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THE following Government Notice is published for general 
information. 

H. 	GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister's Office, 
Cape Town, 7th July, 1917. 

No. 897.] 	 [7th July, 1917. 

I T is. notified that His Excellency the Governor-General l1as 
been pleased to assent to the following Acts which are 

hereby published for general information:

No. of Act. Short Title. Page. 

No. 28,1917. Oliphants River Irrigation Works Act... 11 

No. 29, 1917. Railways and Harbours Appropriation 
(1917-1918) Act v 

No. 30,1917. Appropriation (1917-1918) Act... VI 

No. 33, 1917. Railways and Harbours Service Act 
Amendment and Further Provision 
Act .viii 

No. 34, 1917. Durban Harbour Works Construction 
Act Xl 

No. 35, 1917. Agricultural Produce Export Act xii 
No. 36, 1917. Customs and Excise Duties Act... xvi 
No. 37, 1917. Public Welfare and Moratorium Act 

Amendment Act xvii 

DE volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter algemene 
informatie gepubliceerd. 

H. 	GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Kaapstad, 7 Julie 1917. 

H
No. 897.] [7 Juliie 1917. 
IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn E;x:.cellentie 

de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn goed
keuring te hechten aan de volgende wetten welke hiermede 
ter algemene informatie gepubliceerd worden 

No. van Wet. Korte Titel. Bladzij. 

No. 28, 1917. Wet op de Olifantsrivier Besproeiings
werken... ii 

No 29,1917. Spoorwegen en Havens Middelen (1917
1918) Wet v 

No. 30, 1917. Middelen (1917-1918) Wet VI 

No. 33, 1917. Spoorweg en Havendienst Wet Wijzigings 
en Verdere V oorzieningswet viii 

No. 34, 1917, Durban Havenwerken Aanleg Wet xi 
No 35, 1917. Landhouwvoortbrengselen Uitvoer Wet xii 
No. 36, 1917. Doeanerechten en Aksijnshelasting Wet xvi 
No. 37, 1917. Openbare Welzijn en Moratorium Wet 

Wijzigingswet xvii 
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ii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 9TH fJULY, 1917. 

No. 28, 1917.J 	 NO. 

WETACT 
Houdende nadere voorzieningen aangaande de 

To make further provision as to the Oliphants River Olifantsrivier Besproeiingswerken in de Provincie 
Irrigation Works in the Province of the Cape Kaap de Goede Hoop. 

of Good Hope. 


E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn .Majesteit de Koning, deB the BeI\ate and the House of Assembly of the Union of _. Benaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
South Africa, as follows :  a.la volgt: 

. . .. , 1. De .OIifantsrivier (Van Rbijnsdorp) Kanaal Wet: HH2 Herroeping
Repeal of 1. The Ohphants. RIver ("\ian Rhynsdorp) Can~l Act: 1912 (Wet No.5 van 1912) wordt mits deze herroepen .. DIe Wet van wet. 
law. (Act No.5 of 1912) IS hereby repealed. That Act IS heremafter wordt hierna enoemd de herroepen Wet. 

referred to as the repealed Act. g 	 . 
2. (1) De Olifantsrivier besproeilngswerken omschreven In ~li~ants. 

OliphantsJ 2. (1) The Oliphants River irrigation works described in the de Bijlage tot deze Wet (en hierna genoemd de werken) worden ~ler ... 
Riv:er irri· Schedule to this Act (and h~rei~after ,refer~ed to as the wor~s) een Staatsbesproeilngsw~rk volgens d! bepaling~n van artikel we~kO:l:~: 
f:t~n works shall be a Government IrrIgatlOn Work In tormsof sectIOn zeven van de, Besproelings- en Waterbewarmgswet, 1912 den Staats
Government seven. of the Irrigation and Conser.va~ion of Waters, Act 1912 (hierna genoemd de Hoofdwet) zullende de reeds, overeen- besproeimgs
irrigation (heremafter referred to as the prmCIpal Act) and the works komstig de herroepen wet aangelegde werken worden geacht :erken en 
work and already constructed in accordance with the repealed. Act s~al1.aangelegd te zij n onder genoemd artikeI zeven van de a~~I:; :::: 
ctost?! conf' be deemed to have been constructed under the saId sectIOn Hoofdwet. . werken. 
iii ruc...on 0 • • 1 A 	 .. d h 01'f ..
worD. 	 seven of the prmClpa ct.. (2) De Olifantsrivier besproellngsraa van et 1. antsnvler 

(2) Towards the cost of. constructmg the~e works .the besproeiingsdistrikt samengesteld onder Proklamatle No. 45 
Oliphants River irrigation board of the Ohphants Rlver van 1911 of een wijziging daarvan (en hierna genoemd de raad) 
irrigation district constituted under Proclll:mation No. 45 of:draagt de helft bij van de kosten van aanleg van de werken, 
1911 or any amendmen~ thereof (and herem after referred tOlof twee honderd twee en vijftig duizend vijf honderd pond naar 
as the board), shall 'contribute one-half of the cost of con-Igelang welk bedrag het kleinste is. Die bijdrage wordt bere
struction of the works or. two hundred and fifty-two thousand Ikend op de heHt van het bedrag besteed in ver~and n:et deze 
five hundred pounds, whIchever may be the smaller amount·lwerken in iedere maand vanaf de datum van de mvoermg van 
Such. contr.ibution s~all be cal?ulate~ at one-half of .the ex-Ide her;oepen Wet (namelik de twee en .twintigste dag van 
pendlture mcun'ed m connectIon WIth these works, m each!Mei 1912), terwii1 de andere helft een last IS tegen de door het 
month from the date of the commencement of the repealedparlement bewilligde gelden voor de werken zoals reeds 
Act (namely, the twenty-second day of May, 1912), the othe~ goedgekeurd door het Parlement. 
half being a charge against the moneys appropriated by ~ " .. 
Parliament for the works as already approved by Parliament. 3. De Goeverneur-generaal kan mt bepaaldehk doo~" het ~pro~llngs 

. . Parlement bewilligde gelden, aan de raad, als een besproenngs- :m~g O?r 
Irrigation 3. The Governor-General may, out of moneys specially leninO', een som van ten hoogste twee honderd twee en vi' a:n ~:e=-
Joan by the appropriated by Parliament, advance as an irrigation loan to duiz;~d vijf honderd pond voorschieten. De lening is best 
Government 	the board a sum not exceeding two hundred and fifty-two voor de aanleg of daarmede verbandhoudende doeleinden van 
to the board. 	thousand five hundred pounds. The loan shall be for the pur- het aandeel van de raad in de werken en de verkrijging van de 

poses of or incidental to the. c.o~struction of the ,hoard's share daarvoor benodigde grond en is onderworpen aan de in deze 
III tbe works and the. acqulSltlOn of land requ~e.d th~refo:'IWet uiteengezette bedingen en voorwaar~en. Een helft van 
and shall be made subject to the terms and condItions m thIs,de aan de raad ingevolge de herroepen Wet voorgeschoten. of 
Act set forth. One half of the moneys advanced to the board!door de Regering voor de invoering van deze Wet ten aanZIen 
uIl:der the repealed Act or e ded .by the Government van de aanleg van de weI'ken bestede gelden wordt geacht 
pnor to the commencement of Act III respect of the con- te zijn voorgeschoten of besteed ten behoeve van de raad 
struction of the works shall be deemed to have been advanced onder deze Wet en de andere helft van de zo door de Regering 
to or expended on behaH of the board under this Act and the,voorgeschoten of bestede gelden wordt geacht do?r de Goever
other half of the moneys so advanced or expended by thelneur-generaal te zijn uitgegeven volgens de bepalingen van het 
Government shall be dee~ed to have been exp~nded by the,voorgaande artikel. . 
Governor-General as prOVided by the last precedIllg sectlOn, • 
: 	 " • 4. (1) De lening aan de raad, vermeld,in het l:>ats.tvoor~aan~ Bedingen en 

Terme and 1 4. (1) The loan to the board referred to m the last precedlDgartikel wordt behoudens speciale bepahngen dIe hlerna III dlt voorw~rdell 
conditions of secti?n shall, save as is hereinafter in this .section speCiallYjartikel voork~men, geacht gem~akt te zij:r: onderworpen aan van lewng. 
loan. prOVIded,. ?e deemed to ~av~ been made subject t? t~e terms de bedingen en voorwaarden mteengezet m Hoofdstuk VIII 

and condItIOns set forth III Chapter VIII of the prInCIpal Act',van de Hoofdwet, zoals gewijzigd door W~t No. 26 van 1916. 
as amende~ by Act No. 26 of .1916. i (2) De te berekenen rente ten a~nzlCn van alle g~lden. 

(2) The m.t~rest chargeable III respect of all moneys grantedtoegekend onder de oorspr,onkelike !~n~ng v~n. honderd VI]f en 
under the ongmal loan of one hundred and fifty-five thousand vijftig duizend pond zal dne pond vl]ftlen shlllmgs per honderd 
pounds shall be calculated at the rate of three pounds fifteen bedragen zijnde de rentevoet voor die lening vastgesteld onder 
shillings per cent., being the rate of interest fixed for that de herroepen Wet. ' '\ 
loan under 	the repealed Act. . (3) De· Goeverneur-generaal kan, te eniger tijd nadat een 

(3) The Governor-General may, at any time after ~he aanvang gemaakt is met de werk~nJ een datum voor h~n 
oommencement of the works,. fix a date ~or the completion voltooiing vaststellen. Wanneer. dIe datum vastgesteld IS, 
thereof~ and when that date IS fi~ed, n?tlCe thereof shall be wordt een 'kennisgeving en:an aan de raad gezon~e~ en d~or de 
transmItted to the board and pubhshed III the Gazette by the Minister van Landen) hlerna genoemd de Mllllster, III de 
Minister of Lands, hereinafter referred to as the Minister. Staatskoerant gepubliceerd. Die kennisgeving moet ten minste 
Suoh notice shall be transmitted and puplished at least six zes maanden v66r de vastgestelde datum verzonden en gepuhli
months prior to the fixed date. oeerd worden. 
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--------------------------------~-

(4) The loan advanced to the board under this Act, together (4) De uit krachte van deze Wet aan de raad voorgeschoten 
with all interest due thereon, shall be repaid within sixty lening tezamen met aIle daarop verschuldigde rente Uloet 
years from the fixed date. binnen zestig jaren na de' vastgestelde datum terugbetaald 

(5) Save ~s in this sub-sec~io~ is. provided, the board shall w(~~e~'ehoudens het bepaalde bij dit sub-artikel, is de raad 
no~ be reqmrcd to ~evy any lr~lgatIOn rates for the pay~ent niet gehouden een besproei'ingsbelasting te heffen voor de 
of. mterest, rede-:nPtIOn and mamtenance charges at any tm:e! betaling van rente, aflossing en onderhoudskosten te eniger 
prIOr to the cxplrr of two years after the fixed date; ~nd mtijd voordat twee jaren verstreken zijn na de vastgestelde 
the year~ succeedmg the .fixed date, rates shall be levIed on.datum. In de jaren volgende op de vastgestelde datum wordt 
all land l~ resp~c~ to whICh the rates have been assessed on belasting geheven op aIle gronden ten opzichte waarvan de 
the follOWIng mInImUm scales:- belasting vastgesteld is, volgens de volgende minimumschaal: 

In the third year after the fixed date-one-third of the In het derde jaar na de vastgestelde datum-een dlfrde 
, full rate; van de volle belasting ; . 
m the fourth year after the fixed date-two-thirds of the in het vierde jaar na de vastgestelde datum-twee derden 

full rate; and van de volle belasting; en 
in the fifth and subsequent years after the fixed date the in het vijfde en de volgende jaren na de vastgestelde 

full rate: datum-de volle belasting: 
Provided that in the first and second and subsequent years Met dien verstan~e dat in het eerste en tweede jaar en de 
after the'fixed date the board shall levy a rate, in addition to daaro.p volgende Jaren na, de vastgestelde d~tum de raad ee,n 
that prescribed by this sub-section, sufficient to meet all belagtll~g m~et heffen, bUlten en behalve dIe welke door. ~lt 
administrative travelling and incidental expenses of the sub-artlkel IS voorgeschreven, voldoende om aIle admulla
board. ' tratieve, reia- en toevallige uitgaven van de raad te dekken. 

' ,,',' 	 (6) De grenzen van het irrigatiedistrikt worden hierbij ga
(6) The boundarIeS ofthenngatlOndIstnct are hereby amended '" ddt 11 b" d' . d W t dR' 

so as to exclude all land owned by the Government at the WI]ZIg zo a a e 1J e Invoenng va·D eze ' e ,a,an e egerIng 
O A t d I th E"b behorende gronden en tevens de Ebenezer Zendmgsgronden enlU" commence men t 0f thIS' C an a so e enezer ll'.tlSSlOn ' 	 d ' het Ebenezer Hottentotreservaat aarbUlten vallen. 

1 ds and the Ebenezer H 0 tt t t R eserve, 	 " .an 	 en 0 (7) De aan de RegerIng verschuldIgde bela stIng wordt 
(7) The rate payable to the Government shall be assessed berekend op een belastbare oppervlakte insluitende aIle be

upon a rateable area comprising all the arable land WIthin bouwbare gronden binnen de grenzen van het voormelde 
the limits of the district aforesaid, irrigable from the works, distrikt, die besproeibaar zijn uit de werken en mag geen 
and shall not exceed thirty-two shillings and sixpence per twee en dertig shilling en zespence per morgen in het jaar te 
morgen per annum. That rate shall be payable to the Govern- bovengaan. Die belasting moet aan de Regering worden 
ment in two parts :~One part shall be paid in discharge of betaald in twee delen: Een deel wordt betaald ter afdoening 
the board's liabilities for interest and redemption on the loan van de verplichtingen van de raad voor rente en aflossing 
and shall be termed" the loan rate" and the other part shall van de lening en wordt genoemd "de leningsbelasting" en 
be~jn part payment of the maintenance of the works and shall het andere ieel wordt gebruikt voor de gedeeltelike betaling 
be termed the" maintenance rate." The method of payment van het onderhoud van de werken en wordt genoemd de 
and of accounting for the" maintenance rate" shall be fixed" onderhoudsbelasting." De wijze van betaling en van 
by regulations made by the Governor-General. verantwoording van de "onderhoudsbelasting" wordt vast-

T 	 • , gesteld door regulaties door de Goeverneur-generaal vastgesteld. 
. (8) No stamp duty or fee on regIstratIOn shall .be chargea!>le (8) Er zijn geen zegelrechten of fooien bij registratie ver
In. respect of any bond pas~ed by the b,oard In connectIOn schuldigd ten aanzien van een verband door de raad gepasseerd 
WIth .loans ~ant~d under thIS ~ct, anythmg to ,the contrary in verband met leningen toegekend onder deze Wet, niettegen
~Ohll,thstan.ding In any la-: rela~Ing to stamp dutIes or regula- staande tegenovergestelde bepalingen in een Wet op zegel
bon governIng fees on regIstratIOn. rechten of regulatie regelende fooien bij registratie. 

, . 5. Het onderhoud van de werken en de kontr6le en verdeling Minister 
Maintenance .5. ~he maIntenance of the works and the c?ntrol an.d, dlS- van de watertoevoer berust bij de Minister en wordt uitgeoefend belaat met 
of works tnbutIOn of the water supply shall be vested m the MInIster door de Direkteur van Irrigatie (hierna genoemd de onderhoud 
and control d 'd th h th D' t 'f I . t' (h ' f kand distri- an ex~rClse r~ugD' e )lrec ~r ~ ~ga IOn f h ~r~na ter Direkteur), en ambtenaren van zijn departement: Met ::nk::~M~ 
bution of re,feITe pto ~ds dt e lrtehctodr. ta;'lb t~ e Of cers 0 .lsd' epdart- dien verstande dat de verdeling van water aan afzonderlike en verdeling 
~vater vested ment : ~ov~ e t ha~ ,e IS rl U :10~ o. wat~r t? In IVl ual eigenaars binnen de grenzen van het besproei'ingsdistrikt van water 
tn. t:?e owners withm the h~lts of the Irrlg~tlOn distrIet shall be bewerkstelligd wordt door de ~ raad overeenkomstig door de behoudet;s 
Mlb~ster effected by the board In accordance WIth bye-laws and rules Minister goedgekeurde verordeningen en ~egels' zullende de zekere .mt
au Ject to d b th 'U' • t d th b d h'll b 'bl ' 	 , 21ondenngen'certain 	 approve ,Y' e mIlllS er; an e o~r s a e resI;>0nSI e raad verantwoordelik zijn voor de levering van zodanig water 
exceptions 	 for the. delIvery of such water a~ may III manner pr?vlded bYals op de bij regulatie bepaalde wijze door de Direkteur of 

r~gnlatIOn be allotted by the D~re?tor or o~c~r a?bng, un~er onder zijn bevelen agerende ambtenaar mocht worden toege
hIS orders, to lands beyon? ~~e hmits of the IrrIgatIOn dIStrIct, kend,aan gronden buiten de grenzen van het besproeiings
at the boundary of the dIstrlc,t or such other pla.ce or placesidistrikt, op de grens van het distrikt of aan zodanige andere 
on the canal system. as the DIrector may determIne. plek of plekken van bet kanaalstelsel als de Direkteur mocht 

bepalen. 
Acquisition 6. If at any time the Governor-General requires or deems 6. Wanneer de Goeverneur-generaal te eniger tijd grond Verwerving 
of land. it expedient to take or use any land, whether it be the bed nodig heeft of het dienstig acht grond te nemen of to gebrlliken, van grond. 

of any river, stream o:r tributary, or other land, for the con- hetzij de bedding van een rivier, stroom of zijrhrier of andere 
struction of the works, or for carrying out a system of irrigation grond, voor de aanleg van de werken of om uit, door middel 
from, by means of, or in connection therewith, and if further van of in verband met die werken een besproei'ingsstelsel nit 
the Governor-General is not entitled by law to take or use' land te voeren en de Goeverneur-generaal verder niet wettelik 
for the said purposes without the consent of the owner or gerechtigd is grond voor genoemde doeleinden te nemen of te 
occupier thereof, the Governor-General may take or use such gebruiken zonder toestemming van de eigenaar of gebruiker 
land for the purposes aforesaid, and dig, take and carry away ervan, dan kan de Goeverneur-generaal die grond voor voor
out of and from any such land materials required for the melde doeleinden nemen of gebruiken en uit die grond materiaal, 
construction and maintenance of the works, and the owner benodigd voor aanleg en onderhoud van de werken graven, 
or occupier of the land shall be entitled to be paid compensation nemen en weghalen, zullende de eigenaar of gebruiker van de . 
in respect of the taking or use, the amount whereof in default grond, ten opzichte van de weghaling of het gebruik, gerechtigd 
of agreement being determined by arbitration. For the zijn tot schadevergoeding, waarvanhet bedrag bij gebreke 
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purposes of such arbitration the provisions of the law in force van overeenstemming door arbitrage wordt bepaald. Voor 
in the Province of the Cape of Good Hope relating to the die arbitrage zijn de bepalingen van de in de Provincie 
settlement of disputes by arbitration shall apply, Kaap de Goede Hoop geldende wet op de beslechting van 

. geschillen bij arbitrage van toepassing. 
Work;; 7. (1) During the construction and likewise after com- 7. (1) Gedurende de aanleg en eveneens na voltooiing van Komitee van 
committ;>e pletion of the works the board shall elect from amongst the de werken, kiest de raad uit zijn midden een komitee (te worden de werken
of board, members thereof a committee (to be called the works com- genoemd het komitee van de werken) bestaande nit ten minste van mad. 

mittee) composed of not less than three and not more than drie en ten hoogste vijf leden. De voorzitter van de raad 
lve members. The works committee shall include as chairman heeft zitting in het komitee van werken en is ambtshalve 
chereof ex-officio, the chairman of the board. voorzitter van dat komitee. 

(2) The works committee shall be an advisory committee to (2) Het ~omitee van werken treedt op ala raadgevend komitee 
the Director during construction and thereafter when the voor de Drrekteur gedurende de aanleg en daarna, wanneer 
works are complete, shall represent the board o~ a general de werken voltooid zijn, ve~tegenwoordigt het d~ raad op ~~n 
advisory committee composed of an equal number of board algemeen raadgevend komltee samengesteld mt ~en gehJk 
members and of members representing the irrigators of land aantal ~~den van de raa~ en leden vertegenwoordlgen~~ de 
outside the limits of the irrigation district selected in manner b~sp:oell~rs van grond bu~~en de g~enzen van het be~'proellngs
provided by regulation, presided over by an officer apPointedldlstrt~t, gekozen op de bI] regula~I~ vastgestelde WI]Ze, onder 
by the Minister. . voorZltterschap van een door de ~InI~ter aangesteld ambtenaar. 

3) Th ddt' f th d' 'tt d' (3) De bevoegdheden en verphchtmgen van het raadgevend( ~ powers an u les 0 e a ~sory commI, ee urmg komitee gedurende de aanleg en van het algemeen raadgevend 
constru~tlOn and of the gener~l adVISory co~mlttee a,fter komitee na de voltooilng van de werken zullen zijn overeen
completIOn of the works shall be III accordance WIth regulatIOns k t' d d M' , t t t Id I t'd b th M" t oms Ig 001' e IlllS ·er vas ges·e e regu ales. ermaS err'hY G e IllIS G , 1 'dd't' t hIS. De Goeverneur-generaal kan buiten en behalve zodanige RegulatieB.RegulaticllR •. e ,.overnor- enera may, III a 1 IOn 0 suc regu a- I' 1 h .., rt'k I d H fd tt' d'b d 'f f' th ,. I'A. t regu atles a S omsc reVenZI]n In a I e zeven van e 00 we, 
1O~ as a~\, escrt e ,Ill se~ ~Ont8eV,~~ ~h' 1 frInClfa ii c 'reguiaties vaststellen, niet onbestaanbaar met deze Wet, 

ma e [et\u a I~ns, ,not Ill~~nsIs en WI· IS c, as 0 a or omtrent een of meer van de volgende aangelegenheden 
f any r) T~ 0 o~nJ ~a ers :-t d f t' f th (a) De wijze van betaling en verantwoording van de 

ea e, 7 0 0 taYr;:,e~ t~n b 0 dacc~ulnl ~ng or. de onderhoudsbelasting die de raad zal moeten betalen;
maIll enance ra e w IC e oar s a e reqmre (b) de algemene kontrole van de werken en voor de ver
t o pay', deling van water' 

(b) thfe genteral control of the works and for the distribution (c) de keuze van leded van buiten het besproei'ingsdistrikt 
o wa er ; hId d k ' d·1 t' f b f t 'd th . , t' om op et a gemeen raa geven omltee lenst te( ) th 
~ s~ ec IOn 0 mem ers rom ou SI, e. e lrrt~a IOn doen ; c 

dIstrIct to serve on the general adVlsory commIttee; (d) d b h 1'k k t Al . d . 't t' d k' . t t' f th k' e e oor 1 e on ro e en a milliS ra Ie van ewer ent d(d) the proper con ro 1 an admIllls ra IOn 0 e wor S III k 'd b Ii d W t d 'th th ' , f th' A t d f th overeen omstIg e epa ngen van eze e en van
ac?or. ance WI e proVlSlOns 0 IS C an 0 e de Hoofdwet, 

p,rmClpal Act. , , Onder dit artikel vastgestelde regulaties worden voor de 


RegulatIOns made under thIS sectIOn shall, for the purposes d I' d t'k 1 h d d d ' d t' d H fd t · h d d d h' h f h '. oe eln en van ar 1 e on er r~e en er ~g van e 00 we 
1)f sectIOn one tf.n re an t ~rty-t ree 0 t c prInCIpal Act, be ht I t' t" t t ld d rt'k 1 dddt bIt' ddt' f th geac . regu ales e zIJn vas ges e on er ale zeven van e 
e~m~ 0 e regu a IOns ma e un er sec IOn seven 0 e Hoofdwet., 

prmCIpa~ Act", Korte titel. 
Short titlo ,9, ThIS. Ac~ maYT be CIted for all purposes ail the Ohphants 9. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald als 

River IrrIgatIon Works Act, 1917. de Wet op de Olifantsrivier Besproeiingswerken, 1917. 

Schedule. I Bijlage. 

DESCRIPTION OJ,' THE WORKS AUTHORIZED UNDli;ll TH1S AOT. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN WAARVAN DE AANLEG KRACIITENSI 
DEZE WET BEWlLLIGD WORDT, 

The works to be constructed under this Act comprise a combined 
weir and storage dam across the Oliphal1t.s River, on the farm Ronde- De werken ingevolge deze Wet te worden aange\egd bestaan uit cenI
berg, in the district of Clanwilliam, in the Province of the Cape of Good Ivererrigde keer. en waterbewaringsdam over de Olifuntsrivier, op de 
Hope, and a main canal taking off on the left or west bank of thelPlaats Rondeberg, in het distrikt Clanwilliam, in de Provincie Kaap 
Oliphants River above the said weir and storage dam, and continuing de Goede Hoop, alamede uit een hoofdkanaal beginnende op de ljnker
down to the left bank of the river on to the farm Zoutpansklipheuvel, of westelike oever van de Olifantsrivier boven voormelde keer- en water
in the district of Van Rhyna Dorp, together with a branch canal taking Ibewaringsdam en atlopend tot aan de linker oever van de rivier op de 
off from the main canal approximately twenty miles below the headw.ork'>, plaats Zoutpansklipheuvel, in het distrikt Van Rhijnsdorp, benevens 
crossing the Oliphants River by means of a syphon and continuing along een takkanaal beginnende van het hoofdkanaal ongeveer twintig mijl 
the right or east bank of the river on to the farm EI'lJe Erasmus Kloof, beneden de hoofdwerken, over de OlifaIItsrivier gaande deor middel van 
together further with snoh branch furrows necessary for the propel een hevel en doorlopend lange de rechter of oostelike OOver van de rivier 
irrigation of the land irrigable from the works, The works shall al80 tot op de plaats Elsje Erasmus Kloof, verder met zodanige takvoren 
inclnde all other appurtenances neces~ary and incidental to the con als nodig zijn voor de behoorlike besproeiing van de grond besproeibaar 
strnction and the proper development of such irrigation scheme, thr uit de werken. De werken zullen tevena al het andere toobehoren 
measnrement of water, experimental plots and the irrigation and manage, omvatten dat nodig is voor en verband houdt met de aanleg en de 
ment of land in connection therewith, behoorlike uitvoering van dat besproeiingsschema, het meten van water, 

proefperceJen, en de besproeiing en het behe(lr van grond in vetbend 
daarmede, 
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No. 29, 1917.] . 

1'0 

Apply a sum of money not exceeding sixteen million 
seven hundred and fifty-six thousand three 
hundred and forty-seven pounds from the rail
way and harbour fund for the service of the 
railways and harbours for the year ending the: 
thirty-first day of March. 1918. 

No. 29, 1917.] 

WET 

TOT 

Aanwending van een som van ten hoogste zestien 
millioen zeven honderd zes en vijftig duizend 
drie honderd zeven en veertig pond uit het 
spoorweg- en havenfonds voor de dienst van de 
spoorwegen en havens over het jaar eindigende 
de een en dertigste dag van Maart 1918. 

c~~,=,,=====~==~====cc-cc~.==,,-"'===== i'~~== 

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, 

South Africa, as follows als voIgt: 
Railway and 1. The railway and harbour fund is hereby charged with 1. Het ~poorweg- en havenfon~s wordt mi~~ deze bezw,aard ~plorweg. 
harbour such sums of money as may be required for the service of the: met dzodamge som geldjs als benodIgdd mU0cl;t (zlJn voor dekdle~st ~~n~:~:n. 
fund to be. railways and harbours of the Union (and chargeable tolVan e ~.(}Oorwegen en .1avens van ~ lll~ e~ voor re emng worden 
c~arged wIth revenue account) for the year ending the thirty-first day of van de lllkomsterekemng) over het Jaar elll.dIgende de een en bezwaardmet 
£16,756,347, March,' 1918, not exceeding ill the whole the sum of sixteen dertigste dag va~Ma~rt. 1918, tezamen met tebovenga.~n~e £Hl,756,347, 

million sevenclmndred and fifty-six thousand three hundred de, 80m va~ zestIen mIllIoen zeve~ honderd zes en ,vIJfhg 
and forty-seven pounds' . - dUlzend dne honderd zeven env~ertIg pond. . 

. .. . 2. De gelden bewilligd bij deze Wet zullen worden aangewend Hoe gelden
How money 2. The money appr.opnated by ~hlS Act shall be 8.pphed to voor de doeleinden en diensten uiteengezet in de Bijlage tot nloeten 
to be the purposes and serVICes set forth III the Schedule to thIS Act deze Wet en uitvoeriger opgenoemd in de Begroting van Uit- wordenapplied. 

and ~ore particularly speci~ed inthe estimates of ~xpenditure gaven (U.G. 2 en U.G. 35 van 1917) zoals door het Parlement besteed. 
(U.G. 2 and U.G. 3D of 1911) as approved by ParlIament. goedgekeurd. 

Minister may 3. With the approval of the Minister of RailwaYR fl,lld 3. Met de toestemming van de Minister van Spoorwegen en Minister kan 
authorize Harbours, a saving on any head may be made available for Havens kan een besparing op een of ander hoofd worden afwijkingen
variation? h f 	 . d topsta"nt e excess 0 ex-penditure on any other head: Provided that aangewend tot dekking van de meerdere Ultgaven on er '" . 

no excess shalf be incurred on the sums appearing in the enig ander hoofd: Met dien verstande dat de Bornmen 
second column of the said Schedule, nor shall savings thereon voorkomende in de tweede kolom van bedoelde Bijlage niet 
be available for any purpose other than that for which the overschreden mogen worden en dat besparingen daa;rop niet 
money is hereby appropriated as indicated in the said zuBen mogen worden aangewend voor enig ander doel dan dat 
Schedule. waarvoor het geld bij deze beschikbaar gesteld is zoals aange

wezen in bedoelde Bijlage. 
Short title. 4 . .This Act may b~ c~ted for all purposes as the Railways 4. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald als Korte titel. 

and Harbours AppropnatIon (1917-1918) Act; 1917. de Spoorwegen en Havens Middelen (1917-1918) Wet, 1917. 

Schedule.. 

HEAD. 

(WORKING EXPENDITURE : 

Maintenance of Permanent Way. 

Maintenance of Rolling Stock 

Running Expenses . 

Traffic Expenses .• 

General Charges .. 

Superannuation 

Cartage Services " .. 

Renewing and Strengthening- of Perma

nent Way and Works .. 

Depreciation 

Interest on Capital 


.Interest on Superannuation and other 
Funds 

Charges in respect of lines lea;;ed 
J\1iscellaneous Expenditure (Net Revenue 

Account) •• 
Betterment Fund .. 
Deficiency in Pension Fund 
Special Contribution to Pf;llsion Fnnd .. 
Special Contribution in respect of Depre· 

ciation 1916-17 .• 

SUBSIDIARY SERVICES : 

Catering 
Bookstalls, Advertising and Automatic 

Machines 

Bedding F.quipment of Trains 

Sleeper Factories .. 

Road J\Iotor Services 


rWORKING EXPENDITUlIE : 

I Maintenance and Upkeep 
Traffic Working 

uj General Charges .. 
p:l II Superannuation 
P Depreciation .• g i Interest on Capital 
p:l I Miscellaneous Expenditure (Net Revenue 
~ . Account).•.: ..... . 

SUBSIDIARY SERVICES : 

I
L 	 Lighthouses 

Bijlage. 

Column Column 
HOOFD.1. 2. 

-I-=r------------ -----+------'-,-- 
£, 	 I IEKSPLOITATIEKO"TEN : 

1,755,782 
1,764,521 
2,42] ,345 
2,199,004 

230,45tj 
203,747 
260,188 

233,-70!l 
1,438,00!) 

a,224,208 

JGO,850 
IB,I)OO 

651,000 
100.000 

55.000 
100,000 

600,000 

3,,5,3fil 

79,43}) 

19,391 

41,H4i 

il.5~fi 

279 ()74 
41:218 

21,101 

10,3(ia 

86,iHH 


Onderhoud van Spoorbaan 
, Onderhoud van Rollend Materieel 
, Treinlooponkosten .. . 

Vel'voeronkosten .. . 
Algemene Onkosten 
Pensioenen ... 
Vrachtdienst 
Hernieuwen en Versterken van Baan en 

Werken 
Depreciatie 

Z Rent& op Kapitaal ...
f;<1 
r;!:; Rente op Pensioen- en andere Fondsen ... 
f;<1 Onkosten in verband met huurspoor
so: lijnen ... 
p:l Onkosten van allerlei aard (Netto In0 
0 kom~terekening) 
~ Verbeteringsfonds .. 


Tekort in'Pensioen Fonds 

Speciale kontributie tot Pensioen Fonds 

Speciale Bijdragen VOGr Waardevermin· 


dering gedurende 1916-17 

[/] 

HULPDIENST : -

Verversingsdienst 

Boekstallen, Advertenties, en Automa

• tiese Toestellen 

Beddegoed Uitrusting yan Treinen 
L 	 }<'abrieken van Dwarsliggers 


Weg Motordienst ... 

r 

EKRPI,OITATIEKOSTEN 

Onderhoud en Instandhouding' ...
I Vervoeruitgaven 

cJl I Algemene Onkosten 
~ I Pensioenen ... 
I> i Depreciatie ... 
<1, Rente op Kapitaal ... 

1::xl: AUerlei Onkosten (Netto Inkomsterelre
28,600 I ning) ... 

Ii Hm,PDIENST : 

21,218 l Vuurtorens ... 

:£16,756,347. 
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No. 30,1917.] No. 30,J19 17.] 

• 

To apply a .um no. ""~~~ e;gh'een milliOnfoJTo. aanwendin, van !.-!~an .enhooR.teachtti';' 
hundred and twe~ty-three thousand two hundred millioen vier h~nderd d~ie en twinti, dui~end 
and sixty-three pounds towards the service of the twee hond~rd drle en zestIg ~ond .voor. dt! d~en~t 
Union during the financial year ending the van de Uple gedurende het fmancleel Jaar emdl
thirty-first day of March, 1918. gende de een en dertigste dag van Maart 1918. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent M~jesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Umon of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika 

South Africa, as follows als volgt:- . ' 
Exchequer 1. The Exchequer Account of the Union is hereby charged 1. De Schatkistrekening va.n de Unie wordt mits deze belast Scha~t-
Account with such sums of money as may be required for the service of met zodanige sommen ais benodigd mogen zijn voor de dienst rekeDtng te 
charged w:ith the Union (and chargeable to Revenue Account) d>uring the van de Unie (en belastbaar op de Inkomsterekenillg) gedurende ~~::~at 
£18423263 Ii ' I d' h h' fi d . h fi . I' 'd' d d d rt' t d ~ , , ' nanCla year en mg t e t Irty- rst ay of March, 1918, et nanClee Jaar em 1gen e e een en e 19S e ag van £18,423,263. 

not exceeding in the whole the sum of eighteen million four Maa.rt 1918 in het geheel de som van achttienmillioen vier 
hundred and twenty-three thousand two hundred and sixty-· honderd drie en twintig duizend twee honderd drie en zestig 
three pounds. pond niet te bovengaande. 

2. Het geld bij deze Wet beschikbaar geEteld, zal wQrden Hoe het geld 
How money 2. The money appropriated by this Act shall be applied to aangewend voor de diensten in biezonderheden vermeld in de moetworden 

ndto be the services detailed in the Schedule hereto, and more particu- hieraangehechte Bijlage en omstandiger uiteeng.ezet in de aangewe ,
applied. larly specified in the Estimates of Expenditure [U.G. 1-1917J Begroting van Uitgaven (U.G. 1-1917) zoals door het Parle

as approved by Parliament, and to no other purpose. ment goedgekeurd, en voor geen ander doel. 
3. Met de goedkeuring van de Minister van Financitin kan De Minister 

Minister may 3. With the approval of the Minister of Finance, a saving een besparing onder enig sub-hoofd van een Begrotingspost ka.n,~e~ 
authorize on any sub-head of a Vote may be made available to meet aangewend worden tot dekking van meerdere uitgaven onder af~ll~ng, 
variation. excess expenditure on any other sub-head, or expenditure on enig ander sub-hoofd of uitgaven onder een nieuw sub~hoofd au onseren. 

a Dew sub-head of the same Vote: Provided that in the case van dezelfde Begrotingspost: Met dien verstande dat in het 
of Vote No. 29 (Buildings, Furniture and Fittings), no saving geval van Begrotingspbst No. 29 (Gebouwen, Meubelen en 
on any work ~peoified in the Estimates shall be made available Toebehoren), geen besparing op enig werk omschreven in de 
for expenditure on any work or service not so specified' Begrotillg beschikbaar gesteld zal worden voor uitgaven op 
Provided further that no excess shall be incurred on the sums enig werk of dienst niet aldus omschreven: Met dien verstande 
appearing in column 2 of the Schedule hereto, nor shall voorts dat de sommen voorkomende in kolom 2 van de 
savings thereon be available for any purpose other than that hieraangehechte Bijlage. niet mogen overschreden worden, en 
for which the money is hereby granted as indicated in the even min besparingen daarop gemaakt aangewend . mogen 
said Schedule. worden voor enig ander doel dan dat waarvoor.het geld hierbij 

wordt toegestaa.n als aangeduid in de gemelde Bijla.ge. 
Short title, 4. This Act may be cited for all purposes as the Appropria- 4. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte iiteJ 

tion (1917-1918) Act, 1917. als de Middelen (1917-1918) Wet, 1917. 
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(4) The loan advanced to the board under this Act, togetherr (4) De uit krachte van deze Wet aan de raad voorgeschoten 
with all interest due thereon, shall be repaid within sixty lening tezamen met aIle daarop verschuldigde rente moet 
years from the fixed date.binnen jaren na de' vastgestelde datum terugbetaald 

(5) Save ~s in this sub-sec~io? is. provided, the board shall w(~~e~ehoudens het bepaalde bij dit sub-artikel, is de raad 
no~ be reqUlred to ~evy any lr~lgatlOn rates for the pay~ent niet gehouden een besproeiingsbelasting te heffen voor de 
of .mterest, rede~ptlOn and mamtenanee charges at any tlI~e betaling van rente, aHossing en onderhoudskosten te eniger 
prIOr to the expIr{' of two years after the fixed date; ~nd III tijd voordat twee jaren verstreken zijn na de vastgestelde 
the year~ succeedmg the .fixed date, rates shall be levIed on datum. In de jaren volgende op de vastgestelde datum wordt 
all land l~ resp~c~ to whIch t~e rates have been assessed on belasting geheven op aIle gronden ten opzichte waarvan de 
the followlllg mllllmum scales .- belasting vastgesteld is, volgens de volgende minimum schaal : 

In the third year after the fixed date-one-third of the In het derde jaar na de vastgestelde datum-een dQrde 
full rate; van de volle belasting; 

in the fourth year after the fixed date-two-thirds of the in het vierde jaar na de vastgestelde datum-twee derden 
full rate; and van de volle belasting; en 

in the fifth and subsequent years after the fixed date the in het vijfde en de volgende jaren na de vastgestelde 
full rate: datum-de volle belasting: 

Provided that in the first and second and subsequent years 1\'let dien verstan~e dat in het eerste en tweede jaar en de 
after the'fixed date the board shall levy a rate, in addition to daaro:p volgende Jaren na. de vastgestelde d~tum de mad ee.n 
that prescribed by this sub-section, sufficient to meet all belastll!g m<?et heffen, bUlten en behalve dIe welke door, ~lt 
administrative travelling and incidental expenses of the sub-artlkel IS voorgeschreven, voldoende om aIle admlllls
board. ' tratieve, reis- en toevallige uitgaven van de mad te dekken, 

, ,,',' 	 (6) De grenzen van het irrigatiedistrikt worden hierbij ge
(6) The boundarIes of the IrrIgatlOn dIstrict are hereby amended ... ddt lib" d ' . d W t dR'WIJZIg zo a a e 1J e lllvoenng van eze e, aan e egenng

t 1 d II I d d b th G t t thso as 0 exc u e a an owne y e overnmen a e b h ddt d Eb Z d' d 
th' A t 	 d I th Eb "if" e oren e gron en en evens e enezer en lllgsgron en en commencement 0 f IS C an a so e enezer mISSIOn "b H 	 db' II

I d d th Eb H tt t t R 	 het E enezer ottentotreservaat aar Ulten va en, 
an s an 	 e enezer 0 en 0 eserve. (7) De aan de Regering verschuldigde belasting wordt 

(7) The rate payable to the Government shall be assessed berekend op een bel~stbare oppervlakte insluitende alle be
upon a rateable area comprising all the arable land WIthin b?u~bare .gronden ~)lnnen .?e ~renzen van het voormelde 
the limits of the district aforesaid, irriaable from the works, dlstnkt, dIe besproelbaar zlJn Ult de werken en mag geen 
and shall not exceed thirty-two shilli~gs and sixpence per twee en dertig shilling en zespence per morgen in het jaar te 
morgen per annum, That rate shall be payable to the Govern- bovenga~n. Die belasting moet aan de Regering wor~en 
mf.'nt in two parts :-One part shall be paid in discharge of betaald m twee delen: Een deeI wordt betaald ter afdoenmg 
the board's liabilities for interest and redemption on the~loan van de verplichtingen van de raad voor rente en aflossing 
and shall be termed" the loan rate" and the other part shall van de lening en wordt genoemd "de leningsbelasting" en 
bein part payment of the maintenance of the works and shall het andere tieel wordt gebruikt voor de gedeeltelike betaling 
be termed the" maintenance rate." The method of payment van het onderhoud van de werken en wordt genoemd de 
and of accounting for the" maintenance rate" shall be fixed" onderhoudsbelasting." De wijze van betaling en van 
by regulations made by the Governor-General. verantwoording van de "onderhoudsbelasting" wordt vast

. . gesteld door regulaties door de Goeverneur-generaal vastgesteld. 
. (8) No stamp duty or fee on regIstratIOn shall .be chargea~le (8) Er zijn geen zegelrechten of fooien bij registratie ver
m. respect of any bond pas~ed by the b.oard m connectIOn schuldigd ten aanzien van een verband door de raad gepasseerd 
WIth .loans g~ant~d under thIS ~ct, anythmg to .the contrary in verband met leningen toegekend onder deze Wet, niettegen
~otW1thstan,dmg III any la~ rela~lllg to stamp dutIes or regula- staande tegenovergestelde bepalingen in een Wet op zegel
tlOn governmg fees on regIstratIOn. rechten of regulatie regelende fooien bij registratie, 

. . 5. Het onderhoud van de werken en de kontr81e en v(udeling Ministel' 
Maintenance .5. ~he mamtenance of the works and the c?ntrol an.d. dlS- van de watertoevoer berust bij de Minister en wordt uitgeoefend belast met 
or works tnbutlOn of the water supply shall be vested m the Mmister door de Direkteur van Irrigatie (hierna genoemd de onderhoud 
atld c~nt~ol and exercised through the Director of Irrigation (hereinafter Direkteur) en ambtenaren van ziJ'n departement. Met van werken 
a.nd dlE.trl- f d h D' t) d th ffi f h' d t " ' , 	 . . en kontrllie
bution of re erre to ~s t e Irec or. a? , e 0 cers 0 .IS. epar - dien verstande dat de verdehng van water aan afzonderhke en verdeling 
~Qter vested ment: P~ov;ded tha~ ~he dIstnbu~lO~ o~ wat~r t? mdIVldual eigenaars binnen de grenzen van het besproeiingsdistrikt van water 
In. t?e owners withm the h~ltS of the ITng~tIOn dIstrict shall be bewerkstelligd wordt door de' raad overeenkomstig door de behoude';l8 
Mlbn.lster effected by the board m accordance WIth bye-laws and rules Minister goedgekeurde verordeningen en regels' zullende de zekere .Ult
su Ject to d b th "If' • t d th b d h" II b· 'bl 	 ' , zondermgeUIcertain 	 approve.y e mInIS er; an e o~r s a e reSJ:lonsi e raad verantwoordelik zijn voor de levering van zodanig water 
exceptions for the, dehvery of such water a~ may III manner prt?vIded bYals op de bij regulatie bepaalde wijze door de Direkteur of 

r~gulatlOn be allotted by the D~e?tor or o~c~r a?tmg, un~er onder zijn bevelen agerende ambtenaar mocht worden toege
hIS orders, to lands beyon~ t.~e hmits of the IrrIgatIOn dlstnct, kend, -aan gronden buiten de grenzen van het besproeiings
at the boundary of the dIstnc:t or such other pla,ce or places distrikt, op de grens van het distrikt of aan zodanige andere 
on the canal system as the DIrector may determme. plek of plekken van het kanaalstelsel als de Direkteur mocht 

bepalen. 
Acquisition 6. If at any time the Governor-General requires or deems 6. Wanneer de Goeverneur-generaal te eniger tijd grond Verwerving 
of land. 	 it expedient to take or use any land, whether it be the bed nodig heaft of het dienstig acht grond te nemen of te gebruiken, van grond. 

of any river, stream or tributary, or other land, for the con- hetzij de bedding van een rivier, stroom of zijrivier of andere 
struction of the works, or for carrying out a system of irrigation grond, voor de aanleg van de werken of om nit, door middel 
from, by means of, or in connection therewith, and if further van of in verband met die werken een besproeiingsstelsel uit 
the Governor-General is not entitled by law to take or use-land te voeren en de Goeverneur-generaal verder nlet wettelik 
for the said purposes without the consent of the owner or gerechtigd is grond voor genoemde doeleinden te nemen of te" 
occupier thereof, the Governor-General may take or use such gebruiken zonder toestemming van de eigenaar of gebrniker 
land for the purposes aforesaid, and dig, take and carry away ervan, dan kan de Goeverneur-generaal die grond voor voor
out of and from any such land materials required for the melde doeleinden nemen of gebruiken en uit die grond materiaal, 
oonstruction and maintenance of the works, and the owner benodigd voor aanleg en onderhoud van de werken graven, 
or occupier of the land shall be entitled to be paid compensation nemen en weghalen, zullende de eigenaar of gebrniker van de 
in respect of the taking or use, the amount whereof in default grond, ten opzichte van de weghaling of het gebruik, gerechtigd 
of agreement being determined by arbitration. For the zijn tot schadevergoeding, waarvan het bedrag bij gebreke 
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purposes of such arbitration the provisions of the law in force van overeenstemming door arbitrage wordt bepaald, Voor 
in the Province of the Cape of Good Hope relating to the uie arbiirage zijn de bepalingen van de in de Provincie 
settlement of disputes by arbitration shall apply, Kaap de Goede Hoop geldende wet op de beslechting van 

geschillen bij arbitrage van toepassing. 
Works 7. (1) During the construction and likewise after com- 7. (1) Gedurende de aanleg en eveneens na voltooiing van Komitee van 
committee pletion of the works the board shall elect from amongst the de werken, kiest de raad uit zijn midden een komitee (te worden de werken . 
of boal'd, members t.hereof a committee (to be called the works com- genoenld het komitee van de werken) bestaande nit ten minste van raad. 

mittee) composed of not less than three and not more than drie en ten hoogste vijf leden, De voorzitter van de raad 
he members, 'fhe works committee shall include as chairman heeft zitting in het komitee van werken en is ambtshalve 
5hereof ex-officio, the chairman of the board, voorzitter van dat komitee, . 

(2) The works committee shall be an advisorv committee to (2) Het komitee van worken treedt op als raadgevend komitee 
the Director during construction and thereafter, when the voor de Direkte~r g??-urende de aanle~ en daarna, wanneer 
works are complete, shall represent the board on a general de werken vOltOOld ZIJn, ve~tegenwoordIgt het d~ raad op e.~n 
advisory committee composed of an equal number of board algemeenraadgevend komltee samengesteld Ult ~en gehJk 
members and of members representing the irrigators of land aantal ~~den van de raa~ en leden vertegenwoordIgen~~ de 
outside the limits of the irrigation district selected in manner b?Sp~Oell~rs van grond bu~~en de g~enzen van het be~,proellngs
provided bv regulation presided over by an officer apPointedldlStnkt, gekozen op de bI] regulatIe vastgestelde WI]Ze, onder 
\Iv 	 the Minister,' . voorzitterschap van een door de Minister aangesteld ambtenaar. 

v (3) 	 Tl ddt' f th d' . 'tt d' (3) De bevoegdheden en verplichtingen van het raadgevend
l~ powers an u les 0 e a v:sory commI, ee unng komitee gedurende de aanleg en van het algemeen raadgevend

constrnctIOn and of the general advIsorv commIttee after k 't d It '" d k 11 .. , f h k h 11 b ' d·' hI' omI ee na e vo ,00lIng van ewer en zu en ZI]n overeen
comp1etIOn 0 t e wor 's s a e In aecor ance WIt regu atlOnsik t' d d M' 't t t Id 1 t'
made by the Minister, i oms 19 001' e mlS ,er vas ges ,e ~ regu ales, , , 

8 Th' G G I 'dd-t' t h I 8. De Goeverneur-generaal kan bUlten en behalve zodamge Regulatles, Regul at iCJ\~ , • . e :foverno~- en~:ra m~y, III a I IOn 0 ~uc, regu a- regulaties als omschreven zijn in artikel zeven van de Hoofdwet, 
tlOn.s as are descnbed ill sectIOn seven of the prmclpal Act, I t' t t 11 't b t b t d W t 
make regulations, not inconsistent with this Act, as to all or regtu a Ites vas seen, ndle °ln eS aan aalr me d eze e , 

"th f 11' tt 	 om ren een 0f meer van e vo gende aange egenhe en:
any o~ e 0 OWIng rna ers :--	 ( ) D" b li t d' d· 	 d f t' f th I a e WI]Ze van eta ng en veran woor mg van e( ) 	Th th d f ta e me 0 0 pavmen an 0 aecoun mg or e: d h d bIt' d' d d I t btl , t t v h' h th b d h 11 b 'dmaln enance ra e w Ie e oar s a e reqmre

t o 	pay',
(b) 	 the general control of the works and for the distributionof water; 

' f b f t 'd th ' , t(c.) th? s~Iect IOn 0 mem ers rom ou s~ e e Irn~a IOn 
dlstnct to serve on the general advlsorv commIttee;" " ,

(d,) 	 the proper control and admInIstratIOn of the works m 
accordance with the provisions of this Act and of the 

, , 1 A 
p,rillClpa ct. , ,

R 	 1egu atIOns made under thIS sectIOn shall, for the purposes' h d d d h' h f h "I A bf 	 t() sec Ion one 1m re an t ~rty-t ree 0 t e prmClpa ct, e 
deemed to be regulations made under section seven of the 
principal Act, 

9. This Act may be cited for all purposes a&1 the Oliphants~hort title 
River Irrigation Works Aet, 1917, 

Schedule. 

DESCRIPTION OF THE WORKS j\.UTHORIZED UNDER THTS ACT, 

on er ou seas mg Ie e raa za moe en e a en ;
(b) 	 de algemene kontrole van de werken en voor de ver

deling van water' 

( ) d kid' b 't h t b '.. d' t 'kt c 	 e euze van e en van Ul en e eSpr?ellng~ IS rl 

om op het algemeen raadgevend kOffi1tee dienst te
doen ; 

(d) 	d b h I'k k t "1 . d . 't t' d ke e 001' 1 e on rv e en a mlms ra Ie van ewer en
k t' d b r d W t 

doverHeenfdomSt Ig e epa mgen van eze e en van 
e 00 we, 

Onder dit artikel vastgesteide regulaties worden voor de 
d 	 I' d t'k I h nd d d' d t·' d H fd t oe eIn en van ar 1 e 0 er ne en er ~g van e ..00 we

ht I t' t ,. t t Id d t'k 1 d 
hacfd refu ales e ZI]n vas ges e on er ar 1 e zeven van e 

00 we, Korte tite)' 
9. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald als 

de Wet op de Olifantsrivier Besproei'ingswerken, 1917. 

Bijlage. 

RESCHRIJVING VA.N DE WERKEN WAAR~AN DE AANLEG ERACHTERS 

DEZE "VET BEWILLIGD WORDT, 


The works to be constructed under this Act comprise a combined I
weir and storage dam aeross the Oliphants River, on the farm Ronde- i De werken ingevolge deze Wet te worden aangelegd bestaall uit een 
berg, in the district of Clanwilliam, in the Province of the Cape of Good I· verenigde keer- en waterbewaringsdam over de Olifuntsrivier, op de 
Hope, and a main canal taking off on the left or west bank of the plaats Rondeberg, in het distrikt Clanwilliam, in de Provincie Kaap 
Oliphants River above the said weir and storage dam, and continuing dc Goede Hoop, alamede uit een hoofdkanaal beginnende op de ljnker 
down to the left bank of the river on to the farm Zoutpansklipheuvel, of westelike oever van de Olifantsrivier boven voormelde keel'- en water
in the district of Van Rhyne Dorp, together with a branch canal takinglbewaringsdam en aflopend tot aan de linker oever van de rivier op de 
off from the main canal approximately twenty miles below the headwork'!, plaats Zoutpansklipheuvel, in het distrikt Van Rhijnsdorp, benevens 
crossing the Oliphants River by means of a syphon and continuing alon!! een takkanaal beginnende van het hoofdkanaal ongeveer twintig mijl 
the right or east bank of the river on to the farm EI"Je Erasmus Kloof, beneden de hoofdwerken, over de Olifantsrivier gaande door middel van 
together further with such branch furrows necessary for the propel een hevel en doorlopend langs de rechter of oostelike oever van de rivier 
irrigation of the land iITigable from the works, The works shall alsc tot op de plaats Elsje Erasmus Kloof, verdeI' roet ;Wdanige takvoren 
include all other appurtenances necessary and incidental to the eon als nodig zijn voor de behoorlike besproeiing van de grond besproeibaar 
struction and the proper development of such irrigation scheme, the nit de werken, De werken zullen tevens al het andere toebehoren 
measurement of water, experimental plots and the irrigation and manage, omvatten dat nodig is voor en verband hOlldt met de aanleg en de 
ment of land in connection therewith, behoorlike uitvoering van dat besproeiingsschema, het meten van water, 

proefpercelen, en de besproeiing en het behe!lr van grond in verband 
daarmede. 
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v UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 9TH .JULY, 1917. 

No. 29, 1917.J 

ACT 

1'0 

Apply a sum of money not exceeding sixteen million 
seven hundred and fifty-six thousand three 
hundred and forty-seven pounds from the rail
way and harbour fund for the service of the 
railways and harbours for the year ending the 
thirty-first day of March, 1918. 

I 	 -----~, 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty IZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of t,he Union Qf Senaat en de Volksraad van de U nie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows:---alsvolgt:

Railway and 1. The railWay, and harbour fund is hereby charged Withj 1. Het ~poorw,eg- en havenfon~s wordt mi~~ deze bezw.aard i:'1p,orweg. 
harbour such sums of money as may be required for the service of the met zodamge som gelds als benodlgd mocl,It zlJn '1001' de dle~st ~~n~:~~n-
fund to be. railways and harbours of the Union (and chargeable to van de s,poorwegen en :hayens yan d~ Um~ (e~ voor rekenmg worden 
~~~rf~~ ~;:h,revenue aCCount), for the year, en,ding the thirty-first day Of/van de mkollsterek,enlllg) oyer het Jaar em,d,1gende ,de een en bez~aard ~et 

" 	 March; 1918, not exceeding ill the whole the sum of sixteen dertlgste dag va~ Ma~rt. 1918, tezamen met tebovenga,~n~e £H.,756,34 •. 
million Seyen -hundred and fifty-six thousand three hundred,de. som va;'! zestlen ,mIlhoen zeve~ honderd zes en,vIJftig 
and forty-seven pounds ,duizend dne honderd zeven env~erhg pond, 

.. , '. . 2. De gelden bewilligd bij deze Wet zullen worden aangewend Hoe gelden
How money 2. The money appr,opnated by ~hIS Act shall be apphed to '1001' de doeleinden en diensten uiteengezet in de Bijlage tot moetento be the purposes and servlCes set forth m the Schedule to thIS Act deze Wet en uit.Yoeriger opgenoemd in de Begroting van Uit. wordenapplied. 

and ;rlOre particularly speci~ed in the estimates of ~xpenditure gaven (U.G. 2 en D.G. 35 van 1917) zoals door het Parlement besteed. 
(U.G, 2 and U.G. 35 of 191 I) as approved by ParlIament, goedgekeurd, 

:&Iinister may 3. With the approval of the Minister of Railway!! and 3. Met de toestemming van de Minister van Spoorwegen en Minister kan 
authorize Harbours, a saving on any head may be made available for Havens kan een besparing op een of ander hoofd worden afwijkingen
variation? h f 	 . topstu"nt e excess 0 expenditure on any other head: Provided that aangewend tot dekking van de meerdere Ultgaven onder a . 

no excess shall be incurred on the sums appearing in the enig ander hoofd: Met dien verstande dat de sommen 
second column of the said Schedule, nor shall savings thereon voorkomende ill de tweede kolom van bedoelde Bijlage niet 
be available for any purpose other than that for which the overschreden mogen worden en dat besparingen daa,rop niet 
money is hereby appropriated as indicated in the said :zullen mogen worden aangewelld '1001' enig ander doel dan dat 
Schedule. iwaarvoor het geld bij deze beschikbaar gesteld is zoals aange

, ,wezen in bedoelde Bijlage. 
Short title. 4. This ~ct may b~ cited for all purposes as tI~e Railwaysl' 4. Deze Wet kan voor aBe, ?oeleinden worden aangehaald alB Korte titel. 

and Harbours ApprOprIatIOn (1917-1918) Act; ]911. de Spoorwegen en Havens Middelen (1917-1918) Wet, 1917. 
, 	 ! 

Schedule. I 	 Bijlage. 

------------------------------------------------~--Columu' Column 	 Kolom KolomI 

HEAD. 1. 2, 	 HOOFD, 1. 2. 

~..-----..'-'-r,~- --I~(--------~, 
(WORKING EXPENDITURE:

Maintenance of Permanent Way 
Maintenance of Rolling Stock 
Running Expenses . 
Traffic Expenses 
General Charges .. 
Superannuation 
Ca.'rtage Services '.. , . 
Renewing and Strengthening- of Perma

nent Way and Works .. 
Depreciation 
Interest on Capital 
Interest on Superam11lation and other 

Funds 
Charg'es in respect of lines lc£v,ed 
Miscella.neous F..xpendiiure (Net Revenue 

Account) .. 
Betterment Fund , . 
Deficiency in Pension J;'uud 
Specilll Contribution to Pension Fund .. 
Special Contribution in reRpect of Depre

ciation 1916-17 •• 

SUBSIDIARY SERVICES 

Catering' 

Bookstalls, Advertising- and Automatic 


Machines 

Bedding Equipment of Trains 

Sleeper Factories .. 

Road :&Iotor Services 


WORKING EXPENDITUilE:

Maintenance and Upkeep 
Traffic Working 

00 General Charges ., 
~ r Superannuationg I Depreciation 
~ i Interest on Capital 
!Xl I Miscellaneous Expcnditure (Net Revenue 
~ I Account). . . . 

SUBSIDIARY SERVICES : 
I 

3;)1),361 

79,431) 
1\),a91 
41,HH 

ll,r.56 

279,HH 
41,218 
21,101 
10,363 
86)14H 

28,600 

L 	 Lighthouses 21,218I 
\' -	 £16,756,347. 

No. 29, 1917.] 

WET 

TOT 

Aanwending van een som van ten hoogste zestien 
millioen zeven honderd zes en vijftig duizend 
drie honderd zeven en veertig pond uit het 
spoorweg- en havenfonds voor de dienst van de 
spoorwegen en havens over het jaar eindigende 
de een en dertigste dag van Maart 1918. 

EKSPLOITATIEKO!'TEN : 

I 	 Onderhoud van Spoorbaan 1,755,782 
Onderhoud van Rollend Materieel 1, 1,764,;)21 
Treinlooponkosten ... 
Vervoeronkosten .. , 
Algemene Onkosten 
Pensioene.l1 ... 
V rachtdienst 
Hernieuwen en Versterken van Baan en 

Werken 
Depreciatie 
Rent& op Kapitaal ... 

Rente ep Pens-ioen- en andere Fondsen~ .. 

Onkosten in verband met huurspoor-


Hjnen ... 
Onkosten van allerlei aard (Netto In

komRterekening) 
Verbeteringsfonds .. 
Tekort in'Pensioen Fonds 
Speciale kontributie tot Pensioen :I<'onds 
Speciale Bijdragen voor Waardevermin

dering gedurende HI1(I-17 

HULPDIENST : 

Verversingsdienst 

Boekstallen, Advertenties, en Automa

'. tiese Toestellen 

Beddegoed Uitrusting- van 'I'reillell 

Fabriekell van Dwarsliggel's 

Weg Motordienst ... 


r 
EKRPI.OITATIEKOSTEN 

Onderhoud en Instandhouding
I	 Vervoeruitgaven

Algemene Oukosten 
Pensioenen ... 
Depreciatie .. , 
Rente op Kapitaal ... 
Allerlei Onkosten (Netw InkolllsterelW

ning) ... 

l
I 

HUI'PDIENST :-

Vuurtorens ... 

I1-
£16,756,347 

2,421,345 
2,lH9,004 

230,456 
203,747 
260,188 

233,709 
1,'l:3S,009 

~ 3,224,208 
160,850 

13,500 

651000 
100:000 

55,000 
100,000 

600,000 

355,361 

79,!:l9 

19,5H1 

JI,H.f7 , 


3,556 

279,674 

11,218 

21,101 

10,363 

86,849 


35f>,31I 

28,600 
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No. 30,1917.] 

• 

ACT 

To apply a sum not exceeding eighteen million four 

hundr:ed and twenty-three thousand two hundred 
an~slxty-three pounds towards the service of the 
UDlon during the financial year ending the 
thirty-first day of March, 1918. 

No.30,J1917.] 

WET 

Tot aanwending van een som van ten hoogste achttien 

millioen vier hC!nderd dr:ie en twintig dui~end 
twee hond~rd drle en zesbg ~ond .voor. d. d!en~t 
van de UOle gedurende het fmancleel Jaar emdl
gende de een en dertigste dag van Maart 1918. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent M~jesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Umon of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika 

South Africa, as follows:- als voIgt :_ . ' 
Exchequer 1. The Exchequer Account of the Union is hereby charged 1. De Schatkistrekening van de Unie wordt mits deze belast Schatldst-
Account with such sums of money as may be required for the service of met zodanige sommen als benodigd mogen zijn voor de dienst rekelling te 
~~a:~~~ w:~th the Union (and chargeable to Revenue Account) during the van de Unie (en belastbaar op de Inkomsterekening) gedurende ;~~~:r:net 

, ,26. financial year ending the thirty-first day of March, 1918, het financieel jaar eindigende de een en dertigste dag van £eI8,423,263. 
not exceeding in the whole the sum of eighteen million four Maart 1918 in het geheel de som van achttien millioen vier 
hundred and twenty-three thousand two hundred and sixty-' honderd drie en twintig duizend twee honderd drie en zestig 
three pounds. pond niet te bovengaande. 

2. Het geld bij deze Wet beschikbaar gedeld, zal worden Hoe het geld 
How money 2. The money appropriated by this Act shall be applied to aangew.end voor de diensten in biezonderheden vermeld in de moetworden 
to be the services detailed in the ScheduI.e hereto, and more particu- hieraangehechte Bijlage en omstandiger uiteengezet in de aangewend. 
applied. larly specified in the Estimates of Expenditure [U.G. 1-1917] Begroting van Uitgaven (U.G. 1-1917) zoals door het Parle

as approved by Parliament, and to no other purpose. ment goedgekeurd, en voor geen ander doe!. 
3. Met de goedkeuring van de Minister van Financien kan De Minister 

Minister may 3. With the approval of the Minister of Finance, a saving een besparing onder enig sub-hoofd van een Begrotingspost kan.~e? 
authorize on any sub-head of a Vote may be made available to meet aangewend worden tot dekking van meerdera uitgaven onder af~'ll~ng. 
variation. excess expenditure on any other sub-head, or expenditure on enig ander sub-hoofd of uitgaven onder een nieuw sub-hoofd au onseren. 

a new sub-head of the same Vote: Provided that in the case van dezelfde Begrotingspost: Met dien verstande dat in het 
of Vote No. 29 (Buildings, Furniture and Fittings), no saving geval van Begrotingspbst No. 29 (Gebouwen, Meubelen en 
on any work f!pecified in the Estimates shall be made available Toebehoren), geen besparing op enig werk omschreven in de 
for expenditure on any work or service not so specified' Begrotil'lg beschikbaar gesteld zal worden voor uitgaven op 
Provided further that no excess shall be incurred on the sums enig werk of dienst niet aldus omschreven: Met diel). verstande 
appearing in column 2 of the Schedule hereto, nor shall voorts dat de sommen voorkomende in kolom 2 van de 
savings there()n be available for any purpose other than that hieraangehechte Bijlage niet mogen overschreden worden, en 
for which the money is hereby granted as indicated in the evenmin besparingen daarop gemaakt aangewend. mogen 
said Schedule. worden voor enig ander doel dan dat waarvoor het geld hierbij 

wordt toegestaan als aangeduid in de gemelde Bijlage. 
Short title. 4. This Act may be cited for all purposes as the Appropria- 4. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden a.angehaald Korte lite] 

tion (1917-191R) Act, 1917. ala de Middelen (1917-1918) Wet, 1917. 
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Bijlage. 

.. 


Schedule. 

VOTE. I Column. I Column. 

. Designation. NO'1 [ 1 l 2 

:8 
His Excellency the Governor-Geneml 21,410 
Senate... ... ... ... . .. 21,120 
House of Assembly ... ... • .. 60,7Ml 
Joint Parliamentary ExpensclS' ... 4.313 
Prime lIinister ... . ... ... . .. 7,613 
Native Affairs ... ... ... .. . 29·1,426 
Defence... ... ... ... .. . 1,300,000 

Including Naval Contribution .. . 85,000 
8 Minesand Industries... ... .. . 201,282 

Including Grants-in-Aid '" .. . 500 
9 Higher Education .. , ... .. . 119,525 

Including grants to; 
University of the Cape of Good 

Hope ... ... ... ... 5,150 
South African College ... .. . 22,275 
Victoria College .. , '" .. . 15,185 
Rhodes' University College ... 8,665 
Huguenot College... ... . .. 3,367 
Natal University College '" '" 5,750 
Transvaal University College ... 12,575 
South African School of Mines and 

Technology ... .., .. . 18,000 
Grey University College... .. . 9,039 

South African Native College .. . 850 
10 Treasury... ... ... . .. 36,774 
11 Public Debt ... ... ... . .. 6,478,305 
12 Pensions ... ... ... ... .. . 507,069 
13 High Commissionel'in London .. . 28,586 
14 Provincial Administrations .. . 2,461,813 
15 Miscellaneous Services ... .. . '13,945 

Including-
Compensation to Colonial Capitals 42,493 
Allowances to Chaplains (Cape of 

Good Hope) ... ... .. . 928 
Grants to Churches (O.F.S.) ... 2,724 

16 Inland Revenue... ... ... . .. 47,844 
17 Audit ... ... ... ... .. . 54,994 
18 Customs and Excise ... ... .. . 146,541 
19 Justice... ... ... ... .. . 64,832 
20 Superior Courts... ... ... .. . 190,560 
21 Magistrates . .. ... ... .. . 428,601 
22 Police ............ 1,394,466 
23 Prisons and Reformatories ... .. . 555,100 

Including Contributions to Dis
charged Prisoners' Aid Assooiations 3,000 

Interior ............ 115,553 
Inoluding Grants-in-Aid to : 

Museums ... ... ... 11,250 
Libraries, Art Galleries and 

kindred Institutions ... 11,313 
25 Publio Health ......... 128,187 

Il;lcluding Gra,nts-in-Aid... . .. 8,400 
26 Mental Hospitals and Leper Institu

tions ... .,. ... ... .... 315,445 
27 Printing and Stationery ... ... 191,385 
28 Public Works... ... ... . .. 447,750 

Including Grants for Fire Brigades 1,300 
29 Buildings, Furniture and Fittings ... 67,000 

Comprising ; 
Major Works ... • .. 8,000 
Minor Works ... . .. 50;{)00 
Furniture and Fittings ... 9,000 

30 Agriculture ... ... ... ·423,271 
Inoluding : 

Grants-in-Aid to Agricultural 
Societies, Stud Associations, 
etc. ... ... ........ 8,500 

Grants-in-Aid to Imperial Ento
mological Scheme ... .. . 350 

31 Agriculture (Education) ... .. . 76,940 
Including Agricultural Schola.rships 

and Bursaries ... ... ... 1,750 
32 Forestry... ... ... ... '" 130,761 

Including Nurseries and PIIJ1ta
tiona ... ... ... • .. 41,880 

33 Posts, Telegraphs and Telephones 1,772,665 
Including; Subscription to Reuter's 

Press Agency ... .., .. . 500 
34 Lands, Deeds and Surveys ... .. . 134,806 
35 Irrigation ... ... ... • .. 119,629 

Total £18,423,263 

BEGBOTINGSPOST. I Kolom \ Kolom 

No. j Benaming . 
1 1. I 2. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Zijn Excellentie de Gosverneur-
Generaal ... •.• ... .. . 

Senaat... ... ... ... .. . 
Volksraad... ... ... ... . .. 
Gezamenlike Parlementaire Uitgaven 
Eerste Minister... ... ... ... 
N aturellezaken ... ... ... . .. 
Verdediging ... ... ... . .. 

Met inbegrip van bijdrage tot Zoo
macht ... ... ... . .. 

Mijnwezen en Industrien ... . .. 
lIet inbegrip van hulptoelagen ... 

Hoger Onderwijs ... ... ... 
Met inbegrip van Toelagen aan : 
Universiteit van de Kaap de Goede 

Hoop ... ... ... • .. 
Zuidafrikaanse Kollege... .. . 
VictOria Kollege ... ... .. . 
Rhodes Universiteits Kollege .. . 
Hugenoten KolJege... ... . .. 
Natal Universiteits Kollege .. . 
Transvaal Univ-erm'teits Kollege .. . 
Zuidafrikaanse School van JIijn

wezen en Technologie... . .. 
Grey Universiteits Kollege ... 
ZuidaJrikaanse N aturelle Kollege 

Thesaurie ... ... ... . .. 
Publieke SchUld ... ... .. . 
Pensioenen ... ... ... .. . 
Hoge Kommissaris in Londen... .. . 
Provinciale Administraties ... . .. 
Diverse Diensten ... ... ... 
Met inbegdp van-
Vergoeding aan Koloniale Hoofd

steden '" ... ... ... 
Toelagen aan Kapelaans (Kaap de 
Goede Hoop) ... ... . .. 

. Toelagen aan Kerken (O.V.S.) .. . 
Bmnenlandse Inkomsten ... .. . 
Auditeurs Kantoor ... ... .. . 
Invoerrechten en Aksijns ... .. . 
Justitie... ... ... ... .. . 
Hogere Hoven ... ... ... .. . 
Magistraten ... ... ... .. . 
Politie... ... .... ... . .. 
Gevangenissen en Verbeterhuizen ... 

Met inbegrip van Bijdragen tot 
Gevangenen Hulp Verenigingen ... 

Binnenlandse Zaken ... ... ... 
Met inbegrip van Hulptoelagen aan ~ 
Museums ... ... ... ... 
Bibliotheken, Kunstgalerijen en 

soortgelijke Inrichtingen .. . 
Openbare Gezondheid .. , .. . 

Met inbegrip van Hulptoelagen .. . 
Hospitalen voor Geesteskranken en 

Gestiohten voor MelaatBen... • .. 
Drukwerk en Schrijfbehoeften ... 
Publieke Werken ... ... ... 

Met inbegrip van Toelagen aan 
Brandweren ... ... ... ... 

Gebouwen, Meubelen en Toebehoren 
Behelsende :-
Grotere Werken ... •.. 
Kleinere Werken ... . .. 
Meubelen en Toebehoren ... 

Landbouw ... ... • .. 
Insluitende ;-
Hulptoelagen aan Landbouw Ge

nootschappen, Stoeterij Ver
enigingen enz. ... ... ... 

HulptoeIagen aan Imperiale En
tomologiese schema ... ... 

Landbouw (Onderwijs) ... . .. 
Met inbegrip van Landbouw Studie
beurzen ... ... ... . .. 

Boswezen ... ... ... • .. 
Met inbegrip van Kwekerijen en 
Plantages... ... ... 

Post-, Telegraaf en Telefoonwezen 
Met inbegrip van Inschrijving op 
Renters Persagentschap... • .. 

Landen, Registratie ka.ntoren en 
Opmetingen... ... ... .. . 

Besproeiing ... ... ... .. . 

Totaal. ... 

;£ 

21,410 
21,120 
60,752 
4,313 
7,613 

294,426 
1,300,000 

201,282 

119,525 

36,174 
6.478,305 

507,069 
28,586 

2,461,813 
73,945 

47,844 
54,994 

146,541 
64,832 

190,560 
428,601 

1,394,466 
55.5,100 

115.553 

128,187 

315,445 
191,385 
447,750 

67,000 

423,271 

76,940 

130,761 

1,772,665 

134,806 
. 119,629 

---- 
i.l!.l" ...." ""., 

85,000 

500 

5,150 
22,275 
15,185 
8,665 
3,367 
5,750 

12,575 

18,000 
9,039 

850 

42,493 

928 
2,724 

3,000 

11,250 

11,313 

8,400 

1,300 

8,000 
50,000 

9,000 

8,500 

350 

1,750 

47,880 

500 
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• 

No, 33,: 1917.J No. 33, 1917.J 

ACT WET
I 
Tot hetverlenen van verlichting aan zekere personen

To grant reIie~ to certain pc:rsons who were err0!lC:- die verkeerdelik waren toegelaten als bijdragers 
ously. admlttc:d as contributors to .the C:--pe C~vll: tot het Kaapse Civiele Dienst Pensioenfonds en 
Service Pension F';1nd and the WI~OWS P!nSIOnl het Weduwepensioenfonds van die Dienst; .. tot 

- Fund of that .Servlce; to amend, In cer~aIn res-: wijziging in zekere opzichten van de Spoorweg 
pects, the Railways and Harbours Service Act, en Havendienst Wet 1912· tot hetmaken van 
1912; to make better provision for certain ser- betere voorziening v~or zekere dienaren van de 
vants of the Railway Administration known as, Spoorwegadministratie bekend als .. overgeplaat
.. transferred servants" ; and for other purposes' ste dienaren" en voor andere doeleinden met 
relating to railway and harbour servants. betrekking tot spoorweg- en havendienaren. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the S.enate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South AfrIca, as follows:- i als voIgt 

Benefits 1. Each of t.he persons whose names are sp~cified in the 1. leder ::all ~e personen w~er nam~.n in de Bijlage tot Voordelen 
eonfelred Schedule to thIS Act and who became a' contrIbutor to the ,deze Wet zlJn mteengezet en dIe een bIJdrager werd tot het verleelld aan 
upon certain Cape Civil Service Pension Fund and the Widows' Pension Kaapse Civiele Dienst Pensioenfonds en het Weduwepensioen- zekere .rer
persons who Fund of. that Service, but who wa.s ,permitted or required. so fonds van die Dienst, .~och aan wi.e ver~.und werd of di~ ver- ~::~e~le op 
;;::~ larl to contnbute co~trary tc:: the prOVISIOns of th~ law g<;ven;mgplicht werd om alzo bIJ t.e dragen m ~trIJd met. de bepahngen matige wijze
ad~tedY to those funds, shall be entItled to a return of hIS contnbutIOns;van de wet regelende dIe fondsen, IS gerechtIgd tot terug- waren toege
the Cape to those funds, together with simple interest at the rate otlbetaling van zijn bijdragen tot die fondsen, met enkelvoudige laten tot het 
Civil ~ervic~ ~ourye; ce~t. per annum, Each of the persons afore~aid may,lrente tegen vier percent .~n .het jaar. Het kan aa~ elk ~an ~~!tJ.~e 
~nd ~ldows If withm SIX months after the commencement of thIS Act, heivoormelde personen, als hIJ bmnen zes maanden na de mvoermg Dienst en 
F=d~~ gives written notice to ,the chief accountant of the railwars van deze Wet schriftelik kennis geeft aan de Hoofd~ekenmeester 'Yeduwepen. 

and harbours, be permItted to become a member of the raII- van de Spoorwegen en Havens, worden vergund bd te worden slOenfondQ. 
ways and harbours superannuation fund and the railways and, van het spoorwegen en havens superannuatiefonds en het 
harbours widows' pension fund, established under Act No. 28 ofspoorwegen enhayens weduwepensioenfonds,ingesteld ingevolge. 
1912, upon the same terms and conditions as would have.Wet No. 28 van 1912, op dezelfde bedingen en voorwaarden .. 
applied to him if he had been admitted under Act No. 41 of,als op hem van toepassing zouden zijn als hij toe
1909 of the Cape of Good Hope to the superannuation andgelaten was onder Wet No. 41 van 1909 van de Kaap de 
widows' pension funds as from the first day of January, 19lO . Goede Hoop tot de superannuatie 'en weduwepensioenfondsen 

. :van af de eerste dag van Januarie 1910,
Amendments of Act No, 28 of 1912. 
'" .: Wijzigingen van Wet No. 28 van 1912, 

Amendment 2. SectIO,n mne of the Railways and Ha~bours Se~vlCe Act.: 2. Artikel negen van de Spoorweg en Havendienst Wet 1912 Wijziging 
of section 1912 (hereInafter re~e:red to as the SerVIce ~ct), IS her~bYI(hierna genoemd de Dienstwet) wordt hierbij gewijzigd door van artikel 
nine of Act amended by the addItIOn thereto. of th~ follOWIng sub-sechon'd h tId b- rtl'kel (ll)'toe te voegen' negen van 

(11) . . aaraan e vo gen e su a . W t No 28No. 28 of 
.--- "(11) Een lid van het Fonds die verdere bijdragen gedaan va~ 1912.1912. 
"(11') A member of the fund who has made additional heeft, en wie een jaargeld wordt toegekend 

contributions and who .is granted an annuity under onder de bepalingen van dit artikel, doch die niet in 
the provisions of this section, but who is ineligible aanmerking kan komen voor een supplementair jaar. 
for a s~pplementar~ annuity by reas?n of the provi~o geld uit hoofde van het voorbehoud op art,ikel vee·rtig 
to sectIOn forty of thIS Act, shall be entitled to be repaid van deze Wet, is gerechtigd tot terugbetahng zonder 
without interest such additional contributions as he l rente van zodanige verdere bijdragen als hij mocht 
may have made." hebben gedaan." 

3. Artikel een en veertig van de Spoorweg en Havendienst Wij.dgiug 
3. Section forty-one of the Railways and Harbours Service Wet, 1912 wordt hierbij gewijzigd door daaraan het volgende van artikel. 

Amendment Act 1912 is hereb}' amended by the addition thereto of·sub-artikel (4) toe te voegen :- un en veerttg 
()f section the , ) . '" I'dI, d' dd"Ihone1e b"d heeft ges or t t van•.Wet1912"Nofollowing sub-section (4):- I (4) Een Ie a I] ragen en 98j()rty.one of 
Act No. 28 "(4) A :member who has made additional contributions I aan wie een jaargeld toegekend is ingevolge de be- w ,an . 
or 1912. and who is granted an annuity under the provisions palingen van dit artikel, doch die niet in aamnerking 

oj" this section, but who is ineligible for a supple- komt voor een bijkomend jaargeld uit hoofde van 
de voorbehoudsbepaling van artikel veertig vanment,ary annuity by reason of the proviso to section: 

fOTty of this Act shall be entitled to be repaid with-I deze Wet, is gerechtigd tot terugbetaling zonder 
out interest such additional contributions as hell rente van de additionele bijdragen die hij gestort 

mocht hebben".may have made": 
. I 4. Artikel twee en zestig van de Dienstwet wordt hierbij Wijziging 

Igewijzigd door daaraan het volgende sub-artikel (4) toe to van artikel 
4. Section ,~ixty-two of the Service Act is hereby amendedlvoegen:_ twee en zestig 

Amendment by the addition thereto of the following sub-section (4) :- , "(4) De bepalingen van artikel vijf en veertig van deze 2:nv~ei~~:or section 
sixty-two of "(4) '1'he provisions of section fort;lf-jive of this Act shun: Wet zijn mutatis rnutand1:s van toepassing oI,l leden 
Act No. 28 mutatis mutand'is apply' to members of the Natal' van het Natal.~e staatsdienaren superannuatIefonds
of 1912. puhlic employees' snperanlluation fund established gesticht onder Wet No, 29 van 1897 van Natal, 

under Act No.2!) of 1897 of Natal, ineludiug tue met inbegrip van het daarmee verenigd spoorweg 
railway superannuation fund incorporated there- superanl1uatictonds: Met dicn verstande dat aHe 
with: Provided that' any gratuity and refnnd of gratirikaties en tel'ugl)ctalingcn van bijdragcn, 
allY cont,rihntions that be granted under this die illgevolge deze Wet moehtcn worden toegestaan, 
Act shall he deemed to in substitution of anv D'eaeht worden de plaats in te nemen van al zodanige 
such refund of contributions and interest as may terugbetalingen van bijdragen en rente als onder 
be Claimed under section seven of the said ~t No. artikel zeven van gemelde Wet No. 29 van 1897 
29 of 1897 of Natal", van Natal kunnen worden geeist." 
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Extension of 5. The period "ten years" in sub-section (2) of section 5. Het tijdvak van "tien jaren" in sub-artikel (2) van Verlenging 
~riod . men· sixty-three of the Service Act is hereby extended to thirty years. artikel drie en zestig van de Dienstwet wordt hierbij verlengd van tijdvak 
tlOned III 
sub-section 
(~) of section 
smy-three of 
Act No. 28 
of 1912. 

. .. . 
Extension of .6. (1) NotwIthstandIng anythmg to the contrary contaIned 
rightsof in the Service Act, or in Act No. 20 of 1908 of the rrransvaal, 
::~:~t:ed or i~ Ac~ No.3? of ~908 ~f th~ Oran~e ,Riyer Colony',. the 

penSIOn ~g?ts, wIdows. pensIOn nghts, ~lsClphnary prOVISl?nS 
and condItIOns of se:Vlce generally applIcable to t~at sectIOn 
of the staff of the raIlways and harbours of the UnIOn defined 
in those Acts as "transferred servants" shall,. as from the 
c?~mencement of th~se Acts, be deemed to be l~ all respects 
SImIlar to those ap~licable ~o ~ape fixed e.stabl~shment ser
van~s trausferre~ wI~h contInUIty of penSIOn nghts to. the 
servI.ce of the saId raIlways and harbours; and the admItted 

t t d t' . 	 ver.rneld in 
0 er 19 Jaren. 	 Bub-artikel 

(2) van 
artikel d.!p, 
en zeliti{f van 
Wet No. 28 
van 1912. 

6. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen voor- Uitbreiding 
komende in de Dienstwet of in Wet No. 20 van 1908 van van de 
Transvaal, of in Wet No.' 37 van 1908 van de Oranjerivier rechten van 

Kolonie worden de pensioenrechten, weduwepensioenrechten, ;;=~~ 
disciplinaire bepalingen en dienstvoorwaarden, welke in het dienaren. 
algemeen toepasselik zijn op dat deel van het spoorwegen
en havenspersoneel van de Unie in die Wetten omschreven 
als "overgeplaatste dienaren," van de invoering van die 
Wetten geacht in aJle opzichten gelijksoortig te zijn met die 
welke toepa~selik ziju op Kaapse vaste dienststaat dienaren 
die met behoud van pensioenrechten overgeplaatst zijn naar 
de dienst van genoemde spoorwegen en havens; zullende 

pensIOnable elI~ployment of. s,uch transf~rred servants un~er de erkende pensioendragende diensttijd van zodanige overge
any' of the .servlCes referred to In the SerVICe A.ct! tog~ther WIth plaatste dienaren onder een van de in de Dienstwet vermelde 
thClr pensIOnable employm~nt by th~ AdnulllstratIOn, shall diensten, ben evens hun pensioendragende diensttijd door de 
be d.eemed to be one contlllUOllS perIOd of employment for Administratie geacht worden een onafgebroken diensttijd 
penSIOn purposes. uit te makenvoor pensioendoeleinden. 

(2) The definition of "Cape fixed establishment servant" (2) De bepaling van "Kaapse vaste dienststaat dienaar" 
in section two of the Service Act, shall be applicable to the in artikel twee van de Dienstwet is toepasselik op de in dit 
transferred servants described in this section. artikel omschreven overgeplaatste dienaren. 

7. Anything to the contrary notwithstanding in sections 7. Nie~~el?enstaa~de tegenov~rgestelde bepalingen in a.rtikels ToekenningGrant of 
eertain fifty-six and eighty-four of the Service Act, or in any other zes en v~jft'bfJ .en meT' en tacld'bfJ v~n de Dlenst;yet of. III een ;:~si~ee~e.re 
pensionable law, any officer who was engaged, 'until the passing of the Act andere wet, kan elk: ambtenaar dIe tot aan .de mvoermg van dragende
rights to No. 31of 1916, in the statutory audit of the accounts of the Wet N?, 31 van 1916 bel~st was met de wettelIk voorgeschreven reehten aan
member;; of railways and harbours administration, and who is referred to opne.lI:mg v:an de ~ekemngen :,"a~ de ~poorw.egen- en h~vens- leden va~railwuy 
audit staff. 	 in section eighty-four of the Service Act, may elect, within three admr~llstratIe e~ dIe be~oeld IS m artlkel ~~er e~ tacl~~g V~l1 ~~~ sporH" 

months after the commencement of this Act, whether he de Dle~stwet, blll~en dne..maanden na de InVO~rlllg van deze opneming" 
will become a contributor to the administrative and clerical W et, k~e~en o~ hIJ zal bI] dr.agen tot het. penslOen~onds van personae!. 
division pension fund established under Act No. 19 of 1908 of 
the Transvaal; and an officer who so elects, shall make con
tributions at the rate of£our per centum per annum upon his 
pensionable emoluments instead of at the rate of three per 
centum as heretofore and shall, in respect of his previous 
pensionable employment, pay the difference between those 
rates in such instalments and at snch times as the Treasury 
may prescribe: Provided that an amount equivalent to the 
arrear contributions of an officer so electing, with compound 
interest at the rate of eight per centum per annum shall be 
paid to the said pension fund out of revenue on behalf of such 
an officer. 

Amendments of Act No.7 of 1914. 

Amendment 8. The date" thirty-first day of December, 1915 "in sub-
of section section (1) of section two of the Railways and Harbours Strike 
two of Act and Service Amendment Act, 1914, being the date prior toNo.7 of 
1914. 	 which the leave in that sub-section described may be taken, 

is hereby altered to the day which is the ,first anniversary of 
the date of the termination of the present war. 

Certain 9. (1) ~ection nine of the Railway.s and Harbours Strike 
~~1~~~nts and SerVIce Amendment Act, 1914, IS hereby repealed. 

. 	 ...' d' h .
penSIOn COn- (2) Notwithstandmg anythmg contame III t e prOVISO to 
tributions 	 . A d h 

d; ad~mmstratleve en klerkeh~e t~k va~ dlenst geshcht ond~r 
V\ et ~o. 19 van 1908 ::an lran~vaal, . elke ambtenaar ~.IC 
alzo . kiest zal moeten blJdragen ~egen VIer percent van ZIJy 
penslOendragende emolumenten m pl~ats van .. tegen dno 
perc~nt als vroeger,. en moet, ten aan~Ien van ZI]n ,vroege~e 
penslOendra~.ende, .. dIenst, ~et vers~hIl sto~en tussen dIe 
perce~tsge:":lJze oIJdragen In ~odalllge paaleme~~en en op 
z?damge tIJden als de Thesaune m~cht :oorschnJven: ~~et 
d~~n verstande dat een bedra:g geh]k. a"n de achterstalhge 
blJdragen van een ambte!laar d;e alzo ktest, met same.ngesteldH 
r~nt.e tegen acht percent In het Jaar aan genoemd pensl?enfonds 
lilt mkomsten wordt betaald ten behoevH van zodamge amb
tenaar. 

Wijzigingen 	van Wet No.7 van 1914. 

8. De datum" een en dertigste dag van December 1915" Wijziging 
in sub-artikel (1) van artikel twee van de Spoorwegen en van artikel 
Havens Werkstaking en Dienst Wijzigingswet 1914, zijnde W'ee;,an Wet 
de datum v66r welke het in dat artikel olllschreven verlo! 1;i4~ van 
kan worden genom en, wordt hierbij gewijzigd tot de eer~te 
verjaardag van de datum van het einde van de tegenwoordlge 
oorlog. 

9. (1) Artikel negen van de Spoorwegen en Havens Werk- Zekere 
staking en Dienst Wijzigingswet, 1914:, wordt hierbij herroepen. emol;men. 

1 b ten aarop(2) Niettegenstaande het bepaalde in de voorbenouds epa- al dan niet
Dshall and sub-section (2) of section thirty-five of the SerVICe ct an t e ling van sub-artikel (2) van artikel v~jf en de1,tig van de ienst- P?."sioen. 

shall not be abolition of the trip svstem therein referred to, overtime wet en de afschaffing van het daarin vermelde ritstelsel, blJdragen 
made. payments to any driver; fireman or guard who was employed maken overtijd betalingen aan machinisten, stokers, of kon- ~~:J:~ 

in any of those capacities by the Administration on or before dukteurs, die door de Administratie in een van die hoedanig- gestort. 
the thirtieth day of September, 1912, and who, being on that day heden tewerkgesteld waren op of v66r de dertigste dag van 
a member of the railway superannuation fund, established under September 1912, en die op die dag als lid van het spoorweg 
Act No 20 of 1908 of the Transvaal, Act No. 37 of 1908 of the superannuatiefonds, gesticht onder Wet No. 20 van 1908 van 
Orange River Colony, or Act No. 41 of 1909 of the Cape of GoodlTransvaal, Wet No. 37 van 1908 van de Oralljerivier Kolonie, of 
Hope, has contributed thereon, shall be included in his Wet No. 401 van 1909 van de Kaap de Goede Hoop, daartoe bijge_ 
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pensionable emoluments, so long as ~e is e~ployed as a driver, dragen hebben, deel uit van hun pensioendragende emolumenten 
fireman or gua~d: PrOVIded t,hat thIS sectlOn shall not be con- zolang zij als machinist, stoker of kondukteur werkzaam blijven: 
strued ~s havlllg re~rospectlve effect except to the extent of Met dien verstande dat dit artikel geen terugwerkende kracht 
confirmlI~g, the ~ontll?utlOns actually madc and ac?epted by zal hebben, behalve in zover dat de, voor de invoering van 
the AdmInIstratIOn pnor to the commencement of thIS Act, deze Wet, werkelik gestorte en door de Administratie aan

genomen bijdragen, bekrachtigd worden. 
Provisions relating to war service. 

I Bepalingen met betrekking tot oorlogsrIienst. 
Relief 10. Notwithstanding anything contained in the provisionsII. , . . . 
granted to of sub-sections (2) and (3) of section twenty-eight or of section 10. NIett~genstaande de.bepahngen van, sub-artlkels (2) en Verhchtmg 
servants on thirty-one or of sub-section (2) of section thirty-two of the (3) van artlkel acht en tw~nt2g of van artIkel een en derttg of ,,?rleend aan 
active Service Act any servant admitted to permanent emplovment van sub-artikel (2) van artikel twee en dertig van de Dienstwet, ~kletl}aren opservice or , ,J , k lk . d' ld d' d' ~ leve
employed who but for his absence on active service or on munition work an aan e e m vaste Ienst aangeste e Ienaar, Ie, ware dienet of 
as munition duri~g the present war, would have been able to exercise any het nie:. wegens zijn afwezigheid op a~tieve dienst of .op werkzaam 
workers. such option as is described in those provisions may be permitted ammumtlewerk gedurende de tegenwoordige oorlog, zodamge al~ ..

k h d k d 1 h ., d' b r ammumtleto exercise any such option within three months after the euze a unnen oen. a S omsc . reven IS. III Ie. epa mgen, werkers. 
commencement of this Act if he has at that timc resumed worden toegestaan zodamge keuze te doen bmnen dne maanden 
duty permanently in the ~ervice, or if he has not then so na d~ invoering van deze Wet, als h~j ~lsda~. zi~n dienst .~n 
resumed duty, within three months after he has resumed his d~ DIenst permanent h~eft herv~t of mdien hI] met al~.o z~Jn 
normal occupation in the service. dlenst heeft hervat, bmnen dne maanden nadat hI] ZI]n 

normale arbeid in de Dienst heef~ hervat. 
Miscellaneous provisions. 

Gemengde Bepalingen. 
~ppropria- 11. Any fines received by the Administration under the .. . . .. , . 
~~d of fines provisions of the Service Act or any unclaimed salary or wages 11. ,Alle door de AdmmistratlC onder de bep?,lingen ..:ra:g. Toeel~n:::g 
unclaimed due to servants shall be paid by the Administration to the de I?lCnstwet ontvangen ge~dboeten ?f aIle met-opgeelste :nniet~op~ 
salary and charitable fund and the railway institutes fund in equal pro- salansse!l. of l~nen versch.uldigd. aa~ dlenaren, worden door geeist salaTia 
w~ges to oer- portions, and may be used for the purposes of those funds as ~e ~dllllmstratl~ aan ~et hefdadlg~CIdsfonds en het spoorweg- en loon aan 
tam f1ll1ds. determined from time to time by the Administration: Provided Instltuut~fonds In ge~]ke delen Ultgekeerd, en .kunnen voor fek~re 

that such payment shall not prevent a s~rvallt whose salary or de d.o~lemd~n ,van ,~he fon~,sen worde~ gebru~kt, zoals de on sen. 
wages shall not have been claimed, from recovering the same Admll:llstr~tlC :van tl]d t.ot tl]d ~epaalt. ~et dlen ve~stande 
from the Administration according to law; and if his claim da~. dl~ Ul~kerIng een dienaar WIens salarls of. l?on r;let op
is established, the amount due may be paid to him and may geeist IS, ,met zal beletten om ~et v~n de Adllllmstratie ov~.r-
be deducted from any balance of unclaimed salary or wages eenkoI?sttg de wet t~ Verkrl]gen, z~llende wanneer ZIJn 
then or thereafter in the hands of the Administration. vordermg toegewezen IS, het verstlhuldigde bedrag aan hem 

kunnen worden betaald en kunncn worden afgetrokken van 
Authority 12. The Administration may make any grant or give anyenig saldo van niet-opgeeist salaris of loon dan of later in 
to the Ad- bonus or allowance, not exceeding at anyone time a sum of handcn van de Administratie. 
ministration d 2' 1 f .to make one hundre pounds, to any servant for special services, 1. De Admimstratie kan toekenningen ver enen 0 gratl- Bevoegdheid 
certain exemplary conduct on special occasions, or for the provision fikaties of toelagen geven, geen honderd pond te bovengaande van ~dmini-
grants and of appliances of any kind for the better performance of his op een en dezelfde tijd, aan een dienaar voor biezondere st~atle ~m 
allowances. duties, but subject always to the regulations. diensten, voorbeeldig gedrag bij biezondere gelegenheden of :=gene;n 

. . . . voor het verschaffcn van toestellen van enige aard voor de toelagen 00 
Short title. 13. ThIS Act rna):" be CIted for all purposes as the RaIl~~ys betere uitvoering van zijn plichten, doch altijd met inacht- verIenen. 

and Harbours SerVICe Act Amendment and Further PrOVISIOn neming van de regulaties. 
Act, 1917. 13. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte tiOO!. 

als de Spoorweg en Havendienst Wet Wijzigings- en Verdere 
V oorzieningswet, 1917. 

Schedule. 

Bijlage.
PERSONS DESCRIBED IN SE<Y.I.'ION one TO WHOM RELIEF IS GRANTl'lD, 

PER80NEN OMSOHREVEN IN ARTlKEL un AAN WlE VlllRLIOHTING 

Thomas Picton Evans. VERLEEND WORDT. 
William Sadler Metcalf. Thomas Picton Evans. 
William Bruoe McLean. William Sadler Metcalf.Edward Art,hur Trelford. William Bruoe McLean.William French. Edwal'd Arthur Trelford. Paulin Scott-Lawrence, William French. 
10seph Stokes. Paulin Scott·Lawrence. 

Joseph Stokes. 
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No. 34, 1917.] 	 No. 34, 1917.] 

ACT 	 WET 

. 	 . . Voorziening makend voor de aanleg van de uitbrei-

To 	provIde for the constru<;tlon of the extensIon of ding van de werf te Congella, in de haven van 
the wharf at Congella,.In Durba~ !iarb'!ur, and Durban, en om aan de spoorweg administratie 
to. confer upo~ the r:adway admInIstration cer- zekere bevoegdheden te verlenen in verband 
taIn powers lDcldental thereto. 	 daarmede. 

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

Power to 1. The railway administration may extend the existing 1. De ~poorweg administratie ka.n d: bestaande w~d te Bevoegdheid
extend wharf at Congella in Durban Harbour in a direction appro xi- ~ong.ella I~ de ~a:ren van Durban Ultbrelden ongeveer In de om werf ~ 
wharf at mately bearing south twenty degrees west for a distance of nchtmg zUld tWlntlg graden west, over ee~ afstand van ongeveer Congella InCongella 
in certain 	 approximately seven thousand seven hundred feet and for zeven duizend zeven honderd voet en kan voor dat doel de Z?~tt;e 
direction. 	 that purpose may raise and reclaim the low lying la~ds on the lage grond gelegen aan de landzijde . .van de. uitgebr:ide ,!~rf ~~ ~ng 

land side of the extended wharf at such time and in such droogleggen en verhogen te zulker tl]d en op zodamge WIJze braiden. 
manner as it may deem suitable and necessary. The cost of als ze geschikt en no~ig acht. De kosten van zodanige werken 
such works shall not exceed the amount from time to time mogen het bedrag met te bovengaan dat voor dat doel van 
voted by Parliament for the purpose. tijd tot tijd door het Parlement wordt beschikbaar gesteid. 

. .. ... 2. Voor de doeleinden van deze Wet he'Cft de spoorweg Toepassing
Application 2. For the 	purposes of thIS Act the raIlway admimstratJOn administratie de bevoegdheden aan maatschappijen van Grond
of LWld shall have the powers conferred .Ipon a company by verIeend door de Grond Klausules Konsolidatie Wet 1872 KlaUBulesClauses 
Consolida	 the Lands Clauses Consolidation Law, 1872, of Natal, subject van Natal onderworpen aan de pliehten en verplichtinil:e~ Konsolidatie 
tion Law. 	 to the duties and obligations i.t;nposed by .tha~ law. upon such door die ~et aan zodanige maatschappijen opgelegd, niet Wet. 

company! other than the dutIes and obhgatlOns Imposed by zijnde de plichten en verplichtingen opgelegd door artikel zes 
sectIOn s~x thereof. daarvan. 

Short title. 3. This Act may be cited for all purposes as the Durban 3. Deze Wet kan voor aHe doeleinden worden aangehaald Korte titeJ. 
Harbour Works Constl'1lction Act, ]917. ala de Durban Havenwerken Aanleg Wet, 1917. 
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No. 55, 1917.] 	 No,55,1917.]

ACT 	 ~VETI 

To 	provide for the inspection and grading of agri.!Voorziening makend voor de inspektie en sorterin.g 
cultural produce which is to be exported by seal van la!ldb.ouwvoortbrengselen welke overzee Ult 

. . . . f I' h' .' de Ume ultgevoerd zullen worden voor verkoops
.f~om the Un~on for purposes 0 . sa e, te m.spec-I doeleinden, de inspektie van percelen gebruikt 
tIonof premises used for the slaug~ter of ammal~1 yooihet slachten va? ~ieren voor zod.~n.ige· uit
.for such export or for the. preparation and manu voer 'of'voor de bereldlhg en vervaardlgmg van 
facture of such produce and generally for thel zodanige voortbrengselen, en in het algemeen 
regulation of the export by sea of such produce. I voor de regeling van de uitvoer overzee van 

I 	 zodanige voortbrengselen. 

E IT ENACTED bv the King's Most Excellent Majesty I'ZIJ HET. BEPAALD doorZijn IVlajes~eit de ,K?ning,. de B the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Uille vanZmd-Afnka, 
South Africa, as follows:- .als voIgt :-~ 

. 1. Niemand zal landbouwvoortbrengselen uitvoeren of {e~J~l om 
Prohibition 1. No person shall export, or c~use or permit to be exported, doen tcitvoeren of toestaan dat ze uitgevoerd worden of trachten :o~rtb~:g
of export or attempt to export, any agncultural produce unless and .ze uit te vcaren tenzij en totdat zodanige voortbrengselen selen overzee 
of agricul until such prod,uce has ~een inspected a~d after inspec~ionlgeinSpekteerd zijn en na inspekti,e gebrandmerkt zij~_ door li.i.t te v;>erelltural pro branded by an mspector III manner prescnbed by regulatwn. een inspekteur op de bij regulatle voorgeschreven WIJze. !l.onde.r 1Il duce by sea . 	 . '. . spektle, enz.
without in
spection, etc. ! 2. Niemand mag uitvoeren of doen uitvoeren of de uitvoer Verbod om 

Prohibition 2. No person shall export, or cause or .permit to be exported, toelaten van of trachten uit tc voeren- vOlortb~ngte-
I d· d t t . kt se en Ult;of export or attempt to export·- (a) de voortbrengse en van een Ier a me een Zle ·e voeren die in 

of produce (a) the produce of any animal which is infected with besmet is; of slechte 
which is disease; or 	 I (b) landbouwvoortbrengselen bestemd voor menselik ge- t~standunsound, etc. 

(b) 	 agricultural produce intended for human consumption brui~ di~ wa~.neer zij voor ~itvoer ~o~den aangeboden ZlJn, enz. 
which at the time of presentation for export is unfit ongeschlkt ZIJIl voor zodaill~ ge~rmk, of 
for such consumption; or (c) landbouwvo~rtbrengsele~. ~Ie .mt hoofde van hun 

. '.. 	 toestand lllet waarschlJnhk III goede of voor de 
(c) 	 a~rlCul~ural produce whICh oWl~g to its condition markt geschikte staat zullen aankomen. 

IS unlIkely to be brought to Its destination in a De vraag of voortbrengselen al dan niet in zulk een toestand 
sound or a good marketable state, zijn dat ze aan de verbodsbepalingen van dit artikel onder-

The question whether any produce is or is not in such a hevig zijn, wordt beslist door de inspekteur overeenkomstig 
condition as would render it subject to the prohibitions con- instrukties in 't algemecn of in 't biezonder door de :Minister 
tained in this section shall be determined by the inspector gegeven. 
according to instructions given generally or specially by 3. (1) Wanneer de Minister grond heeft om te geloven Inbe.slag
the Minister. dat een dier geslacht zal worden en dat het vlees ervan voor nemI.ng_. ~n 

. b d' k h" I d t d' b d dt verrne t IglUgllltvoer estem 18, an 1], a s a Ier evon en wor van zieke 
Seizure and 3. (1) Whenever the Minister has ground for believing zo met ziekte besmet te zijn, dat het vlees ongeschikt is dieren 
destruction that any animal is to be slaughtered and that the meat thereof voor menselik gebruik, het in beslag laten nemen en laten wanneer 
of diseased is intended for export, he may, if such animal is found to afmaken en het karkas ervan zo'laten behandelen of er zo over vlees ~rvan
a.nimals be so infected with disease as to render the meat unfit forlbeschikken als hij mocht vaststellen, doch op zodanige ~~~;b~:temdwhen meat 
thereof human consumption, cause it to be seized and slaughtered1wijze dat zodanig karkas niet voor menselik gebruik is en van 
intended for and the carcase thereof dealt with or disposed of as he may of als voedsel voor dieren kan worden gebezigd: Met dien voor uitvoer 
export, and determine, but in such a manner that such car case cannot be verstande dat aile gelden ontvangen voor zodanige beschik- fes~~de
of agri used for human consumption, or as food for animals: Provided king na aftrek van de daaraan verbonden uitgaven aan de :o~rt~UWcultural 
produce in that any moneys received from such disposal shall, after eigenaar van het karkas worden uitbetaald. brengselen 
tended for deduction of the expenses incidental thereto, be paid to the (2) Als landbouwvoortbrengselen bestemd voor menselik 
export. owner of the carcase. 	 gebruik ten tijde van inspektie onder deze Wet of ten tijde 

(2) If any agricultural produce intended for human con- dat ze ,voor ui~:oer aangebod~n worde~, bevonden ",:o:den 
sumption is found at the time of inspection under this Act ong~schlkt te ZIJIl voor zodalllg gebrUlk, .k::-n de Mmlster 
or of its presentation for export, to be unfit for such con- z~ III beslag doen nemen en doen verllle~Igen of anders
sumption, the Minister may cause it to be seized and des- ZIllS .doen ~ehandelen o~ er over beschlkk.en, doch op 
troyed or otherwise dealt with or disposed of, but in such a zo~amge m_amer dat zodalllge voort~rengselen met voor men
manner that such produce cannot be used for human consump-. sel~ gebrulk o~ als voedsel voor dleren kunnen worden ge
tion or food for animals: Provided that any moneys receivedbezlg~: Met d~en. verstande dat alle geld en ontvangen vo.or 
from such disposal shall, after deduction of the expenses zodalllge besc~lkkIllg na aftrek van de daaraan verbo.nden lllt
incidental thereto, be paid to the owner of the produce. gaven aan de elgenaar van de voortbrengselen worden mtbetaald, 

. , 4. (1) Ieder die voornemens is, om vlees uit te voeren Gebruik vau 
Use of. 4. (1) A person who Illtends to export any meat, and deSIres en voor het slachten van het dier waarvan zodanig vlees ge- abattoirs 
abattoll'l;! for to use for the slaughter of the animal from which Buch meat nomen zal worden wenst gebruik te maken van een abattoir voor 't 
slaughter for. t b t k b tt . -1 h-"· I d . ' 	 . slachten 
export of IS·0 e a en an a a OIr or s aug :t;enng pace owne . or of slachthms behorende aan of bestuurd door Jemand anders voor vlees
meat controlled by any other pers~)ll or by any local a_uthonty, of door een plaatselik gezag, zal het dier dat geslacht moet uitvoer 
oversea. s~all not .send thereto the alllmal for slaughter until he ~as worden niet daarheen zenden, voordat hij aan die andere overzoe. 

gIven notICe to such other p~rson .or to such loca~ ::-uthor.lty persoon of dat plaatselik gezag (onderscheidenlik) kennis 
(as the case may be) of such hIS deSIre an~ also of hIS mtentIOll gegeven heeft van zijn wens daartoe en ook van zijn vO<;lrnemen 
to export such meat. om dat vlees uit te voeren. 

Every person who, and every local authority which, receives Ieder die en elk plaatselik gezag dat zulk een kennisgeving 
such a notice as is mentioned in this sub-section shall, before als vermeld in dit sub-artikel ontvangt, moet, alvorens het 
permitting at the abf.ttoir or slaughtering place described slachten van een beschreven dieT in het beschreven abattoi;r 

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

http:beschlkk.en


---------------------------------
UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 9TH JULY, 1917. 	 XIU 

) ,.. 

i rohlbltlon8, 
Dll'tsdtioru;f an pre
riptions in 
:::rCt~ of 

gulatiollH, 

in the notice the slaughter of any animal likewise described, of de beschreven slachtplaats toe te laten, de bewilliging van 
obtain the sanction of the Minister. de Minister verkrijgen, 

(2) A person who intends to export any meat and to use (2) Ieder die voornemens. is vIees uit te voeren en voor 
for the slaughter of the animal from whicli such meat is to het slachten van het dier waarvan dat vlees genomen zal 
be taken, an abattoir or slaughtering place owned by himself worden, gebruik te maken van een abattoir of slachtplaats 
or under his control, shall, befor'f using such abattoir or aan hem zelf behorend of onder zijn beheer, moet, voordat 
slaughtering place for such putpbse, obtain the sanction of hij zodanig abattoir of zodanige slachtplaats voor dat doel 
the Minister. gebruikt, de bewilliging van de Minister verkrijgen. 

(3) The sanction given by the lVIi~ister under this section (3) De door de Mi,nister onder dit artikel g,egeven bewilliging 

to the use of any abattoir or slaughtering place may be atl,o~ van ~en ab,~ttOIr of slachtplaats gebrm~, te maken, k~n 

any. time withdrawn by him if it ~ppears that such abattoir hI] te, emger tI]~ terugtrekken ,wa~neer b~l]kt dat zodalllg 

or slaug~tering place is not being kept in such a conditionlabattOlr of zo~amge slachtplaats me,t III zodam~e toestand wordt 


'or 	does not possess such appurte. nances or facilities, as willlg~hOuden. of, met de toeste~len of mlddelen bezlt om de pe~soon 
enable the person using it to comply with the provisions of dIe er gebrmk van maakt m ,staat te stellen aan de bepalmgen 
this Act and the regulations" Ivan deze Wet en de regulatws te voldoen. 

(4) N h d I I 'h' I (4) Niemand die en geen plaatselik gezag dat, een abattoir 
o person W 0: an no oca.. authority w lOh, owns of slachtplaats in eigendom bezit of beheert zal, cen dier daarin 


or controls an a~attOlr or slaughtermg pla?e shall sl,aughter, ,slachten of doen slachten of toestaan dat een dier daarin 

or cause or p~r~llt to be slaughtered, therem a~y ammal thegeslacht wordt waarvan het vlees bestemd is voor uitvoer 

meat whereof IS mtended for export from the Ulllon- nit de Unie

(a) 	 unless the abattoir or slaughtering place is a place (a) tenzij het abattoir of de slachtplaats door de Minister 

sanctioned by the Minister as fit for the purpose; and is goedgekeurd als geschikt voor dat doel; en 


(b) 	 until a date specified by the Minister as a date on and (b) v66r een doo! de Mi~ister va~tgestelde ~ag als de 

from which theslaLlghtering in such abattoir or dag waarop m zodamg abattOIr of zodamge slacht
slaughtering placc for the purpose aforesaid may plaat~ geslacht mag worden voor de voornoemde 

take place, i doelemden. .'T 
 , 

(5) 	 Nth' , th' A t h n b ddt k t r 't (5) Ret bepaalde bIJ deze Wet maakt geen mbreuk op de 
.Ot mg m ~s, c s a "I e, . etehme or ,a en 0 Iml initoefening van rechtmatig aan een municipale mad verleende 

or restnc any mumclpai counCI m e exerClse 0 f powers 'b dh ~d t t h t k t 	 d .'t k' d f' b I ,evoeg e en 0 e ma en en oepassen van veror emngen1 f IIy con eITed upon 1 ma mg an en orcmg any ye- awsl b kk' h' h b 'k b tt" faw u f 
1 t ' t th t bl" h t d f b tt ..' th Imet etre mg tot et stw ten en g.e rUI en van a a ,ous 0 re a mg 0 e es a JS men an use 0 ,a a, ,~rs or e'h t I h d' b' h ht b' d d" d' f ' 1 'th' th h" h th t: e sac ten van leren mnen et rec ",ge Ie van Ie raa ,

sIaught,enng 0 aIllma s WI 111 e area over W 1O a. II d h h t b 'k b tt' < Ii t 1 ht'I h "d' t' b t th . f b tt " d th .. zu en e ec ter e ge rUI van a a OIrs en e s ac en vancounCI as Juris IC Ion; u e use 0 a a mrs an· e'd" 't d' I" d u' Id b" d d'" f ' 1 f f t 'thO h: leren voor UI voer oe eln en iJmnen voorme ge Ie' on er-I 	 hts aug enng 0 amma s 01' purposes 0 expor WI III SUC I " d b I' . d W t 
b ' 	 t t th ' , f thO A t Iworpen ZI]n aan e epa mgen van eze e"area sha11 be su jec, 0 e prOVISIOns 0 IS C,


" . ' . 5. De Goeverneur-generaal kan van tijd tot tijd bij pro- Vel'b~d",

5. The Governor-General may, from tune to tIme by procla-'klamatie in de Staatskoerant- bepah~gen, 

mation in the Gazette~ ! (f~) de benaalde benamingen voorschri]'ven waaronder bepel'kmgenI·· t' 	 I an v,ool'
(a) prescribe the specific designation under which any! een bepa~lde 800rt landbouwvoo~brengse en kan schnft8n ten 

particular kind of agricultural produce may be e:t- i worden I ~ltgevoer~, en "elke zodamge soort voort- ::v~:~. van 
ported and' define each sl1ch kind of produce" I brengse e, omschrlJven, " ,
'" 	 "', (Ii) het makslmum vochtgehalte voorschrIjven dat III 

(b) prescnbe the maXImum amount of mOIsture whICh: verschillende soorten vom uitvoer bestemd graan 
may be present in different kinds of grain intended! mag voorkomen; 

for export; I (e) het maksimum vocht-, wrongel-, zoutgehalte of 


(c) 	 prescribe the maximum amount of moisture, curd, bederfwerende middelen in boter die voor uitvoer 

salt or preservative in butter intended for export bestemd is voorschrijven en de uitvoer verbieden van 

and pro!libit the export of butter in w};jch sllch poter welke meer dan dat maksimum bevat; 

prescribed maximum amount is exceeded; ,(d) het minimum gehalte van botervet voorschrijven 


(d) 	 prescribe the minimum amount of butter fat inl in boter die voor uitvoer bestemd is en de uitvoer 

butter intended for export and prohibit the export ofl verbieden van boter die het voorgeschreven minimum 

butter in which such prescribed minimum amount: niet bevat;

is no,t present ; (t~) een standaard voorschrijven vom de samenstelling van 

boter, kaas, room, roomkaae, geko!ldenseerde melk, 
(e) 	 prescribe standards of composition for butter, cheese, I margarine en substituten voor boter voor uitvoer 


cream, cream cheese, condensed milk, margarine! bestemd en de uitvoer verbieden van die artikelen 

and butter substitutes intended for export and pro-, waarin de voorgeschreven standaard niet gl:hand
hibit the export of any such article in which the haafd wordt; 

prescribed standard is not maintained: I (f) de uitvoer verbieden van landbouwprodukten die 


(j) 	prohibit the export of agricultural produce WhiCh!1 zodanige behandeling hebben ondergaan, dat ze het 

has been so treated, as to give it the appearance of 'voorkomen hebben van een artikel van een andere 

an article of different commercial value, handelswaarde, 


and may by any such proclamation prescribe penalties for alen kan ~ij zodanige P!oklamatie straffen voorschrijven voor 
contravention thereof, not exceeding the penalties mentioned?vertr~dIng daarvan, met te bovengaande de straffen vermeld 
in section seven, IIll artlkel' zeven, 

" I 6. (1) De Goeverneur-generaal kan regula ties vaststellen Regulaties 
, 6. q) The ,Gove~nor-General may rna~e regulatIOns, ~ot!niet onbestaanbaar met deze Wet wat aangaat de volgende 
mconsI,stent w1th thIS Ac~, as to the followmg matters relatmglaangelegenheden betreffende voor uitvoer bestemde landbouw
to agncultur:M pro~uce mten,ded for export? namely- 'Ivoortbrengselen, namelik- ' 

(a) 	 the m8p~ctIOn. of ammals fro.m whICh, the p~oduce (a) de inspektie van dieren waarvan de voortbrengselen 

thereof 1S denved, or to ?e denved, the l,nspe,ctlOn, ofl afkomstig zijn of zullen zijn, de inspektie van 


. pr~duce and the InSpectIOn of t~e pre,mlses III whlc,hl voortbrengselen en de inspektie van de percelen 
ammals are slaughtered, or m :vhlCh pro~uce IS, waarin dieren geslacht of voortbrengselen bereid, 
llrepared, manufactured or otherw1se dealt wIth; I vervaardigd of anders behandeld worden; 

(b) the place and manner of inspection of produce; , (b) de plaats en wijze van inspektie van voortbrengselen ; 
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(e) 	 the time and place at""'which, and the manner in 
which, notice of intention to export shall be given; 

(d) 	 the manner of packing, the size, description, quality 
and material of the receptacles to be used, the weight 
of the contents and the marking of such weight 
and of the receptacles; 

(e) 	 the time and place at which delivery of the produce 
shall take place at the port of shipment; 

(j) 	the place and manner of storage, the conveyance, 
and the treatment of any produce; 

(g) 	 the fixing of grades, the place and manner of grading 
and branding of any produce and the manner in 
which different designations or grades of produce 
shall be branded or indicated whether on the re· 
ceptacle or on a certificate of the inspector or 
otherwise; 

(h) 	 the percentage which shall be inspected in anyone 
consignment; 

U) the temperature at which conveyance by rail and 
shipment of the produce shall take place; 

(j) 	the abstraction or removal of samples by an inspector 
for examination, inspection or analysis; 

(k) 	 the circumstances under which different kinds of 
produce may be degraded, regraded or rebranded 
by an inspector after examination and inspection; 

(l) 	 the circumstances under which and the conditions 
on which produce inspected and graded may be 
withdrawn from shipment; 

(m) 	 the forms of notices, certificates and other documents 
to be used or issued for the-purposes of this Act 
and the regulations; 

(n) 	 the fees which shall be paid by the owner or the 
consignor of animals or produce for inspection and 
for grading, the time of payment and the person 
~o whom payment shall be made, 

and generally for the better carrying out of the object9 and 
purposes of this Act. 

(2) Differing regulations may be made under this section 
as to different kinds of agricultural produce. 

Penalties. 7. (1) Any person who contravenes any provision of this 
Act or of any proclamation issued thereunder or any rcaulation 
or makes default in complying with any such provision with 
which it is his duty to comply shall, if no penalty is specially 
provided for the contravention or default, be liabJl', in case 
of a first conviction, to a fine not exceeding one hundred pounds 
and, in case of second or subsequent conviction, to a fine not 
exceeding two hundred and fifty pounds. 

(2) Any person who obstructs, resists or hinders an inspector 
in the lawful exer~ise ~f his powers or duties under this ~ct 

(e) 	de tijd en p1aats en de wijze waarop kennisgeving 

van het voornemen om uit te voeren moet worden 

gegeven; 


(d) 	 de wijze V1I.n verpakking, de grootte, omsehrijving, 

hoedanigheid en het materiaa1 van de te gebruiken 

verpakkingen, het gewicht van de inhoud en het 

merken van zodanig gewicht en van de verpakkingen ; 


(e) 	 de tijd en plaats waarop de voortbrengselen zunen 

worden afgeleverd aan de inschepingshaven; 


(j) 	de plaats en wijze van opslaan, het verVDer en de 

behandeling van voortbrengselen; 


(g) 	 het vastEtellen van so orten, de plaats en wijze van 

sorteren en brandmerken van voortbrengtl~len en 

dl.l wijze vaarop voortbrengselen van verschillende 

naam of soort gebrandmerkt of gemerkt moeten 

worden, hetzij op de verpakking of op een certi

fikaat van de inspekteur of anderszins; 


(h) 	 het percentage van elke bezending die geinspekteerd 

moet worden; 


(i) 	de temperatuur waarop vervoer per spoor en ver

scheping van de voortbrengselen moeten plaats 

vinden; 


(j) 	het afzonderen of nemen van monsters door een 

inspekteur voor onderzoek, inspektie of seheikundig 

onderzoek; 


(k) 	de omstandigheden waaronder versehillende so orten 

voortbrengselen kunnen worden verlaagd in soort, 

geresorteerd, of opnieuw gebrandmerkt door een 

inspekteur na onderzoek en inspektie; 


(l) 	de omstandigheden en de voorwaarden waaronder 

geinspekteerde en gesorteerde voortbrengselen van 

inscheping kunnen worden teruggetrokken; 


(m) 	de formulieren van kennisgevingen, certifikaten en 

andere dokumenten die moeten worden gebruikt 

of uitgereikt voor de doeleinden van deze Wet en 

de regulaties; 


(n) 	de fooien die moeten worden betaald door de eigenaar 

of afzender van dieren of voortbrengselen, voor 

inspektie en sorteren, het tijdstip van betaling en 

de persoon aan wie de betaling moet worden ge

maakt, 


en in 't algemeen voor de betere uitvoering van de strekking 
en doeleinden van deze Wet. 

(2) Verschillende regulaties kunnen worden vastgesteld 
onder dit artikel wat aangaat verschillende soorten land
bouwvoortbreng~elen, . , 

7. (1) leder die, een bepaJing van deze ~et of van een u~t Straf: 
kracht daarvan UltgevaardIgde, proklam~tle oii een regulat~e bepalingen. 
o!ertree~t of ,nalaat een zodamge bepahng nil, te komen ,dIe 
hil verplich~ IS na te komen, ~ordt, als g~n ~traf speClaal 
vastgesteld IS voor ~e overtredmg of nalatmg, m geval van 
sen eerste veroord.ehng gestraft met boete van ten hoogste 
honderd pond en III geval van een tweede of. volgende ver
oordeling met boete van ten hoogste twee honderd en vijftig 
pond. 

(2) leder die ee~ inspekteur in de uitoefening van zijn 
or any proclamatIOn Issued thereunder or any regulatIOn bevoegdheden of plichten onder deze Wet of een uit kracht 
shall be guilty, of an offence and liable on conviction to a daarvan uitgevaardigde proklamatie of een regulatiebe
fine not exceedmg twenty-five pounds. lemmert, weerstaat of hindert, maakt zich schuldig aan een 

A h f il 'th' th t' , ed b overtreding en wordt bi] veroordeling gestraft met boete(3) any person w 0 a s, WI m e Ime requll y t h t "f t' t' d 
an inspector, to remove any produce from any place of inspection, va(n3) eln oOdi~s ,e v11b ekn bWIli,nftlbg, pon 'd d . kt

t' h' t h h _I • • deerd e III ge re e 1 lnnen e oor een lnspe eur 
r~c~f ~on ~: Ipren w enever dU~' ~emovlld IS ~0t'req~lle vastgestelde tijd voortbrengselen te verwijderen van een

ffs a e g Yd'o afin 0 encedan Ia e on condvl~ IOn h~ a inspektie-, ontvangst- of inschepingsplek, wanneer zulks
fine not excee mg ve poun s for every day urlllg w leh I I d dt kt' h hId' rt d'the offence continues. 	 a zo ver an~. wor ,~aa ZIC sc u 19 aan een ove re mg 

en wordt bI] veroordeling gestraft met boete van ten hoogste 
vijf pond voor elke dag dat de overtreding wordt voortgezet. 

For~ing 8. (1) Any person who forges or utters knowing it to be 8. (1) Ieder die een certifikaat of brandmerk of aangehecht Vervalsen 
oe~di.c~tea d forged, any certificate or brand or label, or any writing or papier of enig handschrift of een handtekeuing vereist door van oortifi· 
~~l.:..n n signature required by or provided in this Act, shall be guilliY of bepaald in deze Wet vervalst of uitgeeft wetende dat het ~tdf k 
warranties. of an offence and liable on conviction to the penalties prescribdd of ze vervalst is, is schuldig aan een overtreding en wordt e:~al:er 

by law for the crime of fraud. bij veroordeling gestraft zoals wettelik bepaald voor de misdaad waarborgen. 
, van bedrog. 

(2) Any person who wilfully applies to agricultural produce (2) leder die moedwillig op voor uitvoer bestemde land
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i~tend~d fore~port <l. oertific<l.te or iJ:voioe or l<l.bel or w<l.rr<l.nty bouwvoortbrengselen een oertifik<l.<l.t of faktuur of aangehecht 
gn:"en m relatIOn to any other agrIcultural produce shall be papier of waarborg aanbrengt, dat of die verleend was ten 
g~i1ty of ~n offence, and liable on oonviction to imprisonment, aanzien van andele landbouwvoortbrengselen is schuldig 
With or Without hard labour, for a period not exceeding twelve aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met 
months. ' gevangenisstraf met of zonder harde arbeid van ten hoogste 

twaalf maanden. 
(3) Any person who, in the Union with intent to deoeive (3) leder die in de Unie met het doel te bedriegen een 

issues a written warranty or invoice, label or certificate or schriftelike waarborg of faktuur of aang~heoht papier of 
notifioation in respect of agricultural produce intended for certifikaat of kennisgeving uitreikt ten aanzien van voor 
export shal~, if suc~ written document falsely desoribes suoh uitv,oer bestemde landbouwvoortbrengselen is, ,wanneer :-'0
produoe or IS false m any other material partioular, be guilty damg dokument zulke voortbrengselen valsehk besohrIlft 
of an offence and liable on oonviotion to a fine not exceeding of vals is in een andere ter zake dienende biezonderheid, 
one hundred pounds, schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft 

met boete van ten hoogste honderd pond. 
Recovery of 9. The oourt may in its discretion, when a fine under 9. Het hof kan naar goedvinden, wanneer een boete inge- Invordering 
fines this Aot is not forthwith paid, sentence the offender volge deze Wet niet onmiddellik betaald wordt, de overtreder dn~pt!eleg"
imposed. to imprisonment with or without hard labour for a period veroordelen tot gevangenisstraf met of zonder harde arbeid e e n. 

not exoeeding three months if the fine does not exceed van ten hoogste drie maanden, wanneer de boete vijftig pond 
fifty pounds, or for a period not exceeding six months if the niet te bovengaat of van ten hoogste zes maanden wanneer 
fine exoeeds fifty pounds but does not exceed one hundred de boete vijftig pond dooh niet honderd pond te bovengaat. 
pounds, or for a period not exceeding twelve months if the of van ten hoogste twaalf maanden wanneer de boete honderd 
fine exoeeds one hundred pounds. pond te bovengaat. . 

P f 10 F .. 10. Voor de doeleinden van deze Wet kan elke inspekteur Bevoegd
owel'll 0 • or the purposes of thIS Act every mspector and any en elke persoon die in het algemeen of in 't biezonder Bohriftelik heid 

entry on 11' 11 h' d' , , b 	 1 , d person genera y or speCla y aut OrIze m wrItmg y or door of in naam Van de Minister gemachtigd is op alie redelike o~ perce en 
prermBeS an 	 on behalf of th M' , t t 11 bl t' t 'bmnenteinspection, " e I~IS e~, maya a reasona e lll:es en er tijden enig perceel binnentreden waarin landbouwvoort- treden en 
etc. 	 any premIses III wh,ICh 18 kept or suspeoted c:f be.mg k~pt brengselen voor uitvoer gehouden worden of verdacht worden te inspek

for eXJ?ort,. any agrIcultural produce, ?r, premIses m whICh gehouden te worden of percelen waarin enig dier gehouden teren, enz. 
any ammalls k~pt the produce whereof IS I~tended for export, wordt, waarvan de voortbrengselen bestemd zijn voor uitvoer 
and may examme any: part of such prellllses or any recep- en kan elk deel van zodanig peroeel of van een verpakking 
taole or package therem. . daarin onderzoeken. 

Appoint 11, If any person is aggrieved by any decision of or action 11. Als iemand zich bezwaard gevoelt door een beslissing AansteUing 
ment of taken by an inspector under this Act the inspect~r shall if van of handeling verricht door een inspekteur krachtens deze van raad 
boaxd of , " 	 , , W t t d' kt I d . van appal.required by such person, state in writing the reasons for his e 1 m~e e mape eur, op v~r angen, v~n zo amge ~ersoon,appeal. 

decision or action and the matter shall thereupon be referred schriftehk de redenen voor ZIJn beshssmg of handehng op
to a board which shall be appointed by the Minister. The geven" zullende d~ ~aak dan rna worden verwezen, n~ar een 
decision of the board in the matter shall be reduoed to writing raad dIe,doo,r de Mmlster 'Yordt, aaJ?gesteld. De b~shssmg van 
and shall be final. Before the matter is referred to the board, de raad m die aaak wordt m gesohnfte gesteld en IS afdoende. 
the person aggrieved shall deposit at the offic~ of the Minister Voordat de zaak naar de ra~d verw:ezen wordt, ;moet de 
suoh a reasonable amount as, in the Minister's opinion, will be bezwaar~a~ende persoon zodamg redehk bedrag ten k~z:tore 
sufficient to defray the expenses which will necessarily be van de MIZ:lster storten als volgens het ,oordeel van ?e Mimster 
inourred by the board; but the amount so deposited shall be voldoende IS om de kosten te dekken dIe noodzakehk door de 
refunded to suoh person if his oontention is upheld by the raad zullen worden gemaakt; lIuIlende echter het zo gestorte 
board. 

Interpreta 12. In this Aot and the regulations
tion of 
terms. " . It 1 d " " d " 

agrlou ura pro uce or pro uoe means meat 
or any produot thereof, butter, oheese. eggs, or butter 

b t 't t 	 d f th 'I d t' I h t BU s 1 u es 	 an ur er Inc u es any ar 10 e w a ' d b f " , t' (th
ever pro duced or denve y armmg opera IOns 0 erth f 't d fi d bAt N 17 f 1914 1 

an rUI, as 	 e n~ yo, o. 0 , ,or woo, 
or mohaIr, 	or SkIllS, or hIdes, or ostrICh feathers), . . 	 "vruc en zoa s omsc reven In e o. van 
whICh the Governor-General may from tIme to timebit' . t1. G ett d 1 b' 

y proo ama IOn m e az e eo are ~o e 8.gn
cultural produoe for the purposes of thIS Act andth ul t' 

e reg a IOns; 
" brand" when used as a verb means stamp, mark 

label or in any other manner distinguish by ooncrete 
or visible sign; and, when used as a noun, has a 
oorresponding meaning; 

" export" or "exported" means export or exported 
by sea from the Union for purposes of sale thereout; 

" inspector" means a person generally or specially 
designated by the Minister to examine or grade 
or both examine and grade agrioultural produce 
intended for export or to examine animals the produce 
whereof is intended for export; 

" Minister" means the Minister of Agriculture or m 
his absence any other Minister of State aoting on 
his behalf; 

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

Short title 13. This Act may be cited for all purposes as the Agricultural
and oom

bedrag aan zodanige persoon worden terugbetaald ala zijn 
bezwaren door de raad gegrond worden bevonden. 

12. In deze Wet en de regulaties hebben de volgende Woord
woorden de volgende betekenis- bepalingen.

" landbouwvoortbrengselen" of "voortbrengselen" be
kif bIb k
te ent v ees 0 voort rengse en daarvan, oter, 8.8.S, . f b t't t' . btl 't d .eleren 0 su s I u en voor 0 er en s Ul ver er In

11 rt'k I lk d k t b ht a e ale en van we e B.ar 00 voor ge rac
of 	 verkregen door boerderijwerk (niet zijnde

ht 1 h W t N 17 
1914 f I f b kh f II f h'd . , 0 wo 0 0 aar 0 ve en 0 Ul en
of struisveren) welke de Goeverneur-generaal van 
t"d t t t"d b" kl t' . d St at k t

1] 0 IJ IJ pro ama Ie III e a 8 oe'l'an 

mocht verklaren als landbouwvoortbrengselen voor 

de doeleinden van deze Wet en de regulaties; 


" brandmerken " betekent stempelen, merken, aanhechten 

van een papier of op een andere manier kenbaar 

maken door konkrete of zichtbare tekens; 


" brandmerk" heeft een. overeenkomstige betekenis; 

" uitvoeren " of " uitgevoerd " betekent overzee uitvoeren 


of uitgevoerd uit de Unie voor verkoopsdoeleinden 

daarbuiten ; 


" inspekteur" betekent iemand die algemeen of biezonder 

door de Minister is aangewezen om voor uitvoer 

bestemde landbouwvoortbrengselen te onderzoeken 

of te sorteren of zowel te onderzoeken als te sorteren 

of om dieren waarvan de voortbrengselen voor 

uitvoer bestemd zijn te onderzoeken; 


" Minister" betekent de Minister van Landbouw of in 

zijn afwezigheid elke andere Minister van Staat 

die voor hem optreedt; 


" regulatie" betekent een regula tie vastgesteld en geldig 

kraohtens deze VVet. 


13. 	Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte titelen 
Produce Export Act, 1917, and shall oommence and oome als de Landbouwvoortbrengselen Uitvoer Wet, 1917, en treedt invoeringmencement 

of Act. 	 into operation on a date to be fixed by the Governor-General in werking op een door de Goeverneur-generaal bij proklamatie van Wet. 
by proclama.tion in the Gazettf}, in de Staatskoe'l'ant vastgestelde datum. 
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No. 36, :917. 	 No. 36, 1917.] 

ACT 
behoudens zekere verminderingen, zekere. b' . d . th Om,To contmue su Jed to certam re uctlons e opera doeanerechten en aksijnsbelasting van kracht

tion of certain customs and excise duties, and' te doen blijven en om voorziening te maken 
to provide for the rebate of certain excise voor de vermindering van zekere aksijns>
duties on spirits used as motor fuel. rechten op spiritualieen gebruikt ala motor

brandstof. 

B
, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

E IT ENACTED by the King's Most Excellent M~je8ty" Sena,at en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
the Senate and the House of ASl"embly of the Umon oIlals volgt:-

Bouth Africa, as follows :~ • 1. De verhogingen van doeanerechten en aksijnsbelasting ye~hoogd 
. .. . die opgelegd werden door Wet No. 22 van 1915 en weder tanef van 

nC.reased 1. The increases of customs dutIes and eXClse dutIeS whICh I opgelegd werden door Wet No 37 van HIl6 doch die ingevolge doehane,
tanff of 'd bAt N 22 f 191~ l' d by A.ct: 	 'II d'. rec ten encustoms and were Impose . yeo,. . 0 ,) an~ reImpose • i'1rtikel vi;if van laatstgenoemde Wet verva en na e .dertigste aksijns. 
excise duties No. ~7 of 1916, ,but whICh, under ,se~tlOn jil'e of the last- dag van Junie 1917, blijven van hacM tot de dertIgste dag be.l.usting 
t.o continue mentIOned Act, WIll lapse after the thIrtieth day of June, 1917, van Junie 1918: bhJft van 
in force. shall continue in force until the th~rtieth day of:June, 191,8:. Met dien verstande dat, de doeanerechten op de artikelen kracht. 

Provided that t~e customs duties on the artICles speCIfied III uiteengezet in de Bijlage tot deze Wet van af de eerste 
the Schedule to thIS Act shall, as from the first day of Octo- dag van Oktober 1917 worden verminderd in de omvang aan

o ber, 1917, be reduced to the extent indicated in that Schedule. gegeven in die Bijlage, 

. ,. . 2. (I) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in Verminde·
Re~lIte of. 2. (l) ~ot 1V1thst~ndmg. an:ythmg to the contrary many een wet op aksijnsbelastingen, zal het wettig zijn~ rin~. van 
?XC1Se dutlOR law relatmg to eXCise dutIes, It shall he Iawful- . (a) om Uniespiritualieen. die ten genoegen van de al!.:SI.JllSbe-
In respect 	 . . . , h' f· f ..' k .. 'kb Jastmg tenof motor (a) to use Umon SpIrItS denatured to t e satis actIOn 0 KommIssans van Doea:ne en A slJns onbrUl aar aanzien van 
spirits. 	 ~he Commissione~ of Cu~toms ~nd Excise as .Iuel for gemaa~ zijn, al~ brandst<:f te gebruiken voor mot?~piri, 

mternal combustIOn engmes WIthout the eXClse duty inwendlge verbrandmgswerktUlgen zonder dat daarop tuahef'n, 
on spirits being paid thereon; de aksijnsbelasting op spiritualieen betaald ii'l; 

(b) 	 to manufacture ether from Union spirits without excise (b) ether te ve~.vaardige.n uit Uniespiritu~lieen. zonder 
duty being paid thereon, provided such ether is used daarop aks~Jnsbelastmg tebetalen, mits dIe ether 
only for the purpose of admixture with fuel for aneen .gebrUl~t wordt om ~e vermeng~n met brandstof 
internal combustion engines; voor mwendlge verbrandmgs,!erktUlge~; . 

• • 0 	 • (c) om spiritualieen voortgebracht m de Ume en speClaal
(c). to re~ove and sell. spmts the produce ?f the Umon onbruikbaar gemaakt te vervoeren en te verkopen 

spec~ally de.nature~ ror u~e as fuel for. mternal. com- voor ebruik als brandstof voor inwendige 
bustIOn engmes wI~hout hcenc~, :permIt or certIfi~ate verbran!ingswerktuigen zonder licentie, permit of 

. of removal an~. WIthout rest~ctlOn as to quantIty, certifikaat van vervoer en zonder beperking van 
but subject to the provunonR of sub"sectlOn (2). de hoeveelheid, 

(2) The processes of manufacture of ether and o~ ~enaturing doch behoudens de bepalingen van sub·artikel (2). 
of spirits shall be carried out under the ~~pervlfnon of the (2) De wijze van vervaardiging van ether en van het on
excise authorities and subject to such condItIOns as the CO.m- bruikbaar maken van spiritualieen moeten worden uitgevol!rd 
missioner of Excise may impose for the purpose of safeguardmg onder toezicht van de aksijnsautoriteiten en met inachtneming 
the revenue, any expenses of supervision being borne by the VIW de voorwaarden die de Kommissaris van Aksijnen mocht 
manufacturers. opleggen, ten einde de inkoms~n te beschermen, zull~nde 

aUe eventuele kosten van toezwht door de vervaardigers
hort title. 3. This Act may be cited for all purposes as the Customs worden gedragen. 

and Excise Duties Act, 1917. and shall be deemed to have 
come into operation on the frrRt day of Julv 1917 

• • J <". 

Schedule. 

Article. 

Coffee : 
(a) Raw 
(b) Roasted or ground 
(c) Mixed 

Oils, mineral: illuminating and burn· 
ing having a specific gravity of less 
than 900 at 60 degrees :Fahrenheit 
and It flashing point of less than 150 
degrees :Fahrenheit .. 

Tea:
(a) 	In packets or tins, not exceeding 

10 lbs. each in weight .. . . 
(b) In larger packets or in bulk .. 

JiJx.ist.ing
duty. 

0 

per lb., liel. 
3d. 
3id . 

per imperial 
gallon, 3d. 

per Ib.,7d. 
00. 

Reduced 
duty. 

per lb., id. 
2d. 
3d. 

per imperial 
gallon, ld. 

per lb., M. .. per Ib.,6d.
4d. I (b) in grotere pakken of in maSBa . 'I 00. 4<1. 

. 	 . . 
3. Deze Wet kan voor aIle doelemden worden aangehaald Korte tltfll 

all! de Doeanerechten en Aksijnsbelasting Wet 1917 en wordt 
geacht in werking getreden te zijn op de eerste dag van Julie 
1917. .. 

Bijlage. 

Artikel. Bestaande Venninderde 
belasting. belasting. 

Kome : 
(a) Rauw .. .. per lb., lid. per lb., id. 
(b) Gebrand of gemalen 3d. 2d. 
(c) C'..emengd 3d. 

Olieen, minerale : verlichting en brand
stof met €len soortclik gl'wicht van 
minder dan 900 bij 60 graden :Fahren
heit en een ontvlanuningspunt van 
mindel" dan 150 graden Fahrenheit .. 

3id· 

per imperiale per imperiale 
galion, 3d. gallon, Id. 

Tee:
(a) 	in pakken of blikken, van niet 


meer dan 10 lb. elk " 
 per Ib.,7d. 

--------------------~--------~--------
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No. 37, 1917.[ 

ACT 
To am~nd and extend the Public Welfare and Mo~a. 

torn~m A.ct 191~ (Act No. 1 of 1914 SpecIal 
SessIon) m certam respects. 

B:F: IT ENAOTED by the King's Most· Excellellt Majesty, 
the Senate and the Rouse of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows:-·· 

Amendment 1. Section two of the Public Welfare and :Moratorium Act 
of section 1914 is hereby amended by the addition to sub-section (1)'
two of Act· , 	 .No.1 of 1914 thereof, of the fgllowing paragraph (g);

~.oial 
SSlon). " (g) to prohibit the melting, filing, clipping or in any 

way the diminishing or lightening of gold coin 
which is current coin in the Union or any British 
dominion, and to prohibit the use of any such 
coin otherwise than as currency." 

and the said section is further amended by the insertion ir. 
sub-section (2)' thereof after the words "comply with" of 
the words " or contravening any regulations or" and by 
adding at the en,d ,o,f tha:t sub-section the words" and in the 
case. of a prohlbitlO.n Issned under paragraph. (g) of sub
!'IeCtIO? (1), t,o forfeIture of the gold R;nd the mstruments, 
ltensIls, applIances and any other artICles whatever used 

,n the contravention." 

2. (1) Section three of the said Act is hereby amended-Amendment 
of section 
three of Aot (a) by the insertion of the words "or import" after 
No.1 of 1914 "export" in sub-section (1); and(Special
Session). (b) by the, insertion of the words "or imports" after 

" exports" in sub-section (2) 
" '. . 

No. :)7, 1917.] 

WET 
Tot wijziging en uitbreiding in zekere. opzichten van 

de Openbare Welzijn en Moratorium Wet 1914 
(Wet No.1 van 1914 Buitengewone Zitting). 

zrIJ RET BEPAALD door ZijIl Majesteit de Koning; de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als voIgt 

1. Artikel twee van de Openbare Welzijn en Mor~torium Wjjzigi~g 
Wet 1914, wordt hierbij gewijzigd door aan sub-artIkel (1) van arllkel 

dId f ( ) t t . twee van Wetdaarvan e vo gen e paragraa 9 oe e voegen.- No.1 van 

" (g) het smelten, afvijlen, afsnijden of op enige wijze f~l~te 
v~rminderen of lichte~. m~ken van ~ouden mun~en, ge~~n: 
dIe gang bare munt Zl]n III de Ume of een Bntse Zitting). 
bezitting; en het gebruik verbieden van zodanige 
munten anders dan als gangbare munt." 

Genoemd artikel wordt ,verder gewijzigd door in sub-artikel 
(2) daarvan na de woorden "voldoen aan" in te lassen de 
woorden "of een overtreding pleegt van regulaties of" eli 
door aan het einde van het sub-artikel toe te voegen de woorden 
" en in het geval van een verbod uitgevaardigd onder paragraaf 
(g) van sub-artikel(l), met verbeurdverklaring van 
goud en de instrumenten, gereedsohappen:en toestellen 
alle andere artikelen van welke aard ook gebruikt in 
overtreding." 

,~'. (1) Artikel drie van. genoemde Wet~ wordt hierbij 
WI]ZIgd

het 
en 
de 

ge- Wijziging 
van artikel 

(a) 	door nil, het woord " uityoer " ,i,n sub-artikel (1) in te tf;~~ ra:a:,et 
lassen de woorden " of mvoer; en 1914 

(b) door na het woord "uitvoert" in sub-artikel (2) in (Buiten. 
t I d d " f' t " 	 gewonee assen e woor en 0 InVOer , Zittin ). 

Elke proklamatie uitgevaardigd krachtens artikel een van g 
,Any proclamatIOn Issued und~r sectIOn on,e of the sal~ .Act genoemde Wet, v66r de invocring van deze Wet, verklarende 

oefore ,the commenceI;rtent of t~IS ~ct declarIng ~he ,prOVIsIons dat de bepalingen van artikel drie in werking gesteld zijn in 
of ~ectlOn three to be In operatIOn In any or, all dls~rlCts of the een distrikt of in alle distrikten van de Unie wordt geacht van 
Umon shall be deemed to apply. to the saId sectIOn three as toepassing te zijn op genoemd artikel drie zoals hierbij 
hereby amended. gewijzigd. 

(2) Elke proklamatie uitgevaardigd ingevolge genoemd 
(2) Any proclamation issued under the said section three al'tikel drie, zoals hierbij gewijzigd kan (onder anderen) voor

as hereby amended may provide (inter alia) for the constitution ziening maken voor de samenstelling van komitees om de 
of committees to advise the authoritiesconoerned as to the. betrokken autoriteiten te adviseren wat betreft de verlening 
grant of permission to import or export any class of goods van vergunning om een klasse van goederen vermeld in de 
named in the proclamation and as to the conditions on which proklamatie in of uit te voeren en wat betreft de voorwaarden 
any such permission shall be granted by the authorities, waaronder een zodanige vergunning door de autoriteiten zal 
may provide further for the oompulsory furnishing of returns worden verleend; en kan verder voorziening maken voor het 
and information, on oath or otherwise, in respect of the goods verplichtend verstrekken van opgaven en inlichtingen, onder 
to be exported or imported or in respect of existing stocks of ede of anderszins, ten aanzien van de uit of in te voeren 
goods of the same or a similar class in the. various localities inigoederenof ten aanzien van bestaande voorraden goederen 
the Union, and may prohibit the disclosure exeept for officialivan dezelfde of een soortgelijke klasse in de verschillende 
purposes of returns or information ;;;0 furnished.plekkenlin de Unie en kan de openbaring verbieden, behalve 

voor ambtsdoeleinden vanzoverstrekte opgaven of inlichtingen. 

Amen~ment 3. Section jive ?f thl? said Act is hereby amend~d ~y the 3. Artikel vij! van genoemde Wet wordt hierbij gewijzigd Wijziging 
o~ese;r~n t repeal of ~ub-sectIOn (5) t~ereof, and by the substItutIOn of door sub-artikel (5). daarvan te herroepen en door dat te v~ artikel 
~o. l,of ;914 the follOWIng new sub-sectIOn (5) 

~S~e~l1aI (5) (a) Save'as provided in paragraphs (b). (e), (d) and (f)
e~slOn}. of this sub-section, all civil legal remedies whatsoever 

against any member of the South African Defence 
Forces or of any of His Majesty's naval or military 
forces, on active service during the present war shall 
bl' suspended during the whole of the period during 
which such member is so on active service and for three 
months thereafter. 

vervangen door het volgende nieuwe Bub-artikel (5) :- ~ ra~a:,et 
. . 191~ 

(5) (a) Beh.oudens h~t bepaalde m p~r~grafen (b), (e), (BUlten
(d) en f van dlt sub-artlkel, worden alle clvlele rechtsmld- g~w~>ne 

delen tegeneen l~~ van ~e Z~id Afrikaanse. ye~dedigings- Zlttmg). 

macht ,of va~ ZIJn l\ia]estelts zee- of mlhta~Ie macht, 

op aktleve dlenst geduren~e de tegenwoor~lge, ooriog, 

ges?horstvoor ,het gehele tlJdper~ dat zodalllg hd zo op 

3.ktIeve d:enst IS en gedurende drle maanden daarna. 
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(b) The::provisions of para.graph (a) of this sub-section 
shall not apply

(i) 	 to an action or any othe~ legal proceeding of a 
civil nature against any partnership, if any 
member of such partnership is not on active 
service at the time such action or proceeding 
is instituted ; 

(ii) 	 to an action for the recovery of the rent of any 
dwelling-house, room or tenement becoming 
due from a member of the South African 
Defence }j'orces or of any of His MajestY'sl 
forces aforesaid, after such member has gone 
on active service, or to an action for ejectment, 
from any such premises. Service of procer-:s for 
the purpose of this sub-paragraph shall be con
sidered as suffi.cient if served upon the occupier 
of such premises; 

(iii) 	 to an action for the recovery of the price of 
actual necessaries of life supplied hy persons, in 
the ordinary course of their business, to or at 
the instance of any such member after such 
member has gon'c on' active service; 

(iv) 	to an action claiming an amount due in respect 
of board or lodging supplied or afforded to or 
at the instance of such member after such 
member has gone on active service; 

v) to the issue oC process for the execution of any 
judgment or order in any action or proceedings 
mentIOned in this sub-section or to the execution 
of such a judgment, or order under such process; 
but nothing in this paragraph contained shan be 
deemed to permit the issue of a writ of civil 
imprisonment of such member or to permit 
attachment or arrest of his person or attachment 
of salary or wages or pay which is or may 
become due to him or of any separation allow
ance made by the naval or military authorities 
to his dependents or of any allowance made by 
or out of any public fund: 

Provided that any action or proceeding so instituted 
may be stayed by the court on such terms as it may 
deem proper. 

(c) Whenever a defendant or respondent (as the case 
may be) is on active service as aforesaid either in the 
Union or elsewhere and is an executor or a tutor dative 
a curator, trustee, assignee or liquidator, the provisions 
of paragraph (a) of this sub-section shall not apply in 
respect of any proceedings taken for his removal or 
suspension from his office on the ground that, by reason 
of his being on such active service aforesaid, the interest 
Qf the estate or property under his administratIOn would 
be furthered by his suspension or removal or that his 
being.on such active service tends to interfere with the 
performance of the duties of his _office. 

(d) Whenever a defendant or respond;>nt (as the case 
may be) is on such active service as aforesaid within the 
Union and is an executor or a tutor dative, a curator. 
trustee, assignee or liquidator, the provisions of para
graph (a) of this sub-section shall not apply in respect 
of any proceedings taken to compel him to render an 
account of his administration as such <:lxecutor, tutOl 
dative, curator, trustee, assignee or liquidator. 

(e) Whenever any person is on such active service aE 
aforesaid outside the Union it shall be lawful, unles~ 
such person otherwise gives a written direction to the 

(b) De bepalingen van paragraaf (a) van dit sub
artikel zijn niet van toepassing-

(i) 	 op een aktie of ander rechtsgeding van civiele 
aard tegen een vennootschap, als een lid van 
die vennootschap niet op aktieve dienst is ten 
tijde dat die aktie of dat geding wordt inge
steld ; 

(ii) op 	 een aktie voor de betaling van huurgelden 
van een woonhuis, kamer of wening die ver
schuldigd worden door een lid van de Zuid. 
Afrikaanse Verdedigingsmacht of van Zijn 
Majesteits machten voormeld, nadat dat lid 
op aktieve dienst is gegaan, of op een aktie voor 
ontruiming van zodanig perceel. Diening van 
bevelschrift voor het doeleinde van deze sub
paragraaf zal voldoende beschouwd worden 
indien dezelve geschiedt op de bewoner van 
zodanig perceel ; 

(iii) op een aktie voor de betaling van de prijs van 
werkelike levensbenodigdheden verstrekt door 
personen in de gewone loop van hun bezig
heid aan of op verzoek van zodanig lid, nadat 
dat lid op aktieve dienst is gegaan ; 

(iv) op 	een aktie waarin een bed rag geeist wordt 
dat verschuldigd is voor kost en logies ver
strekt of verschaft aan of 4>P verzoek van 
zodanig lid nadat dat lid op aktieve dienst is 
gegaan; 

(v) op 	 de uitreiking van een lastbrief voor de 
exekutie van een vonnis of order in een aktie 
of geding vermeld in dit sub-artikel of op de 
exekutie van zodanig vonnis of zodanige order 
ingevolge zodanige last brief; zullende echter het 
bepaalde in deze paragraaf niet geacht worden 
het uitreiken van een lastbrief tot gijzeling van 
zodanig lid of de aanhouding of het arrest van 
zijn persoon of de inheslagneming vail salaris 
of loon of bezoldiging die aan hem verschuldigd 
is of mocht worden of van een separatietoe
lage door de marine of militaire autoriteiten 
gemaakt aan de van hem afhankeliken, of 
van e~n toelage betaald door of uit een open
baar fonds, toe te laten: 

Mei dien verstande dat een aldus ingestelde aktie 
of procedure door het hof kan worden gestaakt op 
zodanige voorwaarden als het mocht goedvinden, 

(c) Wanneer een gedaagde of respondent, onder
scheidenlik, op aktieve dienst is zoals voormeld, hetzij 
in de Unie of elders, en eksekuteur of voogd datief, 
kurator, trustee, cessionaris of likwidateur is. zijn de 
bepalingen van paragraaf (a) van dit sub-artikel niet 
van toepassing ten aanzien van procedures ingesteld 
voor zijn ontzetting uit of schorsing in zijn bediening 
omdat, wegens het feit dat hij op aktieve dienst is als 
voormeld, het. belang van de boedel of het eigendom 
onder zijn beheer zou worden bevorderd door zijn 
schorsing of ontzetting, of dat het feit dat hij op zodanige 
aktieve dienst is, geneigd zou zijn de uitvoering van de 
plichten van zijn bediening te benadelen. 

(d) Wanneer een gedaagde of respondent, onder
scheidenlik, op zodanige aktieve dienst is als voormeld 
in de Unie en eksekuteur of voogd datief, kurator, 
trustee, cessionaris of likwidateur is, zijn de bepalingen 
van paragraaf (a) van dit sub-artikel.niet van toepaasing 
ten aanzien van procedures ingesteld om hem te ver
plichten rekening en verantwoording van zijn beheer 
ala zodanige ekaekuteur of voogd datief, kurator, trustee, 
cessionaris of likwidateur af te leggen. 

(e) Wanneer iemand op zodanige aktieve dienst is als 
voormeld buitende Unie, is de Meester gerechtigd, tenzij 
die persoon de bevoegde Meester anderszins schriftelik 
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Master having jurisdiction, for the Master to pay to 
such perso:p's wife, unassisted by such person, out of the 
guardian's fund such money for the maintenance or 
education of his minor children as, if this Act bad not 
passed, might have been paid for the same purposes by 
the Master to such person. 

(j) Notwithstanding anything in paragraph (a) of 
~his sub-section contaiued, upon application made to the 
provincial or local division of the Supreme Court having 
jurisdiction for leave to sue any member of the South 
African Defence Forces or of His Majesty's naval or 
military forces who is on active service within the Union, 
such division, if satisfied that such member has gone on 
active service in order to evade~payment of his just and 
lawful debts or that there is a probability of such member 
taking advantage of the suspension of civil legal remedies 
against him to carryon any trade or business without 
paying his creditors or to dispoFle of his assets to the 
prejudice of his creditors or that for any other reason 

,. 	 whatsoever it would be just and equitable to allow the 
applicant to proceed "ith his action, may grant leave to 
the applicant so to proceed in any coutt of competent 
jurisdiction; and process may be issued in execution of 
any judgment given in favour of the plaintiff on the 
action so allowed to proceed and execution may be levied 
accordingly: 

Provided that the said division may, at any time on 
':tpplication made to it, order that further proceedings in 
the action so allowed to proceed or that execution of any 
judgment therein shall be stayed for such period or on 
such conditions as it may think fit, if it appear to the said 
division just and equitable to make such order. 

(9) Paragraphs (b) and (J) shall'not apply to debts or! 
liabilities incurred before the com~encement of this Act. 

(h) Notwithstanding anything in paragraph (b) of this 
su b-section, all civil legal remedies against any such 
member shall be stayed during any period in which he 
is being treated in hospital for wounds or sickness. 

ExteDSion of 4. Section five of the said Act is hereby further amended by 
period for . the addition thereto of the following new sub-sections (8) 
ronewal of and (9) ; 
licences 
under (8) 	 Any person who is on active service outside themining la.w 
for persons Union withany of His Majesty's naval or military forces 
on active during the present war shall, notwithstanding anything
service out· in 	any mining law contained, be entitled within threeside the months after the termination of such service to renewUnion. 

any licence which, having been issued under any such law 
by any officer of the mines department, is, at the date 
when such person left the Union on such service and 
three months immediately prior thereto, held by him 
otherwise than jointly with another who is not on such 
service: Provided that there shall have been given by or 
on behalf of such person to the authority charged with 
the renewal of such licences, a written notice stating the 
date of such person's departure from the Union on active 
service and the date when such service ceased. 

If the licence is renewed under this section, no licence 
moners shall be payable in respect of the period between 
the date when the said person left the Union on such 
service and the date of the renewal. r 

(9) The registrar of patents, designs, trade-marks and 
copyright may, during the continuance of the present 
war and upon such terms and subject to such conditions 

onderricht, aan de vrouw van die persoon, zonder 
bijstand van zodanige persoon, uit het voogdijfonds 
zodanige gelden te betalen voor het onderhoud of de 
opvoeding van zijn minderjarige kinderen a1s, indien 
deze Wet niet was ingevoerd, door de Meester voor 
dezelfde doeleinden aan zodanige persoon zouden kunnen 
betaald zijn. 

(j) Niettegenstaande het bepaalde in paragraaf (a) 
yap. dit sub-artikel, kan de bevoegde provinciale of 
plaatselike afdeling van het Hooggerechtshof, op daartoe 
gedaan aanzoek voor verlof om een lid van de Zuid
Afrikaanse Verdedigingsmacht of van Zijn Majesteits 
zee- of militaire macht die op aktieve dienst is in de 
Unie, te dagvaarden indien overtuigd dat zodanig lid op 
aktieve dienst is gegaan ten einde de betaling van zijn 
rechtvaardige en wettige schulden te ontduiken of dat 
de waarschijnlikheid bestaat dat zodanig lid gebruik 
zal maken van de opschorting van civiele rechtsmiddelen 
tegen hem om een handelsbedrijf of bezigheid te drijven 
zonder zijn schuldeisers te betalen of om zijn baten van 
de hand te zetten tot nadeel van zijn schuldeisers of 
dat om een andere reden het recht en billik zou zijn 
om de applikant toe te laten met zijn aldie voort te 
gaan, aan de applikant verlof geven alzo voort te gaan 
in een bevoegd hof; zullende een lastbrief kunnen 
worden uitgereikt ter exekutie van elk vonnis ten gunste 
van de eiser gegeven in de aktie welke aIzo mag voortgezet 
worden en exekutie dienovereenkomstig kunnen worden 
geheven: 

Met dien verstande dat genoemde afdeling te eniger 
tijd op daartoe gedaan aanzoek kan gelasten dat verdere 
procedures in de aktie die alzo voortgezet mag worden 
of dat de exekutie van een vonnis daarin zal worden 
opgeschort gedurende zodanige tijd of. onder zodanige 
voorwaarden als haar goeddunkt, als het genoemde 
afdeling recht en biIlik toeschijnt om zodanige order te 
maken. 

(g) Paragrafen (b) en (j) zijn niet van toepassing op 
schulden of verplichtingen belopen v66r de inwerking
treding van deze Wet. 

(h) Niettegenstaande het bepaalde in paragraaf (b) 
van dit sub-artikel zullen aIle civiele rechtsmiddelen 
tegen enig zodanig lid gestaakt worden gedurendeenig 
tijdperk waarin hij in een hospitaal voor wondenof 
ziekte behandeld wordt. 

4. Artikel vijJ van genoemde Wet wordt hierbij verder Verlenging 
gewi]'zigd door daaraan toe te voegen de volgendE! nieuwe van tijdperkvoor ver· 
sub-artikels (8) en (9):- nieuw!ng . 

(8) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in v~ llCer:~les 
een mijnwet voorkomende, is ieder die op aktieve dienst ~~te~=Jn. 
is buiten de Unie met een van Zijn Majesteits zee- of personen op 
militaire machten gedurende de tegenwoordige oorlog, a~tieve . 
gerechtigd binnen dlje maanden na aHoop van zodanige ;reut.bulten 
dienst elke licentie te vernieuwen, die, ingevolge zulk een e me. 
wet door een beambte van het departement van mijnen 
uitgereikt zijnde, door die persoon op de dag dat hij de 
Unie verliet op zodanige dienst en drie maanden on
middellik daarvoor gehouden 'werd, anders dan gezamen
lik met iemand anders die niet op zodanige dienst is : 
Mits door of ten behoeve van die persoon schriftelik 
kennisgegeven is aan de autoriteit belast met het 
vernieuwen van zodanige licenties van de datum van 
vertrek van die persoon uit de Unie op aktieve dienst 
en de datum waarop die dienst ophield. 

Ais de licentie onder dit artikel vernieuwd wordt, 
zijn geen licentiegelden verschuldigd ten aanzien van 
het tijdperk tussen de datum waarop die persoon de 
Unie op die dienst verliet en de datum van vernieuwing. 

(9) De registrateur van patenten, modellen, handels-. 
merken en auteursrecht kan zolang de tegenwoordige 
oorlog voortduurt en op zodanige bedingen en onder· 
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as he may think fit, extend the time prescribed by Act 
No.9 of 1916 or any regulations made thereunder for 
doing any act or lodging any document when it is shown 
to his satisfaction that the applicant, opponent., patentee 
or proprietor, as the case may be, was prevented from 
doing the said act or lodging the said document by reason 
of his being on active service or his enforced absence 
from the Union or any other circumstance arising out 
of the present state of war which, in the re~strar's 
opinion, would justify an extension of time. 

~ '\--- -...,..M ___ C9'a!1II C\r.l11ll" ,V2rO\l 

Secrecy of 5. If the applicant for letters patent for any invention of an 

worpen aan zodanige voorwaarden als hem goeddunkt, 
de ti)d verlengen door Wet No.9 van 1916 of daaronder 
vastgestelde regula ties voorgeschreven voor het ver· 
richten van een da.a.d of het inleveren van een dokument 
wanneer tot zijn genoegen is bewezen dat de aanvrager, 
tegenstander, patenthouder of eigenaar, onderscheidenlik, 
gemelde daad niet kon verrichten of gemeld dokument 
niet kon inleveren omdat hij op akti('ve dienst was of 
wegens zijn verplichte afwezigheid uit de Unie of wpgen!! 
een andere omstandigheid voortspruitende uit de tegen
woordige staat van oorlog, die, volgens het oordeel van 
de registrateur, eim verlenging van tijd zou recht
vaardigen. 

5. Als de aanvrager om patentbrieven voor een uitvinding Geheim
dlod°cgedume~ts improvement in instruments or munitions of war, produces to van een verbetering in kriJ'gsinstrumenten of kri]'gsammunitie houding van 

m th . t f t t rt' fi f l' b' 	 ,dokumentenpatent office e regIs rar 0. pa e,n s ~ ce 1 cate 0 approva gIven- y ~r aan de reglstrateur van patenten een certlfikaat van good- ingelcverd 
~ to . on ~eha.!f of, ~lS Majesty s, ~ecretary ,of St~te f~r War or His keuring overlegt, gegeven door of ten behoeve van" ajes- ten patent. 
mve~~lon for MaJesty s Mllllster of MumtIOns or HIS Majesty s Lords Com- teits Sekretaris van Staat voor Oorlog of Zijn Majestei " kantore wat 
~uwtlonB missioners of the Admiralty, then the a.pplication, specification, van Ammunitie of Zijn Majesteits Lords Kommis~arissen van ~t~ft nit-

war. 	 a,mendment of specification or drawing ,relating to such inven- de Admiraliteit, dan moet de aanvraag, specifikatie, wijziwng:~~l~~~!lgs_ 
tlOn, when lodged at the patents office m accordance with Act van specifikatie of tekening met betrekking tot die uitvinding, ammunilie.. 
No.9 of 1916, shall be sealed up by ~he registrar an~ th~ con- wanneer ten patentkantore ingeleverd overeenkomstig Wet 
tents thereof shall be kept secret untll after the termmatlOn of No.9 van 1916, door de registrateur worden verzegeld, zullende 
the present war unless a further certificate given as aforesaid de inhoud daarvan geheim gehouden worden tot na afioop 
declares that such documents need no longer be kept secret. 

Certificate of 6. (1) A certificate-	 Ie 
death while 
<In active (a) issued in the Union by the Minister of Defence; or 
service and 

(b) issued outside the Union but endorsed in the Union byeffect 
the 	Minister of Defence as being one I'ssued under thereof. 
proper ~uthority v 

, 

van de tegcnwoordige oorlog, tenzij een verder certifikaat 
gegeven zoals voormeld verklaart dat die dokumentf'll niet 
langer geheimgehouden behoevan te worden. 

6. (1) Een certifikaat-	 Certi:fikaat 

(a) 	uitgereikt in de Unie door de Minister van Verdediging; lij3e:ver


of wanneer op
(b) uitgereikt buiten de Unie doch in de Unie van een aktieve 

t k . 'd d Mi . t V "d di' dienst enaan e emng voorZlen oor e ms er van er e glllg, , 
dat het onder bevoegde autoriteit is uitgereikt, d:~;a~ng 

that a member of His Majesty's naval or military forces who luidende dat een lid van Zijn Majesteits zee- of militaire ' 
was domiciled in the Union at the time when he enlisted as such macht die in de Unie woonde toen hij zich als zodanig lid 
a member has been officially reported- aansloot, o:ffi.cieel vermeld wordt

(i) to have been killed; or 	 (i)gesneuveld te zijn; of 
(ii) 	to have died; or (ii) gestorven te zijn; of 
(iii) to be presumed or. accepted to be dead, (Hi) verondersteld of aangenomen te zijn als dood, 

while on active service during the present war shall, for all terwijl hi] op aktieve dienst was gedurende de tegenwoordige 
purposes in connection with the appointment of executors, the oorlog, wordt voor aIle doeleinden in verband met de aan
administration of such member's estate, the collection of stelling van eksekuteurs, het beheer van de boedel van dat 
moneys due to such member and the vindication of claims lid, de invordering van gelden verschuldigd aan dat lid en de 
resulting from such member's death be accepted as sufficient handhaving van eisen ten gevolge van de dood van dat lid, 
proof of the death of such member. als voldoende bewijs van de dood van dat lid aangenomen. 

(2) Any person who, for any of the purposes aforesaid, acts (2) leder die voor een van de voormelde doeleinden handelt 
on the faith of such certificate is hereby indemnified to the op grond van zodanig certifikaat, wordt hierbij gevrijwaard 
same extent as if the facts stated in such certificate were true. in dezelfde mate alsof de in zodanig certifikaat vermelde 

feiten waar waren. 
(3) Such certificate shall b.e lodged with the Master of- the (3) Zodanig certifikaat moet worden ingeleverd aan de 

Supreme Court having jurisdiction and the production of an bev?egde Meester van het Hooggere~htshof, zulle~de de. over
authenticated copy of such certificate under the hand of such legglllg van een gewaarmerkt afschrlft van zodamg certlfikaat 
Master shall, without any order of court, be sufficient proof of getekend door .. de Meester, zonder, order van, het hof, tot 
the facts contained in such certificate whenever proof of death v~ldoende beWl]s st~~kken van de III dat certIfik~at bevatte 
for the aforesaid purposes is requried. felten, wa~neer beWlJs van de dood voor de doelemden voor

meld vermst wordt. 

Short tItle. 7. This Act may be cited for all purposes as the Public 7. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aange- Korte titeJ. 
Welfare and Moratorium Act Amendment Act 1Q17. haald als de Openbare Welzijn en Moratorium Wet Wijzigings

wet, 1917. 
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