 
inslnitBnde ondervel'lllelde c1iensten : 

'roelagen aan Kapelaans in de Kaap 
de Goede Hoop 

Toela.gen aan Kerken in de Oranje 
Vrijstaat .. , ..• .. '" 

Subsidie <!all Stoomechepen van dienst 
vool' de Haven van Durban 


Onkosten van Kommissies 


TransporteeI' £ 

25,1)82 

t~{lH,4.s3 

288,278 

;W,Ouf) 

HlO,IJOO 

1 b,HL) 
1l.!i7il 

15,GG8 

11,8:33 

52\).500 

42,493 

2B,380 
19.113 

46,132 

1,728 

6,914 

16,425 

___'_'__I__~:(!O~ 

Hl,915,973 

27 

2~J 

30 

, 	 tion c.harges on the public debt of the', 
"C'nioll 

For pensions, gl'lltuiti('s and Government 
contributions to pension an:l provident 
funds 

For the emoluments of Provincial Ad
ministrators and Anditors &nd the ex· 
penses of Provincial administration ... 
induding the llndermentioned ser
vices :-. I 

Subsidy to the Province of the' 
Cape of Good Hope ... I 

Subsidv to the Province of Natal' 
Subsidy to the Province of the 1 

Transvaal 
Subsidy to the Province of the i 

Orange Free State ". . .. I 
Fer the compensation due to Pieterrnaritz· , 

burg and Bloemfontein, under Section 
[33 of the South Africa Act 1909. 

as follows :  . 
Pi"terrnaritzburg .. . 
Bloemfuntein ... ... ... 

For mi.cellaneous purposes ... ,.. 1 

including the undermentioned ser- , 
vices : 

Allowances to Chaplains in the i 
Cape of Good Hope 

Grants to Churches in 
Orange Free State 

Subsidy to Ocean Steamers 
ving the port of Durban 

Expenses of Commissions 

Oarried forward 

th~ I 

ser
... I 
,.. I 

:£ [13,915,973 
1 

4,6G7,337 

4Gl,909 

3,423,185 

16,132 
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'
No. of I 
Vote 

31 

82 

33 

34 

85 

38 

89 

40 

Service.I 

Brought forward 
i For the salaries and expenses of the De-
i partment of Lands ... ... 
i including the undermentioned ser
i vice:

Purchase of Land ... 
For the salaries and the expenses of the 

Department of Irrigation 
including the undermentioned ser
vice :

Boring .. , 
For the salaries and expenses of the offices 

of the Registrars of Deeds 
For the salaries and exnel1ses of the offices 

of the Survey ors-Geileral... 
))'cr the salaries and expenses of the De· 

partment of Native Affairs 
including the undermentioned ser- i 
vices :~. I 

Subsidies and allowances to ChiefJ : 
and Headmen .,. i 

Natal and Zululand Native Trusts I 

1;'01' the salaries and expenses of the De-I' 
partment of Commerce and Industries 

including the undermentioned ser
vice:

Grants-in-Aid 
For the salaries and expenses of the De

partment of Customs and Excise 
i 1<'or the ealade:; and expenses of tbe 
I Department of Public Works 

" 

I including the undermentioned services: 
-Grants to Local Authorities, Fire 
Brigades, etc. 

}<'or the construction and equipment of 
Government building~, the construction 
of bridges aud other public works 
including the undermentioned services: 
--Works for the Department of Agri
culture 

the Interior
" Public Health 

Defence 
j' Justice 

Police 
Prisons 
Forestry 
Lands 

" Native Affairs 
" Commerce and Indu$tries 

" "Public Works 
" " Posts and'Telegrapbe .,. 

Adjustment of Civil Service House 
Loan Scheme 

Advance to Stanger Local Board, Natal 
" Excelsior Village Board, O.F.S. 

Minor works for all Departments 
Furniture and fittings ... 
Bridges 

}<'or the Salaries and expenses of the 
Department of Posts and Telegraphs ... 
including the undermentioned services: . 
-Subsidy tQ Cable Company ... .,. 
Coutribution to International Bureaux 

jj 

'Total :£ 

Column 
1. 

, J! 
13,915,97B 

79,328 

27,2HO 

125,701 

57,:322 

2H,0,'i2 

61,H57 

il05,7R5 

20,90!) 
18,5:12 

7,OU 

IH,2lO 

!77,468 

1,020 

21,8,;0 
28::194 
l.il,H2 

1,400 
81,;";84 
64,686 
:38,878 

1,250 
1,400 

1l1,900 
1.500 

11',700 
36,OnO 

2,000 
SOO 
2PO 

:.0.000 
~n;750 
J,SH 

1,5:3V,il22 

8,825 
4;10 

17,12H,851 

No. van 
Uitge

trokken 
Som. 

31 

Dienst. 

Getransport.eerd 
Voor de Salarissen en uitgaven van het 

Kolom 
1 

Kolom 
2 

i Departement van Landen .. , ... 
I insluitende de ondervel'melde dienst :

Aankoop van Grond 
Voor de Salarissen en uitgaven van het 

Departement van Besproeiing 
insluitende de ondel'vermelde dienst 

Boren 
\TOOl' de Salarissen en uitgaven van de 

Kantoren v In de RegistrateUl's van 
Akten ... 

Voor de Salarissen en uitgaven van de 
Kantoren van de Landmeters-
Generaal ... 

VOOl' de Salariseen en uitgaven van het 
Departement van Naturellen Zaken 

insluitende ondervermelde diensten :
Subsidies en toelag,en aan Opper

hoofden en Hoofdmannen .. , 
Natal en Zululand Naturellen Trusts 

Voor de Salacissen en uitgaven van het 
Departement van Ha.ndel en Xijver
held 

insluitende de ondervermelde dienst :
Hulptoelagell 

Voor de Salarissen en uitgaven van het 
Departement van Invoerrechten en 
Aksijns 

Vooe de SaJarissen en uitgaven van het 
Departement van Publieke Werken ... 

iU8luito nde de ondervCl'melde dienst~m :
Toelagen aan Plaatselike Autoritei

ten-Brandweren, enz. 
Voor de bouw en uitrusting van Goe· 

vernements G·ebouwen. en de bou w van 
braggen en andere publieke werken ... 

iusluitende de ondervermelde dien~ten :
Werken voor het Departement van 

I'1.mdbouw 
" BinnenlandFe Zaken" 	 " Openbare Gezondheid ... 
" Verdediging 
" Justitie ... 
" Politie 
" Gevangeniswezen 
" Boswezen 
" Landen ... 
" Naturellen Zaken 
" Handel en Nijverheid... 
" Publieke Werken 

" " Post-en Telegraalwezen 
Regeling van W oni ng Lening Schema van 

CivieJe Ambtenaren 
! Voorschot aan St.anger Plaatselike Be

stuur, Natal 
" " Excelsiur Dorpsbestuur, O.V.S. 

Kieinerewerken voor alte Departementell 
Meubels en toebehoren 
Bruggen 
Voor de S~larissen en uitgaven van hee 

Depart.ement van Post-en Telegraaf
wezen 

insluitende de ondervermelde diensten : 
-Subsidie aan Kabel Maatschappij ... 
Bijdrage tot Internationale BUl'"aux 

£ 

il7 

WI 

10 

125,701 

07,522 

2G,Of)2 

til ,\l57 

30.j,7il5 

20,!lOO 
18,592 

7,07t 

1,:100 

·117,2Hl 

1,020 

H7.·!6~ 

2U.50 
28.39,1 
61,742 
1,400 

84,584 
64,686 
:38,B78 

1.250 
1.400 

iH,900 
1,500 

18,700 
:J6,060 

2.000 

800 
200 

,:10,000 
27,750 
4,871 

1,5:Jli,:J22 

S,82?) 
4:30 

~~·----i --_._-_.. 
17,129,851 i 

Puhlished in accordance with the Standing RnieR and Orders I Gepubliceerd overeenkomstig het Reglement van Ol'de vant 
of the Honse of Assembly. ide Volksraad. 

GYS. R. HOFMEYR, I GYS. R. HOFMEYR, 
Clerk of the House.\ Klerk van het Huis. 
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BILL 

TO 

(Ten Tweede Maal te worden gelezen op Vrijdag 
)

21 Junie 

\VETSONTWERP 
TOT 

Apply a further sum not exceeding Thirteen Aanwending van een verdere som van ten 
Million Nine Hundred and Thirty-nine 
Thousand Two Hundred and Seventy-five 
Pounds from the Hailway and Harbour: 
]\lnd for the service of the Hailways 
Harbours and as a contribution to the Con
solidated Hevenue ]!'und for the ye~H 
ing the Thirty-first day of March, 1913. 

(ORDER OF THE HOUSE.) 

BE IT E'T AOTED b th" K' " ' E ~ 11 t 'H',' t ~1\f 
'Hi. ' Y e mg s HOSt xce en jUaJes -y,

the Senate and the Honse of Assembly of the Union of 
of South Africa, as follows :_ 

hoogste Dertien Millioen Negen Honderd 
en Negen en Dertig Duizend Twee Honderd 
en Vijf en Zeventig Pond uit het Spoorweg 
en Havenfonds voor de Dienst van de Spoor
wegen en Havens en als een bijdrage tot 
het Gekonsolideerd Inkomstefonds voor 
het jaar eindigende de een en dertigste dag 
van ~laart 1913. 

(LASl' VAN HET HElS.) 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de
d V lk ' d van de Unie van Zuid-Afrika

Senaat en e 0 sraa, , 
als voIgt :

1. Het Spool'weO" en Haverrfonds wOl'dt mits deze bezwaard Spoorweg· 
Railway and 1. The Railway and Harbour Fund is hereby charged with met zodanige som ~elds als benodigd mocht zijn voor de dic?st ~~n~sa;:n~or. 
Harbour such sums of money as may be required for the service of thevan de spoorwegen en havens "m d.e Uni.e (~n voor rekemng den bezwaard 
Fund to be. railways and harbours of the Union (and chargeable tOivfill de Inkomsterekening) over het Jaar emiligende de een en met 
~~1~~~g,2,;,~:h Reven~e Account) for the year ending the thirty-first day of1lelertigste dag van Maart, 1913, te zaman Diet tebovengaan~e £13,939,275. 

How money 
to be 
supplied. 

Minister may 
authorise 
variations. 

Short title. 

March, 1913. not exceeding in tho whole the sum of thirteen de som van dertien millioen negenhonderdennegen endertlg 
million, ni~e hUl1dr~d and thirty-nine thousand two!'duizend twee honderd en vijf en zeventig ponel. 
hundred and seventv-five }Jounds. .. .. d TIc II d H gblden" . 2. De golden bewllhgd blJ eze ,oj et zu en wor' en &'inge- oe Q 

. ]. . t' d B"I moeten wor, , '.' " ' . . \wend voor de doelemden .en ( HlDsten Ulteo.ngeze me. IJ age den besteed. 
2. 1he money apPl?prlated bj t~lS Act shall oe appl1~d tO oot deze Wet en uitvoerlger opgenoemd III de Begrotmg van 

the purposes a~d serVlCet:l,N se~ ,fort? III the S~hedule to thlsA~ttUitgaven [U.G. 13 en U.G. 38, 1912J zoals door het Parlement 
and mor~ partlCularl~ ~p'eClhed m the .es.tlmat~s of ~xpendl- igoedgekeurel. 
ture [U.G. 13 and U.h. 30, ]912J as appro"\ed b) ParlIament. 13 d t t' d 1\,,!"" • t ~. Spoo-'~eO"en Minister kan . Me ' t e oes enlmlng van e llHnlS er ..an '" b f "k' 

jen Havens kan een besparing op een of ander hoofd worden ~:~) l:gen 
3. With the approval of the Minister of Railways andlaangewend tot de1l:king van de meerdere uitgaven onder enig 8 aa . 

Harbours a saving on any head may be made available for the ander hoofd: Met dien verstande dat de sommen voorko
excess of expen~iture on any other head: J?ro,:ided that nolmende in de tweede kolom van bedo~lde Bijlage n~et over
excesss shall be mcurred on the sums appearmg m the second,schreden mogen worden en dat besparmgen daarop met zullen 
column of the said Schedule 1)01' shall savings thereon be'mogen worden aangewend voor enig ander doel (tan dat waar
available for allY purpose other than that for which the money\voor het geld bij deze beschikbaar gesteld is zoals aangewezen 
is hereby appropriated as indicated in the said Schedule. :in bedoelde Bijlage. 

I 4. Deze Wet kan voor aHe doeleinden wordm aangehaald Korte Titel. 
4. rl'his Act may be cited for all purposes as the Railways als de Spoorwegen en Havens Milldelen (1912-1913) 

and Harbours Appropriation (1912-1913) Act, 1912. Wet, 1912. 
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SCHEDULE. 

READ. 	 I. Column 1. Oolumn 2. 

WOrking Expenditure 
Maintenance of Ways and Works .. . 
Maint<'lnance of Rolling Stock .. . 

[	 Running Expenses ... ... . .. 
Traffic Expenses ... ... .. . 
General Oharges '" ... .. . 
Superannuation 
Cartage ServieeR ... 
Relaying, Renewing and Strengthening 

(Permanent Way and Works) ... 
Interest on Loans and on interest·bearing 

Oapital .. , 
Oharges in respect of lines leased 
Miscellaneous Expenditure (Net Revenne 

Account) .. . 

Betterment ... .,. 

Rates Equalisation Fund 


Subsidiary servioes : 
Oatering Service 
Bookstalls, Advertising and Automatio 

l Machines ... 
Bedding and Equipment of train lavatories 
Sleeper Faotories 

Working Expenditure:-
Maintenanoe and Upkeep 

u3. Traffic Working ... 
Q:l Depreoiation.. . .. .
S[ General Charges ... ... ... ... 

i'=I Superannuation ... ... ... '" 

Q:l Oartage Servioes ... ... ... ...
l
~ Interest on Loans and on Interest-bearirif 

Oapital ... ... ,.. ... ... 
Subsidiary servioes:

Lighthouses ... 

Oontribution to Consolidated Revenue Fund ... 

:£ £ 
1,749,945 
2,203,871 
1,774,533 I 

'1,581,3406 
271,'i63 
150,000 
241,972 

28.~,011 

280,6t{ 

59.607 
17,195 
29,879 

: 
I HOl~20 7 

225,12:) 
221,618 

43,508 
2;\0()() 
46,4G2 

2.801.:J7S 
Ig,r,OO 

19.2fi6 
nOO.O!)O 

70,000 

400,762 

16,36.) i 

, ... i IJOO,OOO 
I~_~~_'··_,~·~__....--.--J 

£ I il,flB9,27,j 

Published in accordance with the Standing Rules and 
Orders of the House of Assembly. 

GYS. R. HOE'MEYR, 
Clerk of the House. 

BIJLAGE. 


Roofd. 

I 
r Exploitatiekosten :-


Onderhoud van Baan en Werken ... 

Onderhoud van Rollend Materieel ... 

Treinlooponk08ten ... ... . .. 

Vervoeruitgaven ... ... .. . 

Algemene Onkosten ... ,.. .. . I 	 Superannuatie ... ... ... . .. 
Vraohtdienst... ... ... ... 
Opnieuw leggen, R"rnieuwen en Versterken 

Z I (van Baan en Werken) 

~ I Rente op Leningen en op Rentedragend 

I'i< I Kapitaal ... 

S:: 1 Onkosten in verband met Ruurspoorlijnen 

~ O)ikosten van allerlei aard (Netto Inkomste-

X rekening) ... 

~ Verbeteringen ... 

en Fonds voor Gelijkmaking van Tarieven 


Rulpdienst ;.~ 
Verversingsdienst ... ... ... . .. 
Boekstallen. Advertenties en Automatiese 

l 
I 

Toestellen ... ... ... ... ... 
Beddegoed en Inriohting van 'I'rein-was

plekken ... 
Fabrieken van Dwarsliggers ... 

r Eksploitatiekosten 

Onderhoud en Instandhouding 

Vervoeruitgaven 


u3. Waardevermindering .. . 
Z Algemene Onkost€n .. . 
I'i< I Superannuatie ... 
~ -\1 Vraohtdienst 
~ . Rente op T,eningen en Renteilragend 

Kapitaal 
Hulpdienst : 

L Vuurtorens 

Bijdrage aan het Gekonsolidcerd Inkomstefonds 

Kolom l. 

£, 
1,749,945 
2,203,871 
1,774,533 
1,587,346 

271,463 
150,000 
241,972 

285,011 

280,614 

59,607 

17,1\15 
29,879 

301.257 
225;123 
2240,618 

43,508 
2",000 
46,462 

16,3(;5 

Gepnbliceerd overeenkomstig het Reglement van 
de Volksraad. 

Kolom 2. 

£ 

2,801,978 
Ill,500 

19,266 
600,000 

70,000 

400,762 

Orde van 

GYS. R. HOF'YIEYR, 

Klerk van het Hllis. 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28TH JUNE, 1912. 

(To be 1'eOO a Second Time on Friday, 21st June, (Ten Tweede 1IIaa~E~JOrt!en (jeleze~~Lyrijda{j, 

21 Junie 1912.) 

BILL 	 WETSONTWERP 
1'0 	 TOT 

i 

Apply a sum of money not exceeding ]'iveIAanwending van een som van ten hoogste vijf 
Million and rren Thousand Pounds fori millioen en tien duizend pond voor 
Hailways and Harbours Capital andl Spoorw(~gen en Havens Kapitaal en Ver-
Betterment 'Yorks for the service of . beteringswerken VOOl' de dienst over het 
period from the first day of April, 1912, tijdvak van de eerste dag van April 1912, 
the thirty-first day of March, 1913. tot de een en dertigste dag van Maart 

H1l3. 

(ORDER OF THE HOUSE.) (LAS'l' VAN HET HUIS.) 

BE 11' ENACTED by the King's Most Excellent Z·IJ HErr Bl<;PAALD duol' Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the llouse of Assembly of tIle ,'...I Senaat en de Volksr,uld van de Uuie van Zuid Afrika. 

Sonth Africa, as follows :-- voIgt
Railway amI 1. The Railway and Harbour Fund of the Union is herehy 1. Het Spoorweg en Havenionds van de Unie wordt mit" Spool'\v,eg· ell
Harbour 
Fund to be charged with such ,sums o,f money as may be re9uil'ed, for!c1eze hezwa~rd met zulke sommt·n gel(ls als benodigd mocbten rea~~~';l~~(b 
charged with Railway and Harbour CapItal and Betterment serVIces of thelzijn VOOl' tlpO:Jl',veg en Haven Kapitaal en Verbeterings- bpz\vaanlmeL
£5,010,000. Fnion fol' the period from the first day of April, 1912, to thedlensten van de Unie over bet tijrlvak van de eerste clag van £i;,OlO,OlJU. 

thirty-first day of March, I!H3, not exceeding in the whole lApril 1912 tot de een Oll dCl'tigste V,\ll ::.\Iaart ID1:l, Ie 

the sum of fivc milUon and ten thousand poumls, as set ontlzamen niet tebovengaaBcle de som yan vijf millioen en tien 
in the First Schedule to this Act. 'duizend pond, zeals uiteengezet in de Eerste Bijlage tot daze 

\Vet. 
How mon!"ys 2, The moneys appropriated by this Act shall be applied tol 2. De gelden bij deze W ~t hescl~ikbaar g~steld zullen I~oe gelden 
to ge apphed the purposes expresst'd in the said Pirst Schedule and shall bel\vorden llt:steed VOOl' de doelelllde~l mtgedrukt In voormel~e be~~~:~ 
~o;~hi:~ met from the sources set out in the Second Schedule to this' l<:el'ste Bijlage en ,vorden gedekI Ult de hronnen genoemd III bronnen 
appropriated. Act but no por·tion of the sum of six .hundred thousandlde rl'weede Bijlage tot de:w Wet. zullende eehter geen deel van waa-ruit zij 

pou~lds contributed from Better:~ent Fund, spee!fled in the! l~e som :an ,zes hOll(}erd duize~ld pon~ getl'Ok~~ll uit het ~e~~~~, 
said Second Schedule, shall be utIlIsed for expendIture except1verbetel'mgsiomls. opg~noeIlld III de 'Iweede, BIJlage, VOOI' 
for p.Ul1loses falling under Heads numbered 2,3,4 and!) ofluitgaven word~n gebrmkt, behalve v.ool' doe!emden vdllende 
the said First Schedule. onder de Hoofden genuIlllllerd 2, 3, 4 en .) van bedoelde 

Eerste Bijlage. 
l\[inist~r may 3. The said mo.ney shall not be applied to any use, i.ntcnt Ol' 3. Bedoclde "om zal tot geen Linder doel mogEIll worden ]}liuistcr kan 
au~.\t°t~lse, l)urpose other than the services for which it is appropriatedIaangewend dan de diensten, waal'Voor zij bij deze \Vet afwijkingen 
vana IOns. 	 ,... I! .. 1 l·l ' 1" . 't t' , toestaan,by this Act and more partICularly set out III pages t) to 1 bescluk )aar geste ( IS en (Ie lutvoerlger meengeze Zl]n op . 

inclusive of the Supplement to the Estimates of the Expendi-!hladzijden ti tot en met U van het Supplement tot \le 
ture fr~m Loan Fund~ (Third Pr~nt) which has been prese~lt:dl! Begroting van Uitgavel1 uit Leningsfon,dsen (Derde Afdruk) 
to Parhament: PrOVided that WIth the approval of the 1\1Ims-. hetwelk aan het Parl8mellt aangeboden IS : 
tel' of Railways and Harbours a saving on anyone head (except I Met dien verstande dat met de toestemming van de Minister 
head No.1) may be made available for any excess of expen-1van Spoorwegen en Havens een besparing op een of ander 
diture on any other head (except Head :S-o. 1) of the said hoofd (met uit7.0ndering van Hoofd No.1) aangewend kan 
First Schedule. In the case of the services falling under the worden tot dekking van meerdere uitgavel1 onder enig ander 
::;aid Head No. 1 the total expenditure on any line under hoofd (uitgezonderd Hoofd No.1) van bedoeldeEerste Bijlage. 
consHuction shall not exceed the amount preseribed hy law,In het geval van de diensten vallende onder bedoelrl Hoofd 
as the maximum amount which may be expended thereon, No. 1, mogen de gezamenlike uitgaven VOOI' een in aanbouw 

Zijnde lijn het maximum hedrag niet overschrijden, dat 
volgens wet daarvoor uitgegeven mag worden. 

Authorisa- 4, Anything to the conti'aI'Y notwithstanding in any law 4. Niettegenstaande tegenovel'gestelde bepalingen in enige Maehtig'ingI 
r~~~e:e or a.uthori~il1g t~e ?onstructio~ 01' eq:lipr~ent of any H.ne men-! w:et w~arbij ma~hti~i.ng vel'leend, wordt tot de aanleg en b~~~en, Ie 
decrease in tlOned m the first eolumn of the rrhlI'd Schedule to thiS Act-'lmtru8tmg van emge hJn vermelcl m de eerste kolorn van de worden uit 
amounts to be DerdeBijlage tot deze Vvet wo1'<1t- . gegeven voor 
expended on (a) the amount mentioned in the seco1)(l column of tha I (a) het hedrag in de tweede !colom van die Bijlage d~Laandl~gvan
construction f 1 l' ('" I 	 voor ezeof certain Schedule opposite the name o. any sue 1 me uemg, vermcld tegenovel' de benaming van een zodanige :roedgekeurde 
lines hereto- the amount prescribed hy law as the maximuUl sum i, liJ'n (zijnde het wehelik als maxlUlum vastgesteld lijnen, te 
f . d d h t I' ) h II 1 '. d t th 'd' .. 	 ) vermoorderena~horiSed, to be expen e on t a· me s a ,)e Inerease 0 el bedrag dat aan Ie hJn te koste gelegd mag worden of te 

sum set out in the fourth column opposite sueh name; vermeerderd tut de 130m in de vierde koloIll vermeld verminderen. 
I tegenover bedoelde benaming ; 

(b) 	 the amount mentioned in the third column of thatI (b) het bedl'ag in de del'de kolom van bedoelde Bijlage 
Schedule opposite the name of any snch line (being vermeld tegenover de benaming van een zodanige lijn 
the amount prescribed by law as the maximum suml (zijnde het wettelik als maximum vastgestelde 
to be expended on that line) shall be reduced to 'he bedrag dat aan die lijn te koste gelegd mag worden) 
sum set out in the fifth column opposite snch name. • verminderd tot de 80m in de vijfde kolom vermeld 

tegenover bedoelde henaming. 
Short title. 5. 'l'his Act mav he cited for all purposes as the Railways 5. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

and Harbou:rs Capital and Betterment 'Works Appropriation als de Spoorwegen en Havens Kapitaal en Verbeterings
(l912-13) Act, 1912. werken Middelen (1912-13) Wet, 1912. 
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t 

r 
( 

FIRST SOHEDULE. EERSTE BI.lLAGE. 

Voltooilng van Hjnen in aanbouw (Gedeelte 

Completion of Lines under Construction 
 van £3,407,1(0) ... .., ... ... ! 2,000,000 

(part of £3,407,100)... p. • .. 2 Nieuwe werken op open Hjnen (Gedeelte van I 


New Works on Open Lines (part of 
 £3,115,04.8) 2,160,000 
£3,111;'(48) ... ... ... ... . .. Verder rollend materieel (Gedeelte van 


il Rolling Stock--Additional (part of £921,18;';) 
 £921,185) ·~50 000 

4 Harbours (part of JI,637,084) ... ... . 
 4- Havens (Gedeelte van £637,084) 3()I);OOO 

,j Working Cl1pital (part of £4.7,(00) .. . 
 5 Beilrijfskapitaal (Gedeelte van £47,(00) 30,000 

--.--_.--------- 
£5,010,000 £5,010,000 

'l'WEEDE BIJLAGE.SEOOND SOHJ1JDULE. 

80U),CfR fr(YJn which Ji't6nda will be provided. 

Bettel'ment Fund, Contribution from RailwitY Rev~nne. 
IH12-13... ... ... ... ... ... .., 600,000 1. Verbeteringsfonds, Bijdrage uit Spoorweginkomsten i912-1:~ 600.000 

2 Loan Ftmds ... 4,410,000 2. Lening-sfon:isen .l,nO;OOo 

£5,010,000£5,010,000 

THIRD SOHEDULE. DERDE BIJLAGE. 

I i 

Kolom 5
Line. ;Column 2; Column:3 Kolom 3
Lijn. 

, 1 I

I £ ,£ s. d. I ,£ s. d. i 
 £,s. d. 

538,796 

Wolseley (Ceres Road)-Cens I 99.G40 I: : Wolseley (Ceres Road)-Ceres 99640 I 

Port Elizli\beth-Avontuur .... 53fi,796 IPort Elizabeth-Avontuur ... .')35.7!~f;, 


128040 

George-Oudtshoorn... , 319,59(i 440,372 I IGeorge--Oudsthoorn... 3+9,596 : 
 440:372 

30;055 

India Jotn.-Alberton Branoh I U';:500 i 14,,')01 I I IudiaJctn.-AlbertonBranch 13,500 i 


I'Llewellyn-Franklin ... I 30,0".1 I 'Uewellyn-Franklin...... i 

14;501 


Komatipoort-Tzaneen I 703,740 ' 7](l.NO IKomatipoort-Tzaneen 703,740 : 710,040 

Standerton-Vrede ... ' 182,1)73 I IH7.D73 'Standerton-Vrede ... 182,57:1 : 197,373 

Umlaas Rd..-Mid. Illovo I {}ll,IOB I 70.300 IUmlaas Rd.-find. Illovo 66.103 70.300 

HowlckRallway !i,919 , 1O,1!)31 ]HowickSpoorweg ... 9,919! 10;193 

Kalabas Kraal-Hopefield 97,fiR7 l:l 11 12 9 Kalatas Kraal-Hopefield I 97,G87 12 11 


I 


97,482 12 f) 


Amabele-Butterworth ! 159;;,64i) 0 () I 1.5 1 Amabele-Butterworth i :"i9.).645 0 ° I 
 582,710 1(; 1 

Indwe-Maclear 1;";2;3,1:3;; ,) 7 i 14 ;; Indwe-Maclear 1152J·23:.7137'8~ 0" 07 
 516,009 H ;, 
Somerset West-Strand I 12,778 () 0 i 0 6 Somerset West-Strand 

I· 

11,569 0 " 

Sea Point I 7!l,HO H]() 1 14 °Zeepunt I 79:807 !) 10 : 
 72,229 H 0 

Walmer to a point on Port \\'almer naar een punt of de I I 


Elizabeth-Avontuur O,ut;!; Ii< ,i 4,9~,) " 71 P?,rt Elizabeth-Avontuur I .,") I 

l\1afeking-Buhrman's Drift 17,070 8 j, , 16,%1 ,,11' LIJn... ... ... ..., ii,565 IS 4,985 1 7 

illoemfontein·-Kimberlev ... 358,720 0 ° '13i;5,iiOl 14 11 l\'lafeldng-Buhrmansdrift ... I' 17,070 8 4 i 16,961 5 11 

Bethlehern-KrooDstad . 42'l997 Iii 2 HS,707 13 1 Bloemfontein-Kimberley... . '358,720 0 O· 355.501 14 11 

Bethle em-Reitz '" 158;000 0 0 1511,OOO 0 0 Bethlehem-Kroonstad Ii2t,997 15 2 I H8;707 13 1 

Riverside-Llewellyn i242,fJQO 0 ° 1,36,i;OO 0 0 Bethlehem-Reitz ... 1158.000 ° 0 I 153,000 ° 0 

Waterworks-Wepener ,221.511G () () 200,000 0 0 Riverside-Llewellyn ... ! 2:12;~?0 ° 0 186,500 0 °
I 


1500;000 
'I' 

Welverdiend-Lichtenburg... 1 0 (I 472,38", ° 0 Waterworks-Wepener , 221 ,'1.36 0 0 'I 200,000 0 ° 
Eende Kuil-Graaf Water 130.37:1 0 0 12(;,8(:1 ° 0 Welverdiend-Lichtenburg .500,000 0 0 472,388 0 0 
Lady Grey-Gairtney : 1l)0;16,'i 0 0 1211.2tl5 0 O,Eende Kuil-Graaf Water 11:10,373 ° 0 I 126,864 ° 0 
Belfast-LydeDburg... '326,000 0 0 BOfl;748 0 0I'Lady Grey-Gairtney i 190.165 ° (0) 1 129,26.') 0 0 
Ermelo-Piet Retief... 1271,107 ° 0 245,000 0 0 Belfast-Lydenburg... IH2G;OOO ° 309,748 ° 0 
Pietersburg-Bandolier Kop 250,000 ° 0 230,000 ° 0 Ermelo-·Piet Retief... ... 271,107 0 ° 1 241),000 0 0 
___________......__-'__~__...:.____'I____~ IPietersburg·-Bandolier Kop 1250,000 ° 0 230,000 0 0 

Published in accordance with the Standing Rules and Orders ofl Gepubliceel'd overeenkomstig het Reglement van Orde van tie 
the Honse of Assembly.Volksraad. 

GYS. R. HOFMEYR, GYS. H. HOFMEYR, 
Olerk of the House. Klerk van het HUia. 
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be read a Second Time on 

BILL 
TO 

Apply a Sum not exceeding Six Million 
Hundred and Ninety-eight Thousand 
Hundred and Ninety Pounds towards 
service of the Union during the 
ending on the thirty-first day of 
1913. 

(ORDER OF THE H01::SE.) 

B B IT ENACTED by the King's Most Rxcellent 
the Senate and the House of Assembly of the 

South Africa. as follows ;-

Ttoeede .Zv[arcl te worden 

WETSONTWERP J 

'l'OT 

Som niet tebovengaande 
honderd acht en 

negentig duizend zes honderd en negen
tig pond voor de dienst van de Unie 
gedurendo het jaar eindigende de een en 
dertigste dag van Maart 1913. 

(LAST VAN HET Hurs.) 

het bepaald door Zijn Majesteit de Koning, de Senaat 
en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika als 

voIgt ; 
1. De Schatkist Rokening van de Unie wordt hiermede Schat~ist 

Exchequer 1. The Exchequer Account of the Union is hereby charged belast met zodanige sommon al'! benodigd mogen zijn Voor de :el~:t:~t 
:h~~!~~ with with such sums of money as may be required for tho service {lienst van de Unie (en belastbaar opde Lening Rekening) £6,798,690 
;£H,798,690. of the Union (and chargeable to Loan Account) during the gednrende het jaar eimtigende de een en dertigete dag van 

year ending on the thirty-first day of March, 1913, not exceed- Maart 1913, niet tebovengaande in het geheel de som van zes 
ing in the whole the sum of six million seven hundred and millioen zeven honderd acht en negentig duizend zee 
ninety-eight thousand six hundred and ninety pounds. honderd en negentig pond. 

H . 2. Het geld door deze Wet toegeeigend zal worden aange- ~oe he~ geld 
too;e~~~li~. 2. 'rhe money appropriated by this Act shall be applied to wend voor de diensten vermeld in de Bijlage hieraangehecllt ~;~~v:nd. 

the services detailed in the Schedule hereto and more particu- en meer in het biezonder niteengezet in de Begroting van 
larly specified in the Estimates of Expenditure [U.G. 27, 1912J Uitgaven [U.G. 27, 1912J zoals door het Parlement go edge-
as approved by Parliament and to no other purpose, provided keurd, en Voor geen ander doel, met dien verstande dat in 
that in the case of the sum of four million four hundred and het geval van de som van vier millioen vier honderd en tien 
ten thousand pounds for capital expenditure of Railways and duizend pond voor kapitale uitgavel1 van Spoorwegen en 
Harbours shown under Vote A in the said Schedule the Havens aangetoond onder Uitgetrokken Som A. in gemelde 
authority granted by this Act shall be deemed to apply only Bijlage het gezag door deze Wet verleend zal worden be-
to the transfer of that sum from the Oonsolidated Revenue schouwd slechts van toepassing te zijn op de overdracht 
Fund to the Railway and Harbour Fund and the expenditure van die som van het Gekonsolideerde Iukomstefonds op het 
of the said sum shall be in accordance with any appropriation Spoorweg en Havenfonds en de bestedil1g van gemelde 
made by Parliament in that behalf. som zal zijn overeenkomstig enige beschikbaarstelling door 

het Parlement te dieu opzichte gedaan. 
Minister may 3. With the approval. of the Minister of Finance a saving 3. Met de goedkeuring van de Minister van Fiuancien kan De Minister
authorise kan een
variation. on any sub-h~ad of a Vote may be made available .to meet enige besparing onder enig sub-hoofd van. een Uitgetrokken afwijking 

excess expendIture on any other sub-head or expendIture on Som beschikbaar gesteld worden tel' dekking van een over- autoriseren. 
a new sub-head of the same Vote, provided that no excess schl'ijding van uitgaven onder enig auder sub-hoofd of uit 
shall be incurred on the sums appearing in column 2 of the gaven onder een nieuw sub-hoofd van dezelfde Uitgetrokken 
Schedule hereto nor shall savings thereon be available for any Som Illet dien verstande dat geen overschrijding zal worden 
purpose other than that for which the money is hereby granted aangegaan boven de sommen voorkomende in kolom 2 van 
as indicated in the said Schedule. de Bijlage hieraangehecht, noeh zullen besparingen 

daaronder beschikbaar ziju voor enill' doeleinde buiten dat 
Short I title. ;1.. This Act may be cited for all purposes as t.he Loan Appro- waarvoor het geld hierbij wordt toegestaan zoals aangetoond 

pTIatlOl1 (1912-13) Act, 1912. 

SCIIEDl7LE. 

Letter 

of Service. 


Vote. 

~_________._____.___..__.._--,

A. For capital expenditure on Railways and 
Harbours ... 

For public works and buildings: 
including the undermentioned works: 

B. 

Law Courts, Cape Town 
Government House, Cape Town 
University College, Pietermaritburg . 
Law Courts, Durban ... 
Agricultural School, Cedara 
Law Oourts, Johannesburg ... 
],Iuseum and Government Library 

Pretoria . 
Extensions, Johannesburg Hospitru 
Union Government Buildings, Pre

toria ... 
Central Pohee Depot, J ohanllesburg 

5,000 
Agricultural School, Orange Free i 

State ..• 

Carried forward •. , 5,038,601 

in gemelde Bijlage. . 
4. Deze 'Vet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte btel. 

als de Leningen Middelen (1912-1913) Wet, 1912. 

BIJLAGE. 

i Letter I an KolomColumn I Column 1 u"!t Dienst.1 2 1 ge· 1. 
• ! • trokkell 

__._i_,__1 

£, :£! 

4,410,000 

628,601 

80,000 
5,000 
2,502 

56,440 
5,000 
1,500 

3,620 
2,539 

300,000 
25,000 

Kolom 
2. 

Som~.~I;-,---------------1- --.-.- 
;£ 

A. Voor Kapitale Uitgaven in verband met 1 

Spoorwegen en Havens... ... • .. ! 4,i1O,000 

Voor publieke werken en gebouwen met 
inbegrip van de ondervermelde werken: 

Gereehtshoven, Kaapstad ... 
Goevernements Huis, Kaapstad 
t"niversiteits Kollege, Pietermaritz

burg ... 
Gerechtshoven, Durban 
Landbouwschool. Oedara 
Gerechtshoven, .Tohann€sburg 
Museum en Goevernements Biblio

theek, Pretoria 
Aanbouw, Johannesburg Hospitaal 
Unie Goevernements Gebouwen, 

Pretoria 
Centraal Politie Bureau, Johannes

burg '" 
Landbouwschool, Oranje Vrijstaat... 

B. 

l'ransporteer 

628,601 

80,000 
5,000 

2,502 
56,440 

5,000 
1,500 

3,620 
2,539 

300,000 

-25,000 
5,000 

I-----i---
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Letter I I I 

of Service. Oolumn Oolumn1 2

Vote. , . • 

i ' I 
...._ ..._._,------·B;:~~~ forward r 5,03:'60~--£--

Grant to the Province of the Oape ; 
of Hood Hope fol' the erection of I 
the Alexandra Hospital, Maitland I 

Grant to the Province of the Trans- . 
30,000 

100,000 

12,OGO 

370,339 

2n,8!n 

23,473 
,,8,'tOO 

3i>.OOO 
49,482 

36,200 

47,250 

5,000 
2;5.000 

(i,OOO 

6,000 

2,000 

3,250 

361,000 

10,000 

20,200 
135,000 

160,800 

85,000 
100,000 

3B8,,,00 

4,000 

!.,OOO 
2i5,000 
30,000 

3,500 

5.000 
20,000 

150,OOU 

16,000 
14,000 
6,000 

16,000 

10,000 
30,000 

232,500 

60,000 

150,000 

10,000 
12,000 

500 

410,000 

I£6,798,690 

BIJLAGE.- Ver11Olgd. 

I Letter Ian KolomU'!t _ I Dienst.1 gc 2.
trokken i 

1_::S::o~m:::"~I'~-----"--'--'---GetI:aD~spOrl~rcr--;f'r5~03;8,iiOl-t----.-
B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

Toclage aan de Kaap de I 

Goede Hoop voor de oprichting 
van het Alexandra Hospitaal, 
~:raitland 

Toelage aan de Provincie de 'frans
vaal voor de oprichting van 
Sohoolgebouwen ,.. ... ... 

Toelage aan de Provincie d" Oran i0 
Vrijstaat voal' de oprichting van 
Schoolgrlbouwen 

Voor Telegraaf en Telefoon Wel'ken : 
met inbegrip van de Gndervermelde 

diensten ;~-
A.anlegwerken, Kat1p:;e Schiereihmd 
Plattelands Telefoonwerken en 

nieuwe Wissellrantoreu, Kaap 
Telegra.af Aaulog-worken, Kaap ... 
Wisselkantoor Aansluitingen, Wit· 

watersratld 
Aanlegwerken, Witwater"l'and 
Telefoon Annlog, Oranje Vrijstaftt 

Voor Landbouwwerken en Di~nsten: 
met inbegrip van de ondcrvermelde 

diensten :-
Oprichting van Omheining' en tegen 

ongedierle .. , 
Oprichting van diptanks ,) 
Omheinings leningen (Natal) 

Leningen aaLl Romerijen en andere 
:Landbouw ontwel'pen 

Lening aan I,andbouw Beoordela::trs 
Vercniging-, Oranje Vrijstaat ... 

Voorschotten voor aankoop van dip
stoffen en t08zicbt op dippen van 
het vee van naturellen 

V oor opmeting'en, aankoop van grond en 
landnedcrzetthlJs doeleindm : 

met inbegrip van de ondervermelde 
diensten ;--
Opmeting van na,turellen lokaties, 

Kaap .,.......... 
Grand voor Landbouwschool,Oranje 

Vrijstaat 
V oorschotten aan Settler. 
Aankoop, uitleggen en verbetering 

van grond voor Nederzettings 
doeleinden ... 

Aankoop van aandeel van Rhodesia 
Spoorwegen in Eerste Spoorweg 
grond toekenning, Bechuanaland 

(trond voor Besproeiings schema's ... 
Voor Besproeiings Werken en hningen: 

met inbegl'ip van de on'lervermelde 
diensten- : 

Douglas Besproeiings schema uit
breiding 

Brandvlei Besproeiings schema en 
uitb!:eiding 

Leningen tl,an Arbeidskolonies 
Klipdrift Besproeiingswerken 
Witpcort Besproeiingswerkcn ... 
Goedmoed Arbeids kolonie, Oden

daalstroom 
Kopjes Besproeiingswerken .. : 
Kleinere Besproeiings Leningen 

aall boeren en pubJieke lichamen 
Lening aan Olifants Rivier Be

sproeiings Raad ... 
Lening aan Zanddrift Besproeiings 

Raad 
Lening aan Nels Rivier Bespl'oei. 

ings Raad ... 
Lening aan Strathsomel's Land

goed Maatschappij, Beperkt ... 
Kleinere Besproeiings .chemas en 

voorlopige uitgaven op beproe
ving van grote schemas 

Water boren op Kroonlanden 
Vaor leningen aan plaatselike autoriteiten, 

Schoolraden en Kollegrs: 
met inbegrip van de ondervel'melde 

diensten :-
Laningen aan plaatselike autorltel· 

ten (Kaap) ... ... ... 
Toelage aan de Provincie de Kaap 

de Goede Ho.)p voor 8chooige
bouw leningen 

Leningen aan induslrlele inrich
tingen (Kaap) 

Lening aan d'l Zuid-Afrikaanse 
Kollege 

Lening aa·n de Victoria. Kollege ... 
Voor de Unie Landbank en de Natal Land

en Landbouw Leningsfonds 

Totaal £ 

vaal for the ereetion of school 
buildings 

Grant to the Provincc of the Orange 
Free State for the crection of 
school buildings 

C. For Telegraph and Telephone Works: 
, including the undermentioned eervices; 

Oonstruction works, Cape Peninsnla 
Country Telephone works and new 

Exchanges, Cape 
Telegraph construction works, Cape 
Exchange conneetions, Witwaters

rand ... '" ... 
Oonstruction works, WitwatersrllJld 
Tdephone construction, Orange Free 

State ... 

D For Agricultural Works and Services: 
including the undermentioned services; 

Erection of vermin pl'Oof fencing 
Construction of dipping tanks 
Fencing loans (Natal) 

Loans to creameries and other agri
cultural projects 

Loan to the Agricultural Judges' 
Association, Orango Free State ." 

Advances for purchase of dips and 
supervision of dipping of native,' 
cattle ... 

E. I For surveys, purchase of land and land 

F. 

• 
G. 

H. 

settlement purposes: 
including the undermentioned services; 

Survey of native locations, Cape 
Land for Agricultural School, Orange 

Free State 
Advances to 'ettiers ... 
Purchase, laying out and improve. 

ment of land for settlement pur
poses ... 

Purchase of interest of Rhodesia 
Railways in first railway land 
grant, Beehuanaland 

Land for irrigation schemes ... 

For irrigation works and loans: 
including' the undermentioned services: 

Douglas irrigation scheme extension 
Brandvlei irrigation scheme and cx-

tension 
Loans to Labour Colonies 
Klipdrift irrigation works .,. 
Witpoort irrigation works 
Goedm3ed Lab3ur Colony, Odendaal

stroom 
Kopjes irrigation works 
Minor irrigation loans to farmers 

and public bodie~ 
Loan to Oliphants River Irrigation 

Board... 
Loan to Zanddrift Irrigation Board 
Loan to Nels River Irrigation Board 
Loan to Strathsomers Estate Oom

pany, Limited 
Minor irrigation schemes and pro· 

visional expenditure on proving 
large schemes 

Water buring on Orown lands 

For loans to local authorities, school 
boards and colleges: 
including the undermentioned services; 

Loan to local authorities (Cape) 
Grant to the Province of the Cape 

of Good Hope for sohool building 
loans ... 

Loans to industrial institutions 
(Oape) 

Loan to the South African College 
Loan to the Victoria Oollege 

For the Union Land Bank and the Natal 
Land and Agrioultural Loan Fund 

Total. .. 

I 

,~1~~~1
I 6,798,690 I 

30,000 

100,000 

12,000 
370,3RH 

29,849 

23.473 
;';8>100 

35,000 
'i~J,-132 
3G,200 

J7,2ij() 

5,000 
25,000 
6;000 

6,000 

2,000 

3,250 

361,;;00 

10,000 

20,200 
:'.5,000 

160,800 

35,000 
100,000 

338,500 1 

i 

·1,000 

!J,ooo ..
25,000 
30,000 

3,500 

5.000 
20,000 

150,000 

16,000 

14,000 

6,000 

16,000 

10,000 
30,000 

2132,500 

60,000 

150,000 

10,000 

12,000 
500 

PublishlCld in accordance with the Standing Rules and1 Gepubliceerd overeenkomstig het Reglement van Orde van 
Orders of the House of Assembly. Ide V olksraad. 

GY8. R. HOFMEYR, I GYS. R. HOFMEYR, 
Clerk of the House. , Klerk van het Huis, 
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