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PRIME MINISTER'S DEPARTMEN'r. 

THE following Government Notice is published for 
. general information. . . 

W. E. BOK, 
Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister's Office, 

Cape Town, 6th May, 1914. 


No. 773.J 	 [6th May, 1914. 

It is notified that His Excellency the Governor-Generd.l has 
been pleased to assent to the following Acts which are hereby 
published for general information ; 

PAGE 
No.6, 1914. Railways and Harbours (Application 

of Moneys 1912-13)Validation Act ii 

No.7, 1914. Railways and Harbours Strike and 
Service Amendment Act iii 

HOUSE OF ASSEMBLY. 

[7th May, 1914. 

'I'HE following Bills, having been introduced into the House 
of Assembly, are published in accordanc.e with Standing 

Order No. 153. 
GYS. R. HOFMEYR, 

Clerk of the House. 

A.B. 	23-'14. Cape Liquor Licensing Courts 
(Constitution:) Amendment vi 

A.B. 24-'14." Fruit Export ... ... vii 

EERS'l'E MINISTER'S KANTOOR. 

DE volgende Goevernements Kennisgeving wordt tel' 
algemene informatie gepubliceerd. 

W. E. BOK, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Kaapstad, 6 Mei, 1914. 

[6 Mei, 1914. No. 773.J 

Het wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie de 
Goeverneur-Generaal behaagd heeft om zijn goedkenring te 
hechten aan de volgende wetten welke hiermede tel' algemene 
informati\} gepubliceerd worden :. 

BLADZ. 
No.6, 1914. 

No.7, 1914. 

Spoorwegen en Havens (Aanwen
ding van Gelden 1912-13) Wet
tiginga Wet 

Spoorwegen en Havens Werksta
king en Dienst Wijzigings Wet .•. 

ii 

iii 

VOLKSRAAD. 
[7 Mei, 1914. 

DE volgende Wetsontwerpen, ingediend in de V olksraad, 
worden gepubliceerd ingevolge ArUkeI 153 van het 

Reglement van Orde. 
GYS. R. HOFMEYR, 

Klerk van het Iiuis. 

A.B. 	23-'14. Kaapse Licentiehoven (Samenstel
ling) Wijzings vi 

A.B. 24-'H. Uitvoer van Vruchteu 	 vii'" 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 9TH MAY, 1914. 

\ 

• 

WETACT 
TOTTO 

Legalize the application to certain purposes of cer- Wettiging van de aanwending voor zekeredoel
! tain moneys under the control of the Railways einden van zekere gelden onder het beheer van 

and Harbours Administration. de Spoorwegen en Havens AC:lministratie. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty Z
.. IJ 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 volgt: 

Validation of 1. The moneys described in Part I. of the Schedule to this 1. De in Deel I van de Bijlage tot daze Wet vermelde Gel~igver
applica~ion Act shall he c~arged agains~ the Railways and Harbours Fund gelden komen .~en . laste v~~ h~t Spoorwe,gen en Hav:ensfonds ~a!~!d~~~ 
of cel'tal!1 for the financIal years whICh ended the thirty-first da)' of over de finanClele Jaren geelDdlgd op de een en dertlgste dag van zekere 
&R~:;: March, 1912.an~ thirty-first d~y of March, 1913, respectIvely van Ma.art ~912, en de een en d.ertigste d~g van Maart 1913, gelden in 
and Harbours and the applIcatIOn by the RaIlway Administration of these respektlevehk, en de aanwendlDg van dIe gelden door de Sp]hrwegen 
Fun~ to moneys in. accordance with Part II. of the said Schedule Spoorweg Administratie, overeenkomstig Deel II van gemelde1~nds ::~
~~~led prior to this Act, shall be deemed to have been lawful. Bijl~ge, v6.~r de invoering van deze Wet, wordt gehouden ~re in de 

urpose!!. wettlg te zlJn. . Bl)lage voor-
P komende 

doe1einden. 

Short Title. 2.~This Act may be cited for all purposes as the R~ilw~ys 2. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
and :~arbours :(Application of Moneys 1912-13) VahdatIOn als de Spoorwegen en Havens (Aanwending van Gelden 
Act,~1914. 1912-13) Wettigings Wet, 1914. 

S(JHEDULE.· 

PART L 

BIJLAGE. 

DEEL I. 

I
800rt Gelden. Bedrag. 

:£ s. d. 

131,510 2 ·1 
Magazijnvoorraad Hangende Rekening Baldo's Fina.n

ciele Jaa.r geilindigd 81 Maar!; 1912 .... ... 

Description of Money~. 
-----~---.-~~..-.-. 

Stores Suspense Account Balances Financi 11 
ended 31st March, 1912... ...... 

j 

Yell' 
... 

Amount. 
---.-.- 

:£ s d. 

131,510 2 1 Magazilnvoorraad Hangende Rekening Saldo's Fina.n-
Stores Suspense Account Ba.lances Fin'lncial Year 24,636 9 324,6.36 9 3 ciEl e Jaar gOOindigd 81 Maart 1918 ... ••.ended 31st March, 1913... ... '" ... ... 

......!,.---~-

DElll.L II 
PART II. 

Doeleinden waarvoor aarigewend. \ Bedrag. 

___~__._.__p_Q_rpo_ses__f_o_r_w_h..i_Ch_APp_li_~ ___ ~_ ___';_I--A_m-o-un-t.-- ---------..---------.~----..--.J-.-.~-"'-7
Renewals Fund ···1 £!5',U' II • H=...wi........ ,........... ...11":" ~ : 


.. 


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



.111 UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 9TH MAY, 1914 
. ; 

ACT 	 WET 

To make special provision in..respect of persons in em- Houdende biezondere voorzieningen ten aanzien vali 

ployment under the Railways and Harbours personen in de dienst van de Spoorwegen en 
Administration who during the period of the· Havens Administratie die gedurende het tijdvak 
strike in January, 1914, remained faithful to the van de werkataking in Januarie 1914, trouw 
conditions of their service, and in respect also of bleven aan hun dienstvoorwaarden, alsmede ten 
persons who. not being duly discharged, deserted aanzien van personen, die niet behoorlik ont.. 
or refused to ~rve, or absented themselves from slagen zijnde, deserteerden of weigerden te·dienen 
duty without lawful cause or reasonable excuse of zich van hun werk verwijderden zondel' 
during that period; and to amend in certain wettige oorzaak, of redelikeverontschuldiging 
respects the Railways and Harbours Service Act gedure~de dat tijdvak; en tot wijziging van de 
of 1912._ Spoorweg- en Havendienst Wet van 1912 in 

zekere opzichten. 

B E IT ENACTED by the King's Most 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, 

SQuth Africa, as follows :.~ als voIgt : ~ 

Interpreta	 1. In deze Wet hebben onderstaande uitdiukkingen, zo het ~oof'1. In this Act, unless inconsistent with the context~tion of terms. 	 verb and niet een andere zin aanwijst, de>"'navolgende epa Ingen. 
" servant who was on strike" ghall mean a servant who, betekenis

during the period of the strike and not being duly " dienaar die zijn werk staakte" betekent een dienaar, die 
discharged, deserted or refused to serve or absented gedurende het tijdvak van de werkstaking, niet 
himself from duty without lawful caUse or reason- behoorlik ontslagen zijnde, 'deserteerde of weigerde 
able excuse; te dienen of zich van zijn werkverwijderde zonder 

wettige oorzaak of redelike verontschuldiging ; 
" strike" shall mean the strike of certain of the Admi· 

" werkstaking " betekent de werkstaking van zeketenistration's servants in January, 1914, and the 
dienaren van de Administratie in Januarie 1914, enexpression "period of the strike" shall be the period 
de uitdrukking "tijdvak van de werkstaking"reckoned from seven o'clock in the morning of the 
batekent het tijdvak berekend van zeven uur 'seighth day of January, 1914, till ten o'clock in the 
morgens van. de achtste Januarie 1914, tot tien uuI'evening of the twenty-fourth day of January, 1914 ; 
's avonds van de vier en twintigste Januarie 1914 ; 

"the Service Act" shall mean the Railways and Harbours " de Dienst Wat" betekent de Spoorweg· en Havendienst
Service Act, .1912; Wet 1912 ; 


and any expression defined in section two of the Service Act for en elke in artikel twee van de Di~nst Wet voor de doeleinden 

the purposes thereof shall, when used in this Act, bear the daarvan omschreven uitdrukking, heeft, wanneer in deze Wet 

meaning assigned to it in the said section two. gebezigd, de betekenis daaraan in genoemd artikel twee 


, . gegeven.

PrOVISlOn as 2. (I) To a servant of the Administration who, under the .. " ... . 
to servan.fis regulations made under the Service Act and under General 2. (1) Aan ledere dlenaar van de AdmlDlstratle, dIe onder V:oorzle
whoremamed. 	 . d k ht d D" t W t kt I t" d mngen tenfaithful to Manager's . NotIce No. 539 dated the twenty-thIrd day of e rac ens e lens e gemaa e regu a les en on er IWJl • 

their con. November 1911 is entitled to leave of absence and who Algemene Bestuurders Kennisgeving No. 539 gedateerd de drie aan~~nvall 

diti~of in the opi~ion df the Minister remained during the period en twintigste November 1911, gerechtigdis tot verlof en dienstvoor. 
het twaardenl!euril"VlOO th 	 of the strike faithful to the conditions of his service in die volgens het oordeel van de Minister gedurended ng e 	 t' 'd k d k t k" d P . . rouw geeper:iod of the 	any o~ the Provinces .of the .union there shall be allowed IJ va van. ewer s a lDg lD ee~ va~ e rOVlDCles b~even 

strike. 	 a perIod of four days specIal leave on full pay, and van de. Ume, trouw bleef aa~ zlJn dl~~~tvoor:vaarden, dlenaren 
any such servant who during that period undertook duty with wordt blezonder verlof met vol salansvoor een tlJdvan V1er dagel'l ged~nde 
any of the Defence Forces of the Union or performed toegekend. Iedere zodanige dienaar die dienst deed in de het ~ld!llk 
ambulance or guard duty or acted as a special constable shall, Ver~edigingsmacht v~n de Unie of ambulance of wachtdienst :!kataldnll 
in addition, be entitled to three days further leave on full pay. v.~rrlChtt~ of als specIale k~nstabel optrad, gedurende g~noemd 
Such leave may be taken at any reasonable time prior to the tlldvak, IS vo~~ts gerecht!-gd tot verI of met ':01 sal~ns voor 
thirty-first day of December, 1915, as such servant mayeen verdere tlJd van dne dagen) zullende zo~~mg verlof 
desire. Should the exigencies of the service prevent the taking genomen ku~nen worden op zodamge-voegzame. tlJd, v66r de 
of such leave the Minister ma.y authorize pay in lieu thereof een en dertlgste December 1915, als de dlenaar mocht 
to be granted. verlangen. In gtnal de eisen van de Dienst het nemen van 

zulk verlof niet toelaten kan de Minister machtiging geven 
dat in de plaats daarvan salaris wOl'dt toegekend. 
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UNION GAZETTE EXTRAORDIN:ARY, 9TH MAY, 1914. 

(2) The Minister may, in his discretion, in respect of any (2) De Minister kan, naar goe<.ivinden, ten aanzien van de een 
employee intimately connected with the working of trains in of andere bediende die nauw betrokken is met de regeling 
localities where the strike was acute, and who, in the opinion van de loop del' treinen op of in lokaliteiten. waar de 
of the Minister then rendered meritorious service, order that, werkstaking ernstig was, en die volgens oordeel van de 
in addition to the privileges which may be granted to that Minister zich toen verdienstelik gemaakt heeit, gelasten, 
employee under sub-section (1), the wages of that employee dat boven en behalve de voorrechten welke aan die 
shall be calculated for the period of the strike at the rate of bediende toegestaan .kunnen worden krachtens subartikel 
time and a half, either upon the basis of actual time worked (1), het loon van die bediende, gedurende het tijdvak van 
or continuous time during that period. de werkstaking, berekend zal worden tegen and@rhalf maal 

zijn gewone loon, hetzij op grondslag. Vl\n de werkelike 
(3) Any employee referred to in sub-section (2) who werktijd of v~n de onaf~ebroken tijd geduren?e dat tijdvak. 

worked in a grade carrying a higher minimum rate of pay .(3) Iedere m sub-artlkel (2) bedoelde bedlende, dIe w?r~ 
than that in which he was ordinarily employed shall, in verrlchtte ?ehorende to~ een gr~ad wa~raa~ een hog.er mlDl
addition to the privileges which may be granted to him under mum salafIs verbonden IS, dan dIe waarm hlJ gewoon~lk werk
sub-section (2), receive for the time paid for during the period zaam ~as zal, boven en behalve. de aan he~ mgevolge 
of the strike, pay at a rate not less than the minimum rate sub-artlkel (2) tO~ffekende voordelen, voor de .werktlJd ~aarvoor 
payable in respect of the grade in which he was employed gedurende het tlJdyak van de werkstakmg bet~hng. ont
during the greater portion of that period, vangen werd, salans ontvangen berekend tegen Dlet mmder 

dan het minimum bedrag dat betaalbaar is ten aanzien van 
. ... . de graad waarin hij gedurende het grootSte gedeelte van dat 

(4) Each, officer m receIpt of a salary (exclusIve of allow:ances) tijdvak werkzaam 'Yas. .. ' . 
no~ ?xceedmg fi."~ hundred p~unds per ~nnum, who. m the. (4) Iedere ambtenaar een ·salaris. trekkende (buiten en behalve 
?pmlOn of the MIDlster was, durmg the penod of the s~nke and toelagen) vijf honderd pond per jaar niet te bovengaande, die 
m c()nse9.ue~ce thereof, cal~ed upon to work for ~xce88lve ho~rs volgens het oordeel van de Minister gedurende het tijdvak van 
of duty l!l hIS own oCcuP?'tlOn on acc<;lUnt of speCl~1 work durmg de werkstaking en tengevolge daarvan, verplicht was om 
!hat penod, ~all b~ entItled to receIve for the tIme he worked gedurende buitengewoon lange diensturen aan zijn eigen werk te 
m excess of ?IS ordmary h~)Urs of work,.pay at th~ rate of one werken, uit hoofde van biezondere werkzaamheden gedurende 
and a half tImes the overhme rate apphcable to hIS salary, dat tijdvak, is gerechtigd, voor de tijd die hij langeI' dan zijn 

gewone werkuren werkte, salaris te ontvangen berekend tegen 
(5) In. exceptional cases there may be granted to any anderhalf maal het overtijd tarief toepasselik op zijn salaris.· 

servant who during the period of the strike rendered services (5) In buitengewone gevallen, kan aan dienaren, die, ge
which are in the opinion of the Minister regarded as special, durende het tijdvak van de werkstaking, diensten bewezen 
a bonus, reward, or special promotion, as the Minister deems die volgens het oordeel van de Minister als biezonder 
most expedient and suitable. beschouwd worden, een bonus, beloning of biezondere promotie. 

. . , .. toegekend worden, naargelang de Minister het meest wenselik 
Provision as 3 .. Notwlth~tandmg anythmg contal~ed ID the second en gepast mochtvinden. • . 
to Bef!D'Ut.'J prOVISO to section forty-seven of the SerVICe Act any servant 
:t:~~ :,ho ~ho w~ on strike ~other than such a s~n'~ant as is descri?ed 3. ~iettegens~aande het bepaalde ,in de tweede ..voorbehoud~- V~orzie-
or made a.p- ID se~lO~ ~v~ of thIS ~ct) and was readmliited to the S?rVICe, ?epahng. van arta~el :~ven en veert~g va~ de DIenst Wet 1S =~!~!u 
plication for and IS stIll m the SerVIce at the commencement of tIns Act, ledere dlenaar, dIe zlJn werk staakte, Ultgezonderd degenen diena.reu die 
employmen~ shall be subject as regards. re-employment to the following bedoeld in artikel vijf van deze Wet, en die wedel' in de dienst hun werk 
~~recertlUIl conditions, that is to say.: - toegelaten is, en die bij de invoering van deze Wet nog in 8~tell 

. dienst is;wat betreft wedel' indienstneming onderworpen aan : di::~ te
(1) Such a servant who returned to work or made applica- de volgende ~oor,,:,aarden: , .. . lugkwa.men 

tion tor further employment at a time not later than ten (1) Zodamge dlenaar dIe zlJn werk hervatte of aanvraag ofaanvraag 
o'clock in the evening of the twenty-seventh day of January deed om wede.r in dienst genom en te worden niet later dan dedeku VOOl , . , ddt . t' t J . wer voor
1914, and who on or before the twenty-eighth day of Feb- tlen uur. s avon s van e zeve,n .en WID IgS ,e anuarle zekere 
ruary, 1914, has been accepted by the Administration for 1914 en ?1~ op o~ voor de ~cht .en twmtlgste Februane 1914 door datums. 
further employment, shall have his services regarded lUI con- de AdmlDlstratle we~er m dlenst genomen werd, wor(lt ~ehou-
tinuous, and shall have the period between the time when he den onafgebroke~ dlenst ~edaan te he~?en en het tlJdvak, 
so absented himself from duty. and the time he resumed 'work, tUBBen het .ogenbhk. ~a~. hIJ aldus van ZIJn werk wegbleef. en 
reckoned as leave without pay and shall in all other respects het ogenblik dat hlJ zlJn werk hervatte, wordt gerekend ala 
be treated and regarded as though he had not so absented verlof zonder salaris, en wordt in ane andere opzichten 
himself from duty,behandeld en beschouwd alsof hij niet aldus van zijn werk 

weggebleven was. 
(2) Such a servant who made application for employment (2) Ied~dred dienaar ddie aanvraag dte~dtyootr wJerk v~6r19ti1e4n 

before ten o'clock in the evening on the twenty-seventh day uur naml ag. van e z~ven en WIll 19S e anll;ane , 
of January, 1914, as mentioned in sub-section (1) but z~~ls vermeld III sub-a.rti!tel (1), doch. welke n~et oJ? of 
was not accepted for employment on or before the voor de acht en t~,mtl~te Feb~uarle 1914 m dl~n~t 
twenty-eighth day of February, 1914 in consequence of his geno~en w~, omdat zlJn dlensten ,~let dan door de Admlm· 
services not being then required by the Administration stratI?, verelst werden, of omdat hlJ afgewezen w~rd op grond 

. f h' ., h d f h' h ' 'dat hlJ een werkzaam of voornaam aandeel nam 1D de werk
~r m consequence 0 IS reJectlOn on t e groun 0 IS avmg t k' d h d' 1 t d d Ad .. t t' , d' t
taken an active or prominent part in the strike, but s a mg, oc Ie a er 001' e . mIllIS ra Ie. l!l lens ge
who was or may be employed by the Administration at a nomen. :verd of mocht word~n, IS, zo de MIDlster daartoe 
later date, shall, if the Minister so authorizes, be entitled to machtlgmg verleen~, gerechtlgd tot de voordelen en voor

. 'I 'd d . b t' (1) rechten van sub-artlkel (1). t he. benefitsand pnvl eges provl e m su -sec lon, (3) N' tt t d h t b ld' b rt'k 1 (3) , Ie egens aan e e epaa e m su -a 1 e van 
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section artikel drie en dertig van de Dienst Wet, worden bijdragen 

(3) of section thirty-three of the Service Act, contributions in ten aanzien van het een of andere tijdvak tUSBen de datum· 
respect of any period between the date of :resumption of work and van werkhervatting ~n de invoering van deze Wet, ingevorderd 
the commencement of this Act shall be collected in two monthly in twee maandelikse paaiementen of ineens naar verkiezing van 
instalments or in one amount at the option of the contributor. de bijdrager. Geen bijdragen worden betaaldof zijn betaal
No contributions shall be paid or payable in reapect of any baar voor de tijd van afwezigheid van werk uit hoofde van de 
period of absence from duty owing to the strike. werksta.king. 
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. L; 

4. Save as is excepted in'~section three of ithis Act, 4. Behoudens de uitzonderingen in artikel drie van doze Voome. 
Provision a servant who wa.s on strike and~who did not offer to'return to Wet wordt elke dienaar die zijn werk staakte en die niet ningell ten 
as to 8&. work as in that section mentioned at or before ten aanbood zijn werk te hervatten zoals voorzien bij dat aa.nzi~n::ri:~\o· o'clock in the evening on the twenty-seventh day of January, artikel op of v66r tien uur namiddag van de zeven en d!ill~lenare~ 
did not re- 1914, or who, if he did so offer, was not accepted for re- twintigste Januarie 1914, of die wanneer Eij zich daarvoor s~~:n:Vllr 
turn to wOI;k employment by the Administration, shall in accordance· with aanbood, door de Administratie niet weder te werk gesteld die niet v oor 
~!tea. certa~n section fortY-8M/en of the Service Act be deemed to have werd overeenkomstig artikel Ze1Jen en veert'6g van de Dienst:n zek::re 

. 	 retired from the Service as from the time he so absented him- Wet geacht uit de dienst getreden te zijn vanaf het ogenblik h!u:er~ 
self from duty, and if he is further employed by the dat hij zich aldus van zijn werk verwijderde en indien hij terugkeerden 
Administration he shall not derive any benefit in respect of verder door de Administratie te werk gesteld wordt, ontvangt doch die 
any period of service prior to the period of the strike, provided hij geen voordelen met betrekking tot enig tijdvak van dienat ~~n. 
that such servant whether re-employed or not shall be entitled v66r het tijdvak van staking: Met dien verstande, dat indien te k~~::: 
to a refund of his contributions to the Fund, or to the Super- zodanige dienaar hetzij hij al dan niet weder te werk geateld weder in 
annuation Fund established un9.erAct No, 29 of 1897 of Natal wordt, gerechtigd is tot terugbetaling van zijn bijdragen, dienst ge
as the case may be without interest, zonder rente, onderscheidenlik tot het Fonds of tot het Super- :~~: 

, 	 ,annuatie Fonds gesticht overeenkomstig Wet No. 29 van 1897 . 
, 5. If a servant wh<? was on strIke .was an ap~rentICe at the van Natal. 	 . 

. Provision 
aeto tIme h;. a~s.ente~ IflI~~elfh from Ius.duty, hls crontrtct h of 5. Indien een dienaar die zijn werk staakte leerling was Voorzienin
apprentices appren lees up sa, 1 • ~ was. or IS a?cepted or urt er toen hij zich van zijn werk verwijderde, dan blijft zijn leer~ ~n ten MU

-who were employment by the AdmInIstratIOn, contInue to be of effect lingskontrakt als hij weder door de Administratie in dienst IIlen .vs.n, . 
on strike. 	 notwithstanding that the contract would by the terms thereof genomen werd of wordt van kracht niettegenstaande volgens leerlmgendl6 

termina~e by reason of s~ch a.bsence from duty; but the de termen van dat kontrakt hetzelve om reden van .zijn!:~'r:~~ 
apprentIce shall not be ?ntltled. to anJ:" pay under the t.erms .of afwezigheid van dienst zou vervallen; zullende echter de 
the contract for the penod durIng whICh he was on strike. leerling niet gerechtigd zijn tot loon krachtens de termen van 

6. All appointments of servants to the Service and all het kontrakt gedu:ende het ti~dvak dB:,t hij zij.nwerk staakte. 
, Confirmation removals therefrom, effected by and with the authority of the .~. ~lle aanstelh?gen van dlenaren In de DIenst en alle ver- ~achof certain Administratioll on or subsequent to the first day of October wIJdermgen daarUlt gemaakt door en onder gezag van de tlgmg vanappoint

ment.s and 	 1912 up to and inclusive of the sixth day of July 1913' Administratie op of na de eerste Oktober 1912, tot en met de lIekerete11· 
removals of , 	 , 'd J I' 1913 d' 't fl" b" b k aans !Dganand which 	 are informal by reason of the want of formal zes e u Ie . Ie me ormee zlln IJ ge re e vB:,n en verwijde
servante. approval of the Governor-General but are otherwise legal, for~ele goedk~ur:~g van de ~oeverneur-gener~al doch dIe ~gen van 

are hereby confirmed and approved. . ovengens wettlg zlJn worden mIts deze bekrachtIgd en goed- dlenaren. 
N t 'th t 	 d' thO t·· d' b t' (6) gekeurd. 

Constitution 7• .0 WI S an lllg any . lllg con aIne m su -sec 10~ 7. Niettegcnstaande het bepaalde in sub-artikel (6) van Samenatel
of appeal of se~tlOne fifrteler< of the ~ervlce ~ct, the board ~o be app.omte~ artikel vijftien van de Dienst' Wet wordt de ~oor de Algemene lins: van 
board. by the G ne.a ~anagel to reVI~w any case ,m t~e CIrcum Bestuurder aan _te stellen raad, voor't herZlen van de een of appel mad 

stances descr~bed m that sub-.sectlOn shall ?e. apP?Inted so as andere zaak onder de in dat sub-artikel omschreven omstandig
to represent In equal proport~ons the Adml?lstratlOn and the heden, zo 'samengesteld dat daarin de Administratie en de 
class of se~ants concerned, as m that sUb:sectlOn referred to,.a~d betrokken klasse van dienaren in dat sub-artikel genoemd, 
shal~ conSIst of one or more officers nommated by. the Adlmms- gelijkelik vertegenwoordigd zijn en lIIal bestaan uit een of meer 
tratIO~ and an equal n,um~er of servants elected In the .manner ambtenaren door de Administratie benoemd en een gelijk 
p.rescnbed by regulatIOn, and any such board .~1!:r~h ha:s, aantal dienaren verkozen op de wijze voorgeschreven in de 
s~ce th~ twenty_~fth day of July, 1913, been constItuted as In regulaties; en zulk e.en raad die sedert de vijf en twintigste 
t lss~ctlOn prOVided shall be deemed to have been lawfully Julie 1913 samengesteld werd onder de voorzieningen van dit 
constItuted. artikel, wordt gehouden wettig samengesteld te zijn. 

A board 8. (1) To any board appointed under sub-section (6) of 8. (1) De Administratie ofde Algemene Bestuurder respek- Appel raad 

" n!r:!itsider secti~n .fiftee;t of the, Service Act as amended by this Act the tievelik, kan ook a.an de, ingevolge sub~~t.ikel (6) van artikel kan zek~ \ 


, certain AdmlmstratlOn or tue General Manager (as the case may be) vijftien van de DIenst Wet ,zoals gewIJzlgd door deze Wet, klaehte~ In 


complaints. ~ay also refer any complaint made by any servant as to the aangestelde mad, klachten van een dienaar verwijzen, met overwegmg 

Interpretation or application of the regulations. betrekking tot de verklaring of toepassing van de regulaties. neman 

(2) The Administration or the General Manager (as the case (2) Op schriftelik verzoek van een dienaar, die een zodanige 
may be) shall, at the writt.en request of any servant who has klacht als voormeld gemaakt heeft en die met de daarop 
made any such complaint as aforpsaid and is dissatisfied with gewezen beslissing ontevreden is, verwijst respektievelik de 
the decision thereon, refer the complaint to the said board. Administratie of de Aigemene Bestuurder die klacht naar 

(3) So much of sub-section (6) of section fifteen as hereby genoemde raad. 
amended, as prescribes ~he duties of the board an~ O! t~e (3) De bepalingen van sub-artikel (6) van artikelvijftien zoals 
~eneral Mana:ger, the rIghts of the servant and the Junsdle- hierbij gewijzigd, voor zover daarblj de pliohten van de mad 
tlOn of the RaIlway Board shall be deemed to be incorporated en van de Algemene Bestuurder, de rechten van de dienaar en 
mutat'is mutandis in this section, and the Administration de rechtsmacht van de Spoorwegraad voorgeschreven worden, 
may, subject to the approval of the Governor-General, make worden gehouden mutati8 mutandis in dit artikel2Jlgenomen 
regulations not inconsistent with this Act, for the submission te ziin. De Administratie kan, behoudens goedkeuring van 
and hearing of any such complaints. de Goeverneur-generaal, regulaties maken, niet onbestaanbaar 

'th t d' thO t' d' th . t met deze Wet, voor het inleveren en horen van zodanigeN t 
sionable pen- sub-section (2) of section thirty-five of the Service Act and ac Ne~'tt t d d bId 1._ l' b Pensioen 
Oertain 9• 0 WI S an mg any mg con aIne m e prOVISO 0 kl ht 

b l 't' f th t' t . t t 9• Ie egens aan e e voor e lOU sU<;)pa. Ing van su - d d
emoluments 	 the a 01 Ion 0 e rIp sys em, overtIme paymen S 0 t'k 1 (2) rt'k I "f d t' d D' st W t ragen e 
on which 	 drivers, firemen and guards shall be included in the pensionable adr 1 fe h ffivan a Ihet '~~tJt len erk~g van t'~d bletnal' e en emolum~ten 
contriBution!! 1 t f h t t 11 t 'b t' e a sc a ng van e rI sesel ma en over IJ e Ingen aan waarop ... 
h-" demo umen s 0 sue servan s as were ac ua y con n u mg on h" t t k k d kt d 1 't d . dan niet 

S w.l. an ..t' t th fi t d f J 1 1910 d h mac mlS en, s 0 ers en on u eurs ee UI van e pensloen ..shall not be ove, 1me paymen son ,e rs ay 0 u y, ,an ave d d 1 t lk d' lk d st blJdragen
made. remained in. continuous employment since that date and Jr~~enI9\~mo um:~.:n van zu e lek~:en'twe ; ..~p e eer e beta.a.ld 

continued such contributions. u Ie , w~r e 1 vo?r overwer lens .en IJ roegen .~n moeten 
welke sedert dIe datum m onafgebroken d1enst gebleven ZlJn w~rden. 

10. The words "A Cape Fixed Establishment Servant" en die bijdragen voortgezet hebben. Wijziging
!r~~:nt appearing in sub-section (10) of section n'ine of the Service 10. De woorden "een Kaapse vaste dienststaat dienaar "van artikel 
~ine of Act Act shall be deemed never to have been inserted therein. in subartikel (10) van artikel negen van de Dienst Wet worden ~MtN~~8 
No. 28ofl912. 11. This Act may be cited for all purposes as the gehouden als niet daarin ingevoegd t~ zijn. van 1912. 
Short title. ltailways and Harbours Strike and Service Amendment Act, 11. Deze Wet kan voor aIle doelemden wor~en aangel~aald Korte titel 

1914 	 als de Spoorwegen en Havens WerkstakIng en DIenst 
• 	 Wijzigings Wet 1914. 

g 
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vi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 9TH MAY, 1914. 

To be read a Secont! Tiine on Wednesday, 6th May, 1911,..) (Ten TweedeMaal te wordengelezen op Waemdag, 6 Md, 1911,..) 

BILL WETSONTWERP 
To 	make further provision a8 to the constitution of Tot verdere voorziening betreffende de 8arnenstelling , 

liquor licensing courts in the Province of the van Dranklieentiehoven i~ de Provincie Kaap de 
Cape of Good Hope. Goede Hoop. 

~'-====--========-~="======"I==="'================~~="== 

(Introduced by the MINISTER OF JUSTICE.) 	 (/.nged'iend door de MINISTER VAN JUSTITIE.) 

. 
E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty's ZIJ HE']' BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, deB the Senate and the House of Assembly of tbe Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows : - als voIgt: 

Amendment 1. Section twenty-eight of the Liquor Licensing Act, 1883, 1. Artikel acM en t"lvintig van de Dranklicentiewet, 1883, Wijziging 
of sooti~n of the Cape or Good Hope, is hereby amended by the additon van Kaap de Goede Hoop wordt bij deze gewijzigd door van ' 

artikel aukt!rA~-N~~~8 thereto of the following priviso : 	 toevoeging van volgende voorbehoudsbepaling : 
eft twi1itig

of 1883. " Provided that whenever the areas comprising two or more 
munieipalities have been 'combineg. into one new muni!<i- ' 
pality the mayor thereof shall not be ~ efficio a member 
of the licensing court but the council of the new munici
pality"'shall elect as members of the licensing court as 
many members of the council as there were mayors of 
the old municipalities who were members of the 
liqensing court immediately prior to the establishment 
of the new muuicipality, and such council in electing 
such members shall choose Oue councillor for every area 
which was an old municipality before it was included 
in the new municipality: Provided further that the 
councillor so chosen shall be onEl of the councillors 
elected for the area in question or for one ofthe wards 
comprising such area." 

This proviso shall apply, as from the promulgation of this Act, 

"Met dien vers~a~de~ d~t, wanneer de kri~gen, waarin t'Yee of No~ ~~ 
Jmoor mUl11clpahtelten ·begrepen ZlJU, tQt een meuwe 1883. 
municipaliteit verenigd worden de burgemeester 
daarvan niet ambt.shalve lid is van het licentiehof, 
maar de raad van de nieuwe municipaliteit tot leden. 
van het hof zovale leden van de raad kiest als er 
burgemeesters van de oude municipaliteiten waren, die 
onmiddellik v66r de oprichting van de nieuwe munici
paliteit ledeD waren van het licentiehof. De raad moet 
bij het kiezen van die leden een raadslid kiezen voor 
elke kring die oon oude municipaliteit was voordat hij 
in de nieuwe municipaliteit opgenomen werd: Met 
dien verstande voorts dat het aldus gekozen raadslid een 
van de raadsleden moet zijn gekozen voor de kring 
in kwestie of voor een van de wijken die zulk een kring 
samenstellen. " 

in respect of the new municipality of the city of Cape Town Deze voorbehoudsbepaling is van toepassing van af deuit 
and, the new municipality of the city of Kimberley, as vaardiging van deze Wet, ten aanzien van de nieuwe munici
established in 1913 as well as to new municipalities hereafter paliteit van de Stad Kaapstad en de nieuwe municipaliteit van 
established in manner aforesaid. de Stad Kimberley opgericht in 1913, zowel als ten aanzien 

', A t b' d f 11 th C van nieuwe hierna op voormelde wijze opgerichte municipali-
Short title. 2. Tlus c may e CIte or a py,rposes as e ape teiten 

Liquor Licensing Courts (Constitution) Amendment Act, 1914. . 
2. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte tite!. 

als de Kaapse Licentiehoven (Samenstelling)Wijzingswet. 
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vii UNION GAZETTE EXTRAORDINARYr 9TH MAY, 1914. 

(Ten T'UJeede Maal te 1JJorden gelezen op Woensdag, 
... 13 Mei, le1J,.) 

WETSONTWERPBILL 
To provide for the inspection of Fruit which is Houdende voorzieningen voor de keuring van 

being exported for purposes of Sale. Vruchten, die voor verkoop uitgevoerd worden. 

(Introduced by the MIN~STER OF AGRICULTURE.) (Ingediend door de MINISTER VAN LANDBOUW). 

E IT ENACTED by the King's Most Excellent HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, deB the Senate and the House of Assembly oflthe Senaat, en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 
South Africa, as follows: voIgt: . 

1. De bepalingen van deze Wet zijn niet ,van toepassing Toepassing
Application 1. The provisions of this Act shall not apply in respect of wat betreft de uitvoer van vruchten naar een plek in een van Wet.of Act. 

the export of fruit to a place in a country, colony or territory land, kolonie of grondgebied, dat of die door de Goeverneur
declared by the Governor-General by proclamation in the generaal bij proklamatie in de 8taatskoerant als uitgezonderd 
Gazette to be an exempted place. . verklaard is. . 

2. Het is yerboden vruchten uit te voeren, of te doen uit- Verbod om 
Prohibition 2. No persoll shall export or cause or permit to be exported voeren, of de uitvoering ervan toe te laten of te trachten ze vruchten uitf! I!tPO!ihOf t or attempt to export fruit from the Union to any place outside uit te voeren van de Unie naar een plek buiten de grenzen t~ vdoor~ • 
in~~ti~nou its limits unless and until the packages· ill which the frUIt is daarvan, tenzij en totdat de pakken of vaten waarin de ~:g ~~z.eu 
etc. 'contained have been branded or stamped by all inspector after vruchten verpakt zijn door een inspekteur gebrandmerkt of 

an examination by an inspector in accordance with this Act. gestempeld zijn, na keuring door eell inspekteur overeenkom
stig deze Wet.

Notice to be 8. Any person who intends to export fruit from the Union 8. Een ieder die het voornemen heeft vruchten, van de UnieVan voornegiven of 
intention to 	 outside its limits shall give notice in accordance with regula- naar een plek buiten de grenzen daarvan, uit te voeren, motlt men om . 
export frui t. 	 tiOll o~ such his intention, and; if such notice be not give~, overe,enkomsti.g de regul~ties,. van. zijn vo?rnemen daartoe r:~~~= mt 

no actIOn or other legal proceedmgs by any person shall he kenmsgeven; IS deze kenlllsgevmg met geschled, dan kan geen moet worden 
against the Government in respect of any loss arising from the aktie of andere rechtsvorderillg door een persoon tegen de kencisgege
detention of such fruit by reason of non-compiiance with this Regepllg gebracht worden ter zake van verlies voortspruitende yen. 
Act or from the deterioration of such fruit on account of such uit de aanhouding vall die vruchten om reden van niet nako- . 
detention. ming van deze Wet of wegens vermindering in hoedanigheid van 

E . t' die vruchten door die aanhouding. 
. . an~~~~f:g 4. An insp~cto~ shall, at a place prescribe~ by r~gulation, 4. Een inspekt~ur moet alIe, voor uitvoer naar een plek Keuring en 
. by inspector. cause an exammatIOn to be made of all frUIt conSIgned for buiten de Unie, bevrachte vruchten doen keuren op een bij brandmerken 

export to a place outside the Union, and if he is satisfied that regulatie voorgeschreven plek.. Als hij overtuigd is dat de ~oor 
the fruit is in accordance with the prescribed standards as to vruchten aan de voorgeschreven maatstaf wat betreft mspekte~r. 
measurement and quality, and if t~e pr~visions of this. Act afmetingen en hoedanigheid voldoen en als aan de bepalingen 
have in other respects been complIed WIth, he shall brand van deze Wet in andere opzichten voldaan is, moet hij iedere 
or stamp each box in the consignment with the coat of arms of kist van de bezending met het wapen van de Unie van Zuid 
the Union of So~th Africa en~ircled by th~ words " passed ~Y Afrika omringd door. de woorden "goedgekeurd door 
Government Frmt Inspector. The consIgnor shall pay In Goevernements Vruchteinspekteur," brandmerken of. stem-
respect of an examination under this Act the fee prescribed by pelen. De afzender betaalt, wat betreft een keuring ingevolge 
regulation. deze Wet, het bij regulatie voorgeschreven loon. 

. Provision 	 . f f 't' t· d d f t b t 5. De afzender van voor uitvoer bestemde vruchten kan, Voorzienin5• The conSIgnor ° rUI 111 en e, or expor may e presen .' k . d . kt . 1 d W twher3 	 .' d .• b' d'f h' bI] een eurmg oor een mspe eur mgevo ge eze et, egen- ~en WanDet'r 
inspector 	 at an exammatIOn un er thIS ~ct y an Inspector, an 1 t e m- d' .. Al d' kt . rt d b d' te mSnAlrteur .. t hIll f th woor Ig zIJn, s e mspe eur welge eezen mg r-rtrefuses to 	 spector refuses t 0 brand or st-amp the consIgn men e s Ia or - b d k f ttl t h" d . . 'ld welge 
pass fruit 	 with give notice in writing to the consignor stating the reasons ran mer en 0 ~ s e;upe en ~oe IJ aarvan onverWlJ aan vruohten 
for export. I , Th' th . 't' . de afzender schnftehk kenmsgeven, onder opgave van de voor uitvoerfor refusa, e conSIgnor may ereupon In wn mg reqUIre d ",. D f '. d k d h 'f good te

th' t t f t1 tt t b d f f re enen voor ZIJn welgermg. . e a zen er an aaoop sc rI te- lre 
e 	tI;ttSPtecd or 0 re e: dleb ma er. t? a foard o.. re erentce lik de inspekteur vorderen om de zaak naar, een raad van be- uren. 

cons 1 u e as prescnbe y regul a lon, or eClSIOn as 0 . • t ld 1 b" 1 t' h
h . h th f 't 1 ld db' h d t th 1 t' shssmg, sam.enges e zoa s IJ regu a Ie voorgesc reven, tear 	 a~ ebt er d e r~I S,10; ,ret .~mg d thO d e :~gu a ;o:~, verwijzen, ten eiude te beslissen of de vruchten, de regulaties

de rdan fe °fr s ampe lals ba oresdal 'dant e 't'ecisIOndo h· leI ill aanmerking nemend al of niet zoals voormeld gebrandmerkt
boar 0 re erence sha e re uce 0 wrr lng an s a f Id b h t d D' k d

'd d th t tt h 11 b f d t 0 gestempe e oren e wor en. e ultspraa van ebe fina:1 P roVl e a no rna er s a e re erre 0 a . . . , 	 , 
. . 	 1 h . h raad van beshssmg wordt schnftehk gegeven en IS

board of reference under thIS sectIOn un ess t e conSIgnor as fd d M t d' t ddt k . t d d . . . h f 'b d' b 1 a oell: e len vers an e a een zaa nle naar eraa
first depOSIted WIth the mspector t e ee prescn e y regu a- b 1'" 1 d't rt'k I , dt . d t 
, S h f h 11 b ffi' t t d f th th t van es Issmg mgevo ge 1 ale verwezen wor ,voor atIOn. uc ee s a e su Clen 0 e ray e expense . a· d f d h t b" 1 t' h 1 b" d'1' d b h b d 	 e a zen er e IJ regu a Ie voorgesc reven oon, 'lJ e 

may be necessarI y mcurre y sue oar. 	 , . kt t rt 1 it D tIt ld d ..mspe eur 	ges 0 lee. . a oon moe vo oen e zIJn om 
• 	 de noodzakelike onkosten van zodanige raad te dekken, 

D t f . 6. Als de inspekteur weigert een bezending van vruchten Afzender isL 	 • 

u y ° con- 6. If the .mspector refu~e LO brand or sta~p any ?OnsIgn- te brandmerken of te stempelen en de afzender niet onmid- verplioht 
:~~~~e :_ ment of frUIt and the conSIgnor do not forthWIth reqUIre that dellik vordert dat de zaak naar de raad verwezen wordt inge- afgekeurda 
jected fruit. the matter be referred to the board under the last preceding volge voorgaand artikel of indien de zaak zo verwezen ~ijnde vruchten wag 

section, or if.' the ma~ter having been s~ referred, the. de.cision de weigering van de i~spekteur door de uitspraak gehand~ te halen. 
up~olds the l~spector s refus~l, the conSIgnor sha!l, wlthm the haafd wordt, moetde afzender, binnen de bij regulatie voor
perIod presc~lbed b:y regulatIOn, re~ove the cOllSlgument from geschreven termijn, de bezending weghalen van de inspektie
~he place .of mSI?ectlOll and. shall ~e hable to defray a~y expense plek en is hij aallsprakelik voor de onkosten gemaakt voor de 
mcurred m st?rI~g the frUlt ~endmg ~emoval. Any frUIt not bewaring van de vruchten in afwachting yan de verwijdering. 
so rem~ved ,wlthm the preSCrIbed ~erlOd ma~ be destroyed or Vruchten die niet binnen de voorgeschreven termijn 
otherWIse dlsposed of on the authOrIty of the mspector. verwijderd zijn, kunnen op last van de inspekteur vernietigd 

of op andere wijze van de hand gezet worden. 
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viii UNION GAZETTE EXTRAORDINA.RY, 9TH MAY, 1914. 

Regula.tiollS, 

Penalties 

Interpreta
tion of terms, 

Short title, 

(b) 	 th . h' h f . f h II b k d 
, e manner. m w lC .ru;t or ex~ort s a e Pfl:c e , ," 

and the SIZ~S, descrIptlOn, qualIty and materIal of; 
the receptac es to be used for the export; 

(c) 	 the time,at which fruit intended for export shall be 
delivered at the port for shipment; 

(d) 	the manner in which the receptacles in which the fruit 
is to be exported shall be marked addressed and 
closed; , ' 

.. .
(e) 	 t he measurements and quahty of the frUlt mtended for 

h · h d'ff t t 
expor,t the grades by w lC 1 eren measnremen s h 	11 b k d th . t' h' h be 
sat e nown an e varIe les w lC may
expor e d . 

, • • < 	 • 

(I) 	the percentage .of the fr.Ult mt~nded for export whICh 
shall be submItted for mspectlOn; 

(u) 	the manner in which the receptacles of fruit passed as 
suitable for export shall be marked by the inspector; 

(It) 	 the fees that shall be paid by the consignor under this 
Act for inspection or storage of fruit and the time of 
payment of those fees; 

(9 the period for which and the temperature at which 
fruit intended for export shall be kept in cold storage 
at the port of shipment or elsewhere prior to shipment; 

(J) 	 the time within which fruit, which has under this Act 

to be removed from the place of inspection, shaH be 

removed; 


(k) 	the constitution of the board of reference mentioned 

in this Act; 


" h'i 	 kenUlsgegeven;
(b)""de wijze van verpakking van vruchten voor uitvoer 

'l~' en de afmetingen, de beschrijving, de hoedanigheid en 


het materiaal van de voor uitvoer te gebruiken 

~'''''''''f'verpakkingsmiddelen; 
, (c) de tijd waarop voor uitvoer bestemde vruchten ter 

insch?ping in de haven afgeleve~d mo?ten worden; , 
(d) 	de wllze waarop de verpakkmgsmlddelen waarm 

vruchten uitgevoerd worden, gemerkt, geadresseerd en 
1 (11 toegemaakt moeten worden;

(e) 	d f .' h d . h 'd 't' e a mel>lngen en oe anlg el van voor Ul voer
b 	 t d ltd d h'll d es em e vruc I en, e gra en aan versc I en e Iafmetingen toegekend en de soorten die uitgevoerd 
mogen worden; 

(I) 	het percentage van voor uitvoer bestemde vruchten, 

dat aan keuring onderworpen moet worden; 


(g) 	 de wijze waarop de verpakkingsmiddelen voor de voor 

uitvoer goedgekeurde vruchten door de inspekteur 

gemerkt moeten worden; 


(It) de door de afzender ingevolge deze Wet te betalen 
gelden voor de keuring of de bewaring van vruchten, I 
en de tijd waarop die betaald moeten worden; 

(~) voor hoelang en de temperatuur waarop, voor uit-y:oer 

bestemde vruchten in de haven van inscheping of 

elders in koelkamers bewaard zullen worden, v66r de 

inscheping; 


(;) binnen welke tijd vruchten die ingevolge deze Wet 

verwijderd moeten worden, van de inspektieplek 

moeten worden afgehaald;


(k) 	de samenstelling van de in deze Wet vermelderaad 

van beslissing, 


and generally for the better carrying out of the objects and en in 't algemeen voor de betere uitvoering van de strekking 
purposes of this Act. 

8 	 Any person who
(a) 	exports, or causes or permits to be exported, or at 

tempts to export fruit in contravention of this Act or 
fruit in respect of which the inspection, branding or 
stamping required by this Act has not taken place; or 

(b) 	 obstructs, resists or hinders an inspector in the lawful 
execution of his duty; or 

(c) 	 fails to remove fruit from the place of inspection 
whenever such removal is required by this Act; or 

(d) 	contravenes or fails to comply with any regulation 
with which it is his duty to comply, 

. " . 

7. The Governor-General may make regulations, not incon- 7. De Goeverneur-generaal kan regulaties maken niet Rpgn~ties. 
sistent with this Act, as to all or any of the following matters, onbestaanbaar zijnde met deze Wet wat betreft een of meer 
namely- van de volgende zaken, te weten

(a) 	 the time and place at which and the manner in which , II (a) de tijd en plaats ~n de :vijze waarop van het voor
notice of intention to export fruit shall be given; Ie b~ _' neme.u om vruchten Ult te voeren, moetvwrden 


en doeleinden van deze Wet. 
8. 	Een ieder die- Strafbepalin

(a) 	vruchten uitvoert of doet uitvoeren of toelaat dat ze gen. 
uitgevoerd worden of tracht ze uit te voeren in strijd 
met deze Wet of vruchten betrefi'ende welke de 
keuring, het brandmerken of het stempelen ingevolge 
deze Wet vereist, niet heeft plaatsgevonden; of 

(b) 	een inspekteur in de wettige uitvoering van zijn plicht 

belemmert, zich tegen hem verzet of hem hindert; of 


(c) 	 nalaat vruchten van de inspektieplek weg te halen 

wanneer zodanige verwijdering ingevolge dezeWet 

vereist wordt; of 


(d) 	een regulatie overtreedt of niet nakomt welke hij 
verplicht is na te komen, 

is schul dig aan een overtreding en wordt bij veroordeling 
shall be ~llty of an offence and habl? on COllvICtIOn to a fine gestraft met boete van ten hoogste vijf en twintig pond of, hij 
~IOt e.xceedlllg t,,:enty-five.pounds or, III default of pay~ent, to wanbetaling, met gevangenisstraf met of zonder harde arbeid 
ImprIS?Jlment WIth or WIthout. hard labour for a penod not van ten hoogste drie maanden. 
exceedlllg three months. 	 , 

9. 	In this Act, unless inconsistent with the context
" consignor" shall mean the person who exports or causes 

or permits to be exported or attempts to export any 
fruit from the Union, and shall include his agent; 

" export" or " exported" shall mean export or exported 
for purposes of sale; 

. " fruit" shall only include fresh fruit; 
" inspector" shall mean an officer of the department of 

Agriculture generally or specially designated by the 
Minister of Agriculture to examine and pass fruit for 
export ; 

" 	regulation" shaH mean a regulation made and in force 
under this Act; 

" this Act" shall include the regulations. 

10. This Act may be cited as the Fruit Export Act, 1914. 

9. In deze Wet hebben onderstaande uitdrukkingen, zo Woorobepa
het verband niet een andere zin aanwijst, de navolgende lingen.
betekenis; 

" afzender" betekent de persoon die vruchten uit de 

Unie uitvoert, of doet uitvoeren of de uitvoer toelaat 

of die tracht uit te voeren en wordt daaronder ook 

begrepen zijn agent; '. 


" uitvoer " of "uitgevoerd" betekent uitvoer of uitge
voerd voor verkoop . 


" vruchten " betekent uitsluitend verse vruchten. 

" inspekteur" betekent een ambtenaar van het Land


I.bouwdepartement, 	 die algemeen ofbiezonderlik 
door de Minister van Landbouw aangewezen is om 

I.vruchten voor uitvoer te kenren en door te laten i 

" regulatie " betekent een ingevolge deze Wet gemaakte 


en geldige regula tie ; 

" deze Wet" sluit in de regulaties. 


10. Deze Wei( kan voor aIle doeleiuden worden aangehaald Korte Ti$l. 
als de Uitvoer van Vruchten Wet, 1914. 
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