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PRIME MINISTER'S DEPARTMENT. 

'fHE following Government Notice is published for general 
. information. 

H. GORDON WATSON, 
Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister's Office, 
Cape Town, 4th May, 1918. 

No. 576.] [4th May, 1918. 

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

hereby published for general information:
Page. 

No. 16 of 1918.. The Dairy Industry Act ii 
No. 18 of 1918. Appropriation (1918-1919) Act XIV 

No. 19 of 1918. Loan Appropriation (1918·19) Act ... xvi: 
No. 20 of 1918. Customs and Excise Duties Act xviii 

No. 21 of 1918. Railways and Harbours Appropria
tion (1918-19) Act xx 

No. 22 of 1918. Railways and Harbours Capital and 
Betterment Works Appropriation Act XXll 

DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

D E volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter alge
mene informatie gepubliseerd. 

H. GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Kaapstad,4 Mei, 1918. 

No. 576.] [4 Mei, 1918. 
IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn ExcellentieH de Goeverneur-Generaal behaagd heeft om zijn goed

keuring te hechten aan de volgende wetten welke hiermede 
ter algemene informatie gepubliceerd worden 

llladz. 

No. 16 van 1918. De Zuivelnijverheid Wet 11 

No. 18 van 1918. Middelen (1918-19) Wet XIV 

No . .19 van 1918. Leningen Middelen (1918-19) Wet XVI 

No. 20 van 1918. Doeanerechten en Aksijnsbelasting 
Wet XVlll 

No. 21 van 1918. Spoorwegen en Havens Middelen 
(1918-19) Wet XX 

No. 22 van 1918. Spoorwegen en Havens Kapitaal en 
Verbeterings-Werken (1918-19) Wet... . . xxii 

/I 
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No. 16, 1918.] 

ACT 

To 	 provide for the registration of dairy premises 

and the owners and occupiers thereof, fo!' the 
marking of dairy produce and the registration of 
marks thereon and generally for the regulation 
of the dairy industry. 

No . .l6, 1918.] 

WET 

Voorzlening makend voor de registratie van percelen 

voor zuivelbereiding en de eigenaars en ge
bruikers daarvan, voor het merken van zuivel
produkten en de registratie van merktekens 
daarop en in bet algemeen voor de regeling van 
de zuivelnijverheid. 

---~----....=========== 

Application 
of Act. 

What is 
dairy 
produce. 

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

ala volgt: 
INTRODUCTORY. 	 INLEIDENDE BEPALINGEN. 

. . .." 	 1. (1) Behoudens het speciaal bepaalde bij artikels acht en Toepaasing 
1. (1) ~~ve as IS sI?eClally provldedm sectI?ns e~gh:t and twe,lve twaalf zijn de bepa~ingen van deze Wet niet van toepassing van Wet. 

the provISIons of thIS Act shall not apply m respect of dairy ten aanzien van zUlvelprodukten
produce- (a) bestemd voor verbruik in het perceel waar ze worden 

(a) 	intended for consumption on the premises whereon it voortgebracht; en 

is produced' and (b) niet verkocht, of te koop aangeboden of uitgestald. 


(b) not sold or ~fl'ered or ex osed for sale. 	 (2) Beh~mdens het speciaal bepa~lde bij artikel a,cht zijn 
,p 	 de bepalingen van deze Wet met van toepassmg ten 

(2) Save as is specially provided in section eight, the aanzien van melk of room verkocht of voor verkoop bestemd 
provisions of this Act shall not apply in respect of als melk of room in het rechtsgebied van een plaatselik gezag 
milk or cream sold or intended for sale as milk or cream within of ten aanzien van percelen in zodanig gebied waarin de melk 
the area of jurisdiction of any locsl authority or in respect of of room voortgebracht of ontvangen wordt, .wanneer en zolang 
premi1!Pes in such an area whereon the milk or' cream is prodnced als in dat gebied wetten, verordeningen of regula ties vastge
or received, if and so long as within such area any laws, or steId onder zodanige wetten, van kracht zijn voor het voor
bye-laws or regulations made under such laws, are in force for komen van vervalsing van melk of room of voor de bescherming 
-the prevention of adulteration of milk or cream or for safe- van de gezondheid van de verbruiker daarvan: 
guarding the health of the consumers thereof: Met dien verstande dat als de Minister, na verslag van de 

Provided that if the Minister is satisfied after a report from ~eneeskundige ge~ondheidsbeambt~ van de Unie, overyuigd 
the medical officer of health for the Union that the provisions lS, dat d~ be~ahngen van zodan~~e wetten, v~rordenmg~n 
of any such laws, bye-laws or regulations are not being efl'ec- of re~ulatles met 0P. afdoende VIl]ze worden Ultgevoerd ~n 
tively enforced' within such area aforesaid by the authorities ~odamg voor~eld g.ebled, door het gezag dat verantwoordeh~ 
responsible for the enforcement thereof, the Governor-GeneralIS voor d~ ~Itvoermg daarvan, de Goeverneur-generaal, bI] 
may, by proclamation in the Gazette, declare that the provisions pro~lamatIe III de Staatskoerant, kan verklare~,. dat. de be
of this Act or so much thereof as he may deem necessary, shall pahngen va~ de~,e ~et of ~oveel.daarvan al~ hIJ nodlg ac~t, 
apply within such area in respect of such milk or cream as van toepassIllg ZIJn m zodamg gebled ten aanZIen van zodamge 
aforesaid melk of room als voormeld. 

'. .., 	 . (3) De bepalingen van deze Wet herroepen niet of maken 
(3) Nothmg ,m thiS Act, contamed ~h.al1 be construed as, m geen inbreuk op de bepalingen van wetten betrefl'ende de 


any way rep~ahng or ~fl'ectmg ~he prOVISIOns of any law relat~ng vervalsing van voedingsmiddelen of verordeningen of regu

to adulteratIOn of artICles of dIet or ,a~y bye-Ia~ or regulatiOn laties krachtens zulk een wet vastgesteld, zullende de bepa

made under suc.h la,w and. ~he provlSlons o~ thIS A~t s~all be lingen van deze Wet gehouden worden als ter aanvulling en 

construe~ ,as bemg m addItion .to and not In su~stItutiOn for niet ter vervanging van de bepalingen van zodanige wet, 

the prOVISiOns of any, such law, bye-law or regulatIOn. verordening of regulatie, 


. ". " 2. Voor de doeleinden van deze Wet betekent "zuivel- Wat 
.2. For the purp~ses of thIS Act dairY produce , means prQdukten" melk, gekondenseerde melk, room, botel, en kaas, verstaan 

mIlk, conde~sed mIlk, cream, ?utter, and cheese and mcludes en worden daarronder ook begrepen margarine en aIle w~rdt onde 
also margarme and all substItutes for butter made from Rurrl'gaten voor boter gemaakt van plantaardige e d' _ zUlvel

t bl . 1 f t b" f bl 	 n Ier produktanvege a ~ or anIma a s or a. com Ination 0 v~geta e likE' vetten of een samenvoeging van plantaardige en dierlike . 
~,nd anI~al fats. For the purp~ses also of th~s Act'vetten..Ook voor de doeleinden van deze Wet betekent 
but~cr ~eans the clean no~-rancid prod~ct obtamed by "boter" het zuivere nict-ranzige produkt verkregen door melk 

chur,mng mIl~ or, cream, but, It may conta.m common salt of room te karnen, doch het mag keukenzout (chloornatrium) 
(sodIUm chlOrIde) m.a proportIOn not exceedmg four per cent. \)AvaUen in een verhouding van niet meer dan vier percent, 
annatto ~s a, colOUrIng .~atter, and bo!on compounds as a ana.tt<) als kleurstof en boor verbindingen als bederfwerende 
preservatIve III a ,prop,OltIOn' not exceedmg .one half per cent, middelen in een verhouding van ten hoogste een half percent 
calcul~ted as borIC aCid but no other forelg~ substan?e. It lierekend als bQorzuur doch geen andere vreemde stof.' Zij 
shall, III the ca~e of butter. manufactured In a, regIstered moet in het geval van boter gemaakt in een geregistreerde 
creamery, contaIn. at least eIghty per cent. of ~llik fat and boterfabriek ten minste tachtig percent melkvet en niet meer 
not 	more than SIxteen p~r cent..of water and, In t~e case of dan zestien percent water en in het geval van boter die niet 
butter not ,manufactured III a regIstered ~reamery, eIghty per gemaakt IS in een geregistreerde boterfabriek tachtig percent 
cent. of mIlk fat and not more than eIghteen per cent. of melkvet en niet meer dan achttien percent water b tt 
water. For the purp<?ses also ?f this Act" butter substitute" Ook voor de doeleinden van deze Wet wordt onder e';~ot:~ 
mean~ ,renovated, mIlled,. mIlk-blended or process butter surrogaat" verstaan opnieuw opgemaakte, wederbewerkte, mAt 
contaInIng not mo!e than eIghteen per cent. of water and no melk vermengde of kunstboter, die niet meer dan achttien 
fat except pure mIlk fat. 	 percent water en geen vet behalve zuiver melkvet be vat. 
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Analyets 3. The Minister may from time to time designate one or 3: De Minister kan van tijd tot tijd een of meer personen Scheikun
and bac more persons qualified by technical training and possessingaanwijzen die door techniese opleiding bevoegd zijn en be- dig.e en, bak. 
teriolOgical competent knowledge, skill and experience to carry out micro-hoorlike kennis, vaardigheid en ondervinding bezitten om ~~~~g:tli'seexaminers. 

scopical, bacteriological or analytical examinations under or mikroskopiese, bakteriologiese of analytiese onderzoekingen z!kers 
for the purposes of any provision of this Act. The Minister uit te voeren onder of voor de doeleinden van een bepaling 
may also designate officers of his department and other persons van deze Wet. De Minister kan eveneens ambtenaren van 
to be inspectors for the purposes of this Act: zijn departement en andere personen aanwijzen om alg 

. . .. . inspekteurs op te treden voor de doeleinden van deze Wet: 
. ProvIded t~at. no person shall be so deslg~ated.lf he IS e~gaged Met dien verstande dat niemand alzo wordt aangewezen 

dIrectly or ~ndirectly or has ,any ~eculllary Illterest III any indien hij hetzij middellik of onmiddellik handel of bezigheid 
trade or busIlless connected wIth dauyproduce. drijft welke in verband staat met zuivelprodukten of geldelik 

The designation of any such person shall be in writing and belang hee~~ ?ij zulke handel. . . . 
transmitted to and held by him and shall further be notified De aanWlJZwg van elke zodamge persoon moet schnftebk 
in the Gazette. geschieden en aan hem worden verzonden en door hem worden 

bewaard en moet voorts in de Staatskoerant worden bekend-
REGISTRATION. gemaakt. 

R'lgistration 4. (1) As from a date to be fixed by the Minister by notice REGISTRATIE. 

of premises. m the Gazette no premises shall be used for- . 


4. (1) Van 	af een door de Minister bij kennisgeving in de Registratle 
(a) 	 the collection of milk or cream (in this Act referred Staatskoerant vast te stellen dag, mag geen perceel gebruikt van percelen 

to as a cream depot); or worden voor
(b) the man.ufacture of butter (in this Act referred to as ( ) h t 1 lk f m'r(in deze Wet ge

a creamery)' or a e verzame en van ~e 0 roo .L 

h f' ., noemd een roomdepot)· of 
(c) 	 t e manu acture of cheese (m thIS Act referred to as (b) d a di ' b~ter (in deze Wet genoemd 

~ cheese /actory)i or . .. d :env~:t~r~a~::t) :a~f . 
(d) t e manu acture 0 margarme (m thIS Act referre to ( ) d d'" k (' deze Wet genoemdas a margarine factory) ;. or 	 c e vekrvaafr bI€\lllk g) van aas In 

deen 	 f(e) 	 the manufacture of butter substitutes (in this Act re- aas a /I~ ; 0 . (. 
ferred to as a butter substitutes factory) ; or (d) e vexvaar 19m9 v:an fn~a~g~nne ,~n deze Wet ge

dnoem(f) 	the manufacture of condensed milk (in this Act re- eend·~argarme-bat ne ); of t' (. d ~lT t 
ferred to as a condensed milk factor ) (e) e vervaar Igmg :ran oersurroga en III eze n e 

. . . . y , genoemd een fabnek van botersurrogaten); of 
unless such p~emlses are reg~stered Wlth the department III (j) de vervaardiging van gekondenseerde melk (in deze 
manner prescnbed by regulation: Wet genoemd een fabriek van gekondenseerde melk), 

But no premises shall be regarded or registered as a cream tenzij z?~anig p~rceel bij het depar~~ment geregistreerd is 
depot, condensed milk factory, creamery or cheese factory, op de bl] regulahe voorgeschreven WI]Ze: 
unless the owner or occupier thereof uses thereat milk or cream Doch geen perceel wordt beschouwd of geregistreerd 
purchased from another person, or unless the owner or als een roomdep6t, fabriek van gekondenseerde melk, 
occupier thereof is a co-operative soeiety or co-operative dairy. boterfabriek of kaasfabriek tenzij de eigenaar of houder 

daarvan melk of room gebruikt, aangekocht Van een andere 
Application shall be made in the prescribed form to the persoon, of tenzij de eigenaar of houder daarvan een koope

. department by the person who desires so to register such raticve vereniging of een kooperatieve zuivelboerderij is. 
premises. Aanvraag moet worden gedaan in de voorgeschreven vorm 

(2) Th M' . 'f" fi d h h . f h' aan het departement, door degene die wenst zodanig perceel 
, e lllister, 1 satI~ e t at t e reqmr~men~s 0 t lS alzo te registreren.

Act m respect of such premIses have been comphed WIth, shall , . .. . 
cause a certificate of registration to be issued to the applicant, (2) Als de Mllllst~r overtUlgd I~ dat aan de verels~en van 

. " deze Wet ten aanZIen van zodamg perceel voldaan IS, doet 
(3) A certificate of registration whenever issued, together hij een certifikaat van registratie aan de aanvrager uitreiken, 

with all priVileges by this Act conferred in respect of registra- (3) Een uitgereikt certifikaat van registratie. mitsgaders 
tion shall expire on the thirtieth day of June next succeeding aIle voorrechten door deze Wet verleend ten aanzien van 
the date of issue but may be renewed by the Minister if he registratie vervalt op de dertigste dag van Junie volgende 
is satisfied that the requirements of this Act are being complied op de datum van uitreiking, doch kan door de Minister worden 
with in respect of such premises. vernieuwd als hij overtuigd is dat aan de vereisten van deze 

Wet ten aanzien van zodanig perceel voldaan wordt. 
(4) N?thing in ~his ~ct contained shall be constru~das (4) Het bepaalde in deze Wet bel"et niet om, op verzoek van 

preventmg the .registratIOn th~reunder a~ the ~equest 0 t~e de eigenaar of houder, enig perceel waarin zuivelprodukten 
owner or occupIer of any premJses of whICh daIry.produce IS worden gemaakt of bereid, onder de Wet te registreren, zelfs 
man~actured or ~repared even th.ough those .prenllses are ~ot als dat perceel niet behoeft te worden geregistreerd onder deze 
reqUlre~ to be regIstered under thIS Act,. but If suc~ premIses Wet, zullende echter als zodanig perceel ingevolge zodanig 
are r~~lstered on. such r~quest as aforesa~d under thIS, Act, the verzoek als voormeld onder deze Wet wordt geregistreerd, de 
prOVISIOns o~ thIS Act m respect of regIstered premIses shall bepalingen van deze Wet ten aanzien van geregistreerde. 
apply. . 	 percelen van toepassing zijn. 

Registration 5. There shall be allotted to all premises registered under 5. Aan aIle percelen geregistreerd ~onder het volgende Registrau.. 
mq;p.ber. 	 the last preceding section a registration number; and the artikel wordt een registratienummer toegekend; zullende de nwnmer. 

holder of the registration certificate for those premises shall houder van het registratiecertifikaat voor dat perceel het 
have the exclusive right to use that registration number for uitsluitend recht bezitten tot het gebruik van dat registratie
the purpose of designating the dairy produce manufactured nummer ten einde de zuivelprodukten gemaakt in dat perceel 
at those premises. kenbaar te maken. 

6. (1) A register of distinctive marks used by the holders "6. (1) Een register v:an ~nder~cheidingsmer~en gebruikt Regis_tieRegistration 
of marks, 	 of registration certificates shall be kept in the department door de houders van reglstratlecertlfikaten ~oet In het de~~r- Tan merken. 

in the form and manner prescribed by regulation and con- tement worden gehouden volgens het formuber en op de WlJZ@ 
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taining the number of each such mark, the name and addresslbij regulatie voorgeschreven, waarin voorkomt het numm~r 
of the registered holder thereof, a copy or exact representation van elk zodanig merk, de naam ~n het adres v:an de ger~gI
thereof and the date of application and of registration. Such streerde houder daarvan, een k?pie, of nauwkeuTI/Se af~eeldmg 
register shall be open to inspection in office hours. daarvan en de datp.m van apphkatle en van registratIe. [..0

danig register ligt ter inzage gedurende kantooruren. 
(2) The holder of a registration certificate who desires to (2) De houder van een registratiecertifikaat, die wen~t 

register a distinctive mark or marks other than a registration een onderscheidingsmerk of onderscheidingsmerken te regI
number men.tioned in the last preceding section, shall apply streren, niet zijnde een registratienummer bedoeld in het voor
to the department in the prescribed form and transmit with gaande artikel, moet aan het departement applikatie maken 
his application the prescribed particulars. volgens het voorgeschreven formulier en met zijn applikatie 

. . de voorgeschreven biezonderheden zenden, 
(3) The Minister shall, if the applicant has complIed WIth (3) Als de applikant aan de bepalingen van deze Wet heeft 

the provisions of this Act, cause the mark or marks the voldaan, doet de Minister het merk of de merken, die het 
subject of the application to be registered in, the name. of onderwerp van de applikatie uitmaken, registreren in de 
the applicant, except that no mark shall be regIstered WhICh naam van de applikant, behalve dat geen merk zal worden 
is identical ",ith a mark already on the register or s.o nearly geregistreerd dat overeenstemt met een merk dat, alreeds 
resembles such a mark as to be calculated to deceIve, op het register voorkomt of dat zozeer op zodamg merk 

, 	 .. . ,. gelijkt dat het zou kunnen misleiden. , 
(4) The regIstered .h~lder of a dIstmctr~e mark may, WIth (4) De geregistreerde houder van een onderscheidmgsmerk 

the consent of the lYhmster, transfer the TIgh~ ~hereto. to a~y kan, met goedkeuring van de Minister, het recht daarop 
other per~on or cause another person to be JOllled WIth hIm overdragen aan iemand anders of iemand anders met zichzelf 
as the regIstered hO,lder of such mark. Every such ,tr.ansfer or gemeenschappelik doen inschrijven als geregistreerde houder 
joinder shall be regIstered when approved by the lYlImster. van dat merk. Elke zodanige overdracht of gemeenschap

, 	 , , . . pelike inschrijving wordt geregistreerd zodra ze door de 
(5) The regIstratIOn of a ma:k, und~r thI~ sec~lOn may ~e Minister is goedgekeurd, 

~ancelled on the order of th~ :Nllmster If he IS satIsfied that It (5) De registratie van een merk krachtens dit artikel kan 
IS ~o longer used by t~e regIstered holder thereof or t.hat the worden vernietigd op last van de Minister, als hij overtuigd 
regIstered ~older has dIed or pe~manently left the Umon. and is dat het niet langer gebruikt wordt door de geregistreerde 
that no actIOn has ?een ~aken or IS contemplated for effectmg a houder ervan of dat de geregistreerde houder overladen 18 

transfer of the regIstratIOn. of blijvend de Unie verlaten heeft en dat geen stappen genomen 
, 	 ,zijn of staan te worden genomen om een overdracht van de

Us~ of. 7. It shall be the d~ty of the regIstered holder of a certificate registratie te verkrijgen, 
regIstratIOn fo~ every cream de~ot, creamery, cheese facto~y, condensed 7. De ere istreerde houder van een certifikaat voor elk Gebruik van 
Ilumoo llulk factory, margarllle factory, or butter. substitutes factory kaasfabriek fabriek van gekoll- registratieh fIEld by 	 dep ~t elgke bot.erfabriek 
non· 	0 ers h h 'd d' . t' k d th I t re room 0, ,. .', nummers 
of distinctive w ~ as r.<?t regIstere a. Istmc lye ~ar un er e as p . denseerde melk, margarinefabriek of fabriek van botersur- door niet. 
marks. ~edmg sectIOn ~o bra:t;td m the pre~cTIbed manner ?,ll, packa~es rogaten die geen onderscheidingsmerk heeft geregistreerd onder houders van 

Issued fro~· hIS regI~tere~ premIses and ~ontam~ng da~ry het voorgaande artikel, is verplicht alle pakken die uit ziin onder
produce, wltb the 
flve, 

regIstratIOn number mentIOned m section 

ADMINISTRATIVE POWERS, 

Powers of 
inspectors. 

8. (1) Subject to the provisions of this Act, 
may' at all reasonable times-

au inspector 

. '1 h' I 1(a) 	 enter and I~spect any pre:mses, pace, ve ~c e .or vesse 
where daIry pro,duce IS stored and .IS llltended! 
for sale and a~l daIry p:oduce found therem or th~reon 
and all utenslls, ~naehlllery. or appar~tus therelll or 
thereon or used III connectIOn thereWIth; 

(b) take samples thereat or thereon of dairy produce, or 
of any water or food supplied to livestock or of any 
article used in connection with dairy produce; 

(0) 	 enter and inspect any cooling chamber or vehicle 
or vessel used for the storage or carriage of dairy 
produce; 

(d) 	 for the purposes of inspection and of taking samples 
open any package which contains or is suspected of: 
containing dairy produce; 

(e) 	 transmit or deliver to a person designated under 
section three for such examination as is in that section 
mentioned, any sample of dairy produce or of any 
article used in connection with dairy produce or of 
water or food supplied to livestock, 

(2) If, after any inspection under this Act, an inspector is 
satisfied that

. 1 h' 1 l' t d (a) any 	premises, pace, ve lC e or vesse so lnspec e ' I h I d't'are m an unc ean or unw 0 esome con 1 IOn; or 

(b) 	 any chemical or scales, measures, or any apparatus 
used in testing cream or milk are not in accordance 

. 'streerd perceel uitgegeven worden en die zuivelpr~- scheidingsgeregi 	 merke 
dukten bevatten te merken met het registratienummer ver- n. 
meld 111 artikel vij/, 

ADMINISTRATIEVE BEVOEGDHEDEN. 

8 (1) 1\01 t' ht' d b r d W t g!Ik' : e Inkatc nemln van l~k etI?~dmgen van eze e Bevoegd
an een mspe eur op alle rede 1 e IJ en-	 !leden van 

mspekteuI'S.(a) 	 een pereeel, plek, voer· of vaartuig waarin zuivelpro
dukten opgeslagen zijn en voor verkoop bestemd 

zijn binnentreden en inspekteren en alIe zuivelpro
dukten die daarin of daarop zijn en aIle gereedschap, 

werktuigen of toestellen daarin of daarop of gebruikt 

in verband daarmede inspekteren; 

(b) 	 daarin of daarop monsters nemen van zuivelprodukten 

of van water of voedsel verstrekt aan levende have 

of van enig artikel gebruikt in verband met zuivel

produkten; 


(o) 	 elke koelkamer of voer- of vaartuig gebruikt voor 

de bewaring of het vervoer van zuivelprodukten 

binnentreden en inspekteren ; 


(d) 	 elk pak dat zuivelprodukten bevat of vermoed wordt 

te bevatten, openen met het doel om te inspekteren 

en om monsters te nemen; 


(e) 	 enig monster van zuivelprodukten of van een artikel 

gebruikt in verband met zuivelprodukten of van 

water of voedsel verstrekt aan levende have zenden 

of aHeveren aan een persoon aangewezen onder 

artikel drie om zodanig onderzoek als in dat artikel 

vermeld in te stellen. 


(2) Als, na een onderzoek onder deze Wet, een inspekteur 
overtuigd is dat

(a) "'en alzo ge-Inspekteerd pereeel plek voer of vaAr
" 	 , , - '" t'" d l'k f d dh'd h d l'k mg III onzm e 1 e 0 voor e gezon e1 sc a e I e 
toestand verkeert ; of 

(b) 	 een scheikundige stof of weegschaal, maten of elk 

toeatel gebruikt voor het keuren Van room of me1k 


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



v UNION GA.ZETTE EXTHAOI-{DINARY, 6TH MAY, 1918. 

--------~-----------------------

with standard or are incorrect or are otherwise unfit 
for the use for which they are intended; or 

(c) 	 any churns, vats, or other utensils used for dairy 
produce are not fit to be so used; or 

(d) 	 a~y premises used for the manufacture or storage or 
any vehicle or vessel used for the carriage of dairy 
produce is unfit for such use; or 

(e) 	 the water used in conn ction with the manufacture 
of dairy proddee is impure or unwholesome, 

, , . 

niet aan de standaard voldoen of onnauwkeurig zijn 
of anderszins ongeschikt zijn voor het gebruik waar
voor zij bestemd zijn; of 

(c) 	 karnen, vaten of ander gereedschap gebruikt voor 
zuivelprodukten niet geschikt zijn voor zodanig 
gebruik; of 

(d) 	 een perceel gebruikt voor de vervaardiging of be
waring of een voer- of vaartuig gebruikt yoor het 
vervoer van zuivelprodukten ongeschikt IS voor 
zodauig gebruik; of 

(e) 	 het water gebruikt in verband met de vervaardiging 
van zuivelprodukten onzuiver of ongezond is. 

I . • d 
kan hij, als hl't perceeI. de plek, het voer- of vaartUlg In e 
omstandigheden het onderwerp van een order zij' gemaakt door 

~e may" If the premIses, place, ,vehICle or vessel can of" op aanzoek van de geneeskundige gezondheidsbeambte 
In the clrcum-tances "?e ,the subJect ?f such an order of het plaatselik gezag of sanitaire gezag, als anders 
made by or o~ the app~IcatlOn of t~e medIcal officer of health door een inspekteur kan worden gemaakt onder dit 
o~ local auth?rlty or samtary au~honty, as may be made ,other- artikel, de omstandigheden, die gevonden worden alzo 
WIse by an mspector ~nder thIS sectIon, report ~he CIrcum- te bestaan, rapporteren aan zodanige beambte of zodanig 
st~nce,s s~ found to eXIst.' to such officer ?r aut,h?nty ;. othe~- gezag; anders kan de inspekteur een schriftelike door hem 
WIse the mspector may Issu,e an order In ,,:"rltmg under hIS getekende order uitreiken gericht aan de gebruiker of persoon 
hand addressed- to the occupIer ~r person havm.g the apparent die blijkbaar belast is met de bewaring en kontr6le van zodanig 
c~stody or control ?f su?h premIses.' :place" ve,hlcle or vessel- perceel, zodanige plek, zodanig voer- of vaartuig-zonder 
WIthout further namIng hIm or descnbmg hIm In the order

(i) requiring 	 the premises and all utensils, machinery 
or apparatus, or such cooling chamber, vehicle or 
vessel (as the case may be) forthwith to be cleansed, 
disinfected and rendered whole,ome to his satis
faction; 

(ii requiring such chemical aforesaid to be made fit for 
the use for which it is intended or such scales, measures 
or apparatus aforesaid to be replaced or corrected; 

(iii) 	requinng such churns, vats or other utensils aforesaid 
to be replaced or made fit for the use of dairy produce; 

(iv) 	requiring such premises, place, vehicle or vessp] 
aforesaid to be made fit for use to his satisfaction; 

(v) requiring such livestock to be moved and the premises, 
vehicle or vessel disinfected to his satisfaction; 

(vi) 	requiring the supply of the watpr aforesaid to bE' 
discontinued until it has b'",;lll rendered fit for use, or 
a supply of pure water to be used; 

d f th b h 'tt d f 'd h'b't 
an may ,ur er "'f FlUC wrl en or er as a or~sal pro 1 1 

any utenSIls, mach'nery or apparatus, or coolIng chamber, 
h' lib d f d' d 11 'I 

ve IC e or vesel:' to e use or aIrY pro uce at a or unti 
the defects !1ioresaid have been remedied to his satisfaction 
or for such time specified in the order as he thinks necessary

d f th b h 'tt d f 'd h'b' 
:: may Yf er y suc ~n en?r er tS a orJs~I pro dl It
f e re~o;,a rom a~1: s~c preIllises 0 any any pro uce

h or suc Ime as e m-s necessary. 

verder zijn naam te vermelden of hem te omschrijven in de 
order

(i) gelastende 	dat het perceel en aile gereedschap, werk
tuigen of toestellen of zodanige koelkamer. zodanig 
voer- of vaartuig (onderscheidenlik) onmiddeHik tot 
zijn genoegen zal of zullen worden gereinigd, ontsmet 
en behoorlik schoongemaakt ; 

(ii) gelastende dat voornoemde scheikundige stof rreschikt 
gemaakt worde voor het ge bruik waarv Jor het be
stemd is of zodanige voornoemde weegschaal, 
maten of toestellen worde of worden vervangen of 
verbeterd; 

(iii) gE'lastende 	 dat zodanie:e voornoemde karnen, vaten 
~f ander gerepdschap vervangen worden of _geschikt 
gemaakt worden voor het gebruik van zuivel
prfJdukten; 

(iv) gl'lastende dat zodanig perceel, zodanige plek, 
I zodanig voer- of vaartuig als voornoemd tot zijn 

genoegeL. voor gebruik geschikt gemaakt worde;I 
(v) 	gelastende om zodanige levende have te verVO<:lren 

E'n het perceel, voer- of vaartuig tot zijn genoegen 
te ontsmetten ; 

(vi) 	gelastende dat de toevoer van voormeld water af
gesloten worde totdat het geschikt gemaakt is voor 
gebruik of een toevoer van zuiver water gebruikt 
worde; 

en kan voorts bij zodanige schriftelike order als voornoemd 
het gebruik van gereeds'chap werktuigen of toestellen of 
k" lk f t" 'I d kt verb'ede oe 	 amer, voer- 0 vaar Ulg voor ZUlve pro u en 1 n
h t" h 1 1 f t td t d d g breken tot 

d o 	 a,~Zl] ge ee en a ~ .. f e voorno~m, e e ~ de order
bZl]n 	 genoege~. ver eh,~r dZ~Jn.o d voorkzo aDldg b~' d ' 

vastgestelde tI]d als I] no Ig VIn t, en an ver er 1] zo amge
schriftelike order als voormeld verbieden dat zuivelprodukten 
van zodanig perceel vervoerd worden gedurende zodanige 
tijd als hij noodzakelik vindt. .'.L"~ Fe' tl>" .,J 

(3) Als bij zodanige inspektie als voormeld, de inspekteur 
(3) If upon any such inspection aforesaid the inspector is of van oordeel is dat op het terrein waarin melk wordt voort

opinion that any livestock on premises on which milk is pro- gebraeht of gekoeld of room wordt afgescheiden, levende have 
duced or cooled or cream is separated, is so diseased as to be zich bevindt, die zo ziek is dat ze vermoedelik schadelike invloed 
likely to affect injuriously dairy produce, he shall report the op de zuivelprodukten zal hebben, dan moet hij de ziekte aan 
disease to the proper veterinary officer of the department, and de bevoegde. veearts van het departement rapporteren, en 
shall in the meantime place a temporary brand on all the intussen een tijdelik merk plaatsen op alle verdachte of 
suspected or affected animals and may prohibit the sale or besmette dielen en kan hij de verkoop of het gebruik van 
use of milk from any such animal until a veterinary officer of melk van zodanige dieren verbieden totdat een veearts van 
the department has declared_the_animal free from disease likely het departement verklaard heeft dat het dier vrij is van ziekte 
to affect dairy produce. welke vermoedelik invloed zal hebben op zuivelprodukten. 
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(4) If upon any such inspection aforesaid the inspector is of (4) Als bij zodanige inspektie als voormcld lie inspekteur 
opinion that any person is affected with a disease of an in- van oordeel is dat iemand lijdende is aan een besmettelike 
fectious or contagious nature which is likely to contaminate of aanstekelike ziekte, welke waarschijnlik zuivelprodukten 
dairy produce, he shall report the fact to the proper health zal besmetten, zal hij zulks aan de bevoegde gezondheids
officer if there is such an officer and if the health officer certifies beambte als er een zodanige beambte is rapporteren en als 
that such person is affected with such a disease, the inspector de gezondheidsbeambte certificeert dat zodanige persoon aan 
may, by written order, order the isolation or the removal of zodanige ziekte lijdt, kan de inspekteur, bij schriftelike order, 
such person for such time as the health officer thinks necessary. de afzondering of de verwijdering van zodanige persoon 

gelasten gedurende zodanige tijd als de gezondheidsbeambte 

(5) E d db' t d h' . nodig oordeelt, 
; yerY or er J?badef y andlllspec °trh un ferhtIIISt secttlhon (5) Elke door een inspekteur gemaakte order onder dit 

sha11 be III the prescn e orm an a copy ereo sa, oge er t'k 1 t I h t h f I' " II d'th th t f th' t' th tt b t 'tt d ar 1 e moe vo gens e voorgesc reven ormu ler Zl]n, zu en e:1 th ~;e;p~r 0 e lllspec or'bI ~t mather, e rhnsmt e een afschrift daarvan met het rapport van de inspekteur 
ode ldms her as, s,oon as poss~ e a er e ~ame as een daaromtrent, aan de Minister worden gezonden zo spoedig 

ma e, an t e Mlmster may confirm, set aSIde or vary 	the l'k d t d d kt' D M" t kdId 'h d h M" 'd "moge 1 na a e or er gemaa . IS, elms er an or er as Ie may eem rIg t an t e lllister s etermlllatlOn d d d 'd b k ht' t "d tt f
thereon shall be final and conclusive. 	 e 01' er naar goe Vlll en e :ac Igen, er, z:J e zeen 0 

veranderen, zullende het beslUIt van de Mmlster daarom
trent finaal en afdoend zijn, 

(6) In the making or the carrying out of any order under (6) Voor het maken of uitvoeren van een order onder dit 
this section an inspector shall, as far as is practicable, consult artikel moet een inspekteur, voor zover doenlik, de bevoegde 
and act upon the recommendations of the proper health officer, gezondheidsbeambte, als er een is, :raadplegen en op diens 
if there is such an officer, aanbeveling handelen, 

<:I 	 9. Ais iemand aan wie gelast is een schrifteIike order uit Procedure 
'k 1 d W 'voor 't 

Procedure 9. If any person required to carry out any written order te voeren ~~geven door een mspe teur Oll(~ er eze e,t, m uitvoeren 
for carrying given by an inspector under this Act, fails to carry out the gebreke ,bhJft de vo~rwaarden van ~odamge order Ult te van orders 
out order of terms of such order within the time fixed thereby or by the v:?eren bmnen de, daarm of de do~r d,e lllspek~eur vastgestelde ;ran
inspector inspector the magistrate of the district in which the premI'ses tl]d, kan dc maglstraat van het dlStrlkt waarm het betrokken mspektcurand for , 	 • If' l' l'k ' d en voor de 
recovery of vehicle or vessel concerned are situate may, upon the applica- perceke, voer- 0 vbaar~kUIgdge egen lS, b~PdapPdI atle vdan , e invordering 
costs and tion of the inspector, prohibit the use thereof by such person mspe teur, het ~e ~UI aarvan ver Ie en, oor zo amge van ~osten 
expenses until the said terms have been carried out by him persoon totdat hI) dIe voorwaarden heeft UItgevoerd. en Ultgaven
thereof, , Wordt zodanige persoon onder deze Wet veroordeeld wegens daarvan. 

' , t d d th' A t f f 'I' het in gebreke blijven om de voorwaarden van zodanige order If such person IS convlc e un er IS c or al mg to 't t d 1 h t did h f kt th t f h d th t b f h' h th UI e voeren, an za e veroor e en 0 , op verzoe van 
carry: o~ e erms 0 suc or er e cour e ore v: 10 e de inspekteur, summier en zonder pleidooien doch in tegen
conv~ctlOn takes, place sh.all, at the ~equest o~ the mspector, woordigheid van de beschuldigde een onderzoek instellen 
enqUire summarl~y and WIthout pleadmgs but m the presence omtrent het bedrag van de kosten' en uitgaven die de inspekteur 
?f the accused l~to the a~ount ~f the costs and, expen,ses heeft gemaakt voor de uitvoering onder dit artikel van de 
mcurred by the mspector III carrymg out under this sectIOn voorwaarden ~an de order, 
the terms of the order- N 1 db" d b dh 'd d d ' • 	 a ge ever eWllS van e evoeg el oor e maglstraat 

aan de inspekteur verleend en van het bedrag van zodanige 
Upon proof of the authority given by the magistrate to the kosten en uitgaven en de kosten van de verrichtingen, geeft 

inspector and of the amount of such costs and expenses and het hoi daarvoor vonnis ten gunste van de inspekteur en 
the costs of the proceedings the court shall give judgment tegen de beschuldigde, zullende zodanig vonnis dezelfde 
therefor in favour of the inspector and against the accused kracht hebben en op dezelfde wijze kunnen worden ten uitvoer 
and such judgment shall be of the same force and effect and gelegd alsof het gegeven was in een civiel geding dat behoorlik 
be executable in the same manner as if it had been given in a voor zodanig hof inge8teld was: Met dien verstande dat 
civil action duly instituted before such court: Provided that geen vonnis onder dit artikel zal worden gegeven voor een 
judgment shall not be given under this section for an amount bedrag te bovengaande honderd pond en de kosten van de 
exceeding one hundred pounds and the costs of the pro- verrichtingen, 
ceedings. 

OFFENCES AND PENALTIES. 	 OVERTREDINGEN EN STRAFFEN, 

, 10. (1) ,Any person who in contravention of this Act uses 10 ( ) I d d" "d d W r 1 _ Over-
Offences m any premIses as a cream denot, creamery, cheese factory, " 1 e er Ie m stn] me~ eze et ee,~ pe cee ,ge tredingen 
respe~t of margarine factory butter ~substitutes factor or con- brUl~t als r?omdepot, boterfabnek, kaasmak~nJ, margarme- ten aanzien 
unregIStered d d 'lk f ' I h h' - y', fabnek, fabnek van botersurrogaten, of fabrlek van gekon- van onge
premises, ense ll11 actory, un ess e olds such 	 a reglStratItm d d Ik t .. h" d' 't t' t'fik t h ft re(cistreerde
regi;;tration certificate in respect thereof as is required by this enseer e, me , enZl) IJ zo amg regIS, ra lece~ I aa ee,. pe';celen, 
IlUI:,oors and Act, shall be guilty of an offence and liable on conviction ten a~nzlen daarvan als d,oor deze "et ve;:elst wordt" IS regist,ratie
regIstered to a fine not exceeding fifty pounds and to a further fine not schuldlg aan een overtredmg en ..w?rdt bl] veroordehng num~ers en 
marks exceeding five pounds ior every day on which the offence bgesttraft met boete van ten hoogste VI]ftlg pond en met verdere gereglstreer

continues, oe evan vijf pond voor elke dag dat de overtreding voort- de merken. 
duurt, 

(~) Any person who ~ses in respect of preInises, :whet~er (2) Ieder die, ten aanzien van een perceel, at dan niet onder 
re~lstered or not under thIS Act, for the purpose of deslg;natmg deze Wet geregistreerd, ten einde zuivelprodukten die in 
daIr odu.ce manufactured at those prem,ISes, any reg,lstered dat perceel vervaardigd zijn kenbaar te maken, een geregi
uum wh~ch has not been allotte~ to hIm und~r ~hlS Act. streerd nummer gebruikt dat niet aan hem is toegekend onder 
~hall be gUIlty, of an offence and hable on convICtlOn to a deze Wet, is schuldig aan een overtreding en wordt bij ver
tine not exceedmg ten pounds and to a further fine not ex- oordeling gestraft met boete van ten hoogste tien pond en 
c~eding one pound for every day on which the offence con- met verdere boete van ten hoogste een pond voor elke%dag 
tlllues, 	 dat de overtreding voortduurt, 

(3) Any person who uses, for the purposes of designating (3) Ieder die ten einde door hem vervaardigde zuivel
dairy produce manufactured by him, any distinctivc mark of produktl.'n kenbaar te maken een onderscheidingsmerk ge
\vhich hc is not the registered holder under this Act shall be bruikt, waarvan hij de geregistreerdc honder niet is onder 
guilty of an offence and liable on conviction to the penalties deze Wet, is schuldig aan een overtreding en wordt bij ver
mentioned in sub-section (2). eordeling gestraft met de straHen vermeld in sub-artikel (2), 
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Prohibitions 11. (1) No person shall sell, or offer or expose for sale, or 11. (1) Niemand mag zuivelprodukten die voortgebracht Verbods· 
in respect of have in his possession for purposes of sale, any dairy produce zijri in een TJlek buiten de Unie verkopen, of te koop aan- bep8lin~n 
~~.e of which has been produced in any place outside the Union unless bieden of uitstallen of in zijn bezit hebben voor verkoop, ten ~Zlen 
~r:.duce the name of the country of origin is clearly branded upon it tenzij de naam van het land van afkomst duidelik daarop ~::ko~p van 
falsely or on every wrapper, package or box containing such produce of op elke omslag, verpakking of doos die zodanige produkten vals 
marked. bevat gemerkt is. ge!llerkte 

(2) No person shall sell, or offer or expose for sale, or have. . . . Z1l1';\~ 
in his possession for purposes of sale, any dairy produce manu- .. (?) Nlemand mag zUlvelprodu~ten verv~ardlgd bUl~en ,~e pro u ten. 
factured outside the. Union if upon such produce or upon the Um,e verkopen, of te koop aanbleden of .Ultstallen of In zlJn 
wrapper, package or box containing it there appear the words bezlt hebben voor v~rkoop, als op ~odarnge produkten of op 
"South Africa" or "Union of South Africa" or any mark ~e ~mslag! v,~rpak~ng. of doos ~Ie ze. be~at de woorden 
registered under this Act, or any words or marks stating or Zmd-Afnka of Urn? van ZUld-Afnka voorkomen of 
implying that such produce has been manufactured in the een onder deze Wet geregistreerd merk, of woorden of merken 
Union. 	 . die aangeven of te kennen geven dat zodanige produkten 

in de Unie vervaardigd zijn.
(3) No person shall sell, or offer or expose for sale, or have. . .. . 

in his possession for purposes of sale, any dairy produce (3) Nlemand m.ag zUlvelpr?dukten dIe bUlt~n een ger~gI
manufactured outside a registered creamery or registered cheese s~~eerde boterfabnek of gereglstr~erde kaas~abrlCk vcrvll:ardl.l~d 
factory if upon such produce or upon the wrapper, package ZlJn. verkopen, of te koop aanbleden of Ult:stallen of In zlJn 
or box containing it there appear words or marks stating or bezlt hebben voor ver~oop, als op .zodarngc produkten of 
implying that such producc has been manufactured in a op de omslag, verpakking of do os die ze bevat, woorden of 
registered creamery or registered cheese factory Plerken voorkomen aangevende .of te kennen gevende dat 

. zodanige produkten vervaardigd zijn in een geregistreerde 
(4) Any person who sells, offers or exposes for sale, or has boterfabriek of geregistreerde kaasfabriek. 

in his possession for purposes of sale any dairy produce in " . 
contravention of any provision of this section shall be guilty (4) leder di~ zu~:velpro~ukten verkoopt, te k?op a~nbledt 
of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding of mtstalt, of III zlJn bezlt heeft voor verkoop, III strlJd met 
fifty pounds. een bepaling van dit artikel is schuldig aan een overtreding 

en wordt bij veroordeling gestraft met boete van ten hoogste 

Spec!a.l 12. (1) The following special provisions shall apply in respect vijftig pond. 
f:;]:~~~R as of the manufac~ure or sale of the substance made from 12. (1) De volgende biezondere bepalingen zijn van toepassing Biezondere 
facture and vegetable or a~nmal fats and con;.m,only known under the ten aanzien van het maken en de verkoop van de stof gemaakt bepaIingen 
sale of name of margarme whether ~r not It IS known, manufactured van plantaardige en dierlike vetten, algemeen bekend onder :i':~:;ili!t 
margarine. or sold under another name.- de naam van margarine onverschillig of zij al dan niet en ver- g 

(a) 	 It shall not if containing any milk fat or milk bekend is, vervaardigd of verkocht wordt onder een andere koop van 
be sold. ' " naam ;_ margarine. 

(a) Ze mag niet wo:rden verkocht als ze melkvet of melk 
(b) If it contains any colouring matter it shall not be sold. bevat. 

(0) 	 It shall not be manufactured on the same premises (b) Ze mag niet worden verkocht als ze kleursel bevat. 
as those on which butter or any butter substitute 

(0) Ze mag niet worden gemaakt in hetzelfde perceel als is manufactured. 
waarin boter of enig botersurrogaat gemaakt wordt. 

(2) In the case of 	margarine or any butter substitute, 
the following provisions shall apply- (2) In het geval van margarine of enig botersurrogaat 

d· t' tl d d bl k d zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn : 
(a) 	Every package mus t be IS mc yan ura y ma.r e 

or branded with the trade name of its contents on (a) Elk pak moet duidelik en duurzaam gemerkt worden 
both sides of the package in printed capita,} letters met de handelsnaam van zijn inhoud aan beide 
not less than one and a half inches square. zijden van het pak in gedrukte hoofdletters van niet 

minder dan anderhalve duim in het vierkant. 
(b) 	 Every wrapper must have distinctly printed on it in 

plain capital letters one third of an inch square, face (b) Op elke omslag moet duidelik de handelsnaam van de 
measurement, the trade name of its contents and nOI inhoud daarvan gedrukt worden in gewone hoofd
other printed matter; , letters een derde duim in het vierkant groot en geen 

andere gedrukte tekens. 

(3) Any person acting in contravention of or failing to comply (3) leder die handelt in strijd met een van de bepalingen 
with any provision of this section shall be guilty of an offence van dit artikel of in gebreke blijft ze na te komen is schuldig 
and liable on conviction to a fine not exceeding one hundred',aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met 
pounds. Iboete van ten hoogste honderd pond 

13. A person shall be guilty of an offence aga.inst this Act-II 	 1~. De volgende personen zijn schuldig aan een over- Stmffen ten
Penalties in 	 tredmg van deze Wet- opzichte van 
respect of 	 boter of 
butter and (a) if, being the occupier of premises registered under this 

j 
(a) ieder die, de houder zijnde van een onder,deze Wet botersu~ro. 

butter Act, he sells or offers or exposes for sale or has in his geregistreerd perceel, als boter verkoopt of te koop gaten met 
substitutes possession for purposes of sale as butter, any article 	 aanbiedt of uitstalt of in zijn bezit heeft voor ver- ~~=~- met 
not 	in con· which does not conform to the standard, as regards 	 koop, enig artikel dat niet overeenkomt met de de standaardformity with 
standard. 	 the percentage of milk fat or water, prescribed by standaard, wat betreft het melk- vet- of waterper

section ttvo for butter manufactured in a registered centage voorgeschreven bij artikel twee voor boter 
creamery; or gemaakt in een geregistreerde boterfabriek; of 

(b) 	 if, not being the occupier of premises registered under (b) ieder die, niet zijnde de houder van een ondet deze 
this Act, he sells or offers or exposes for sale or has Wet geregistreerd perceel, als boter verkoopt of te 
in his possession for purposes of sale as butter any koop aanbiedt of uitstalt of in zijn bezit he eft voor 
article which does not conform to the standard, as verkoop, en!g artikel dat niet overeenkomt met de 
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regards the percentage of milk fat or water, pre
scribed by section twa for butter not manufactured 
in a registered creamery; or 

(0) 	 if, (whether or not he is the occupier of premises 
registered under this Act) he MUS or offers or exposes 
for s/tle or has in his possession for purposes of sale II,S 

a butter substitute, any article which is not a butter 
substitute as defined in section two. 

Penalties for 14. Any person who-
obstructing 
or failing to (a) obstructs or hinders an inspector or any other person 
carry out authorized under this Act to carry out or performorders of 
inspector, a power or duty, in the exercise of such a power or 
etc. duty; 

(b) 	 when required under this Act to give information to 
an inspector or other person aforesaid, fails 80 to 
give information which he may be lawfully required 
to give, or gives false information knowing it to be 
false; 

(0) 	 when required to carry out any written order given 
by an inspector under this Act, fails to carry out the 
terms of such order within the period prescribed 
thereby or by the inspector; 

(d) 	 fails to give any notice which under this Act it is his 
duty~to.~give, 

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine 
not exceeding ten pounds and in the case of an offence under 
paragraph (0) or paragraph (d), to a fine not exceeding one 
pound for every day on which the offence continues. 

Fraudulent 15. Any person who, with intent to defraud-
act.. 

(a) 	 obliterates, defaces or alters an inspector's mark or 
any mark registered under this Act, on dairy produce 
which has been inspected thereunder or on any 
package containing such proa.uce; or 

(b) 	 counterfeits any such mark, or places upon any dairy 
produce, or package containing dairy produce, the 
mark of an inspector or a mark registered under this 
Act, or the mark of a manufacturer or packer; or 

(0) 	 empties or partly empties any package marked after 
inspection under this Act, in order to put into it or 
does put into it, any dairy produce (whether of the 
same or any other kind) which was not contained 
therein at the time of inspection; or 

(d) 	 uses for the purposes of packing dairy produce any 
package previously used for that purpose without 
effacing all previous marks thereon, 

shall be guilty of an offence and liable on conviction to the 
penalties prescribed by law for the crime of fraud. 

standaard, wat betreft het melk- vet- of waterper
centage, voorgeschreven bij artikel twee voor boter 
die niet gemaakt is in een geregistreerde botel
fabriek; of 

(0) 	 ieder die (onverschillig of hij al dan niet de h,ouder 

van een onder daze Wet geregistreerd perceel IS) /tIs 

botersurrogaat, verkoopt of te koop aanbiedt of uit

stalt of in zijn bezit heeft voor verkoop, enig 

artikel dat geen botersurrogaat is zoals bepaald in 

artikel twee. 


Straffen v?or14 	 leder dl'e 
. . 	 . d belemmenng
(a) 	 een mspekteur of andere persoon dIe onder eze of nalating 

Wet gemachtigd is een bevoegdheid uit te oefenen in 't 
of plicht te vervullen, beI~mmert of hindert in de uitvoeren 
uitoefening van zodanige bevoegdheid of plicht; van ?rder~ 

(b) 	 wanneer onder deze Wet van hem verlangd wordt ;:!:~~ . 
om aan een inspekteur of andere voornoemde persoon 
inlichtingen te verstrekken in gebreke blijft alzo 
inlichtingen te verstrekken welke hij wettelik ver
plicht mocht zijli te geven of valse inlichtingen 
geeft weI wetende dat zij vals zijn; 

(0) 	 wanneer hem gelast is een schriftelike order door een 

inspekteur gegeven onder deze Wet, uit te voeren, 

in gebreke blijft de voorwaarden van die order uit 

te voeren binnen de daarin of door de inspekteur 

voorgeschreven tijd ; 


(d) in gebreke blijft kennisgevingen te doen die hij onder 
deze Wet verplicht is te doen, 

is schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling 
gestraft met boete van ten hoogste tien pond en in het geval 
van een overtreding van paragraaf (0) of paragraaf (d) met 
boete van ten hoogste een pond voor elke dag dat de over
treding voortduurt. 

15. 	leder die, met het doel te bedriegen- Bedrie~elike 
(a) 	het merk van een inspekteur of een onder deze Wet handehngen 

geregistreerd merk op zuivelpr{'dukten die onder 
dat merk geinspekteerd zijn of op een pak dat zo
danige produkten hevat uitwist, vernietigt of ver
andert; of 

(b) 	 zodanig merk namaakt, of op zuivelprodukten of 

pakken die zuivelprodukten bevatten, het merk van 

een inspekteur of een onder deze Wet geregistreerd 

merk, of het merk van een fabrikant of verpakker 

aanbrengt; of 


(0) 	 een pak, gemerkt na inspektie onder deze Wet, ledigt 

of gedeeltelik ledigt, teneinde daarin te plaatsen 

of daarin plaatst, zuivelprodukten (al dan niet van 

dezelfde soort) die niet daarin bevat waren ten tijde 

van de inspektie; of 


(d) 	 ten einde zuivelprodukten te verpakken een ver

pakking gebruikt die te voren voor dat doel gebruikt 

is, zonder aIle vorige merken daarop t~ vernietigen, 


is schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling 
Offences by 16. Any person who, being in the employment .of any gestraft met de straffen wettelik voorgeschreven v,oor b€drog. 
employees manufacturer or packer, or consignor of dairy produce- 16 I d d' . d' t .. d f b ik t f 0of manu· . e er Ie, In lens ZlJn evan een a r an 0 ver- ver
facturers, (a) hires or lends the marks or marking instruments of pakker, of verzender van zuivelprodukten- tredingen
etc., of dairy his employer to any person; or 	 (a) de merken of merkinstrumenten van zijn werkgever ~~~loyeeSproduce. 

(b) 	 connives at or is privy to any fraudulent act in respect a.an ~~mand anders verh,:urt of uitleent; of . van fabri
of such marks or marking instruments (b) stIlzW:I)ge~d behulpz~am IS of de~lneemt aan en~ge kanten! enz 

. ..'. bedriegelike handehng ten aanzien van zodamge van zUlvel· 
shall be gUIlty of an offence and hable on convIctIOn to a fine merken of merkinstrumenten produkten. 

not exceeding fifty pounds. is 5chuldig aan een overtreding en ~ordt bij veroordeling 
gestraft met boete van ten hoogste vijftig pond. 

Penalties 17. Any person guilty of an offence against or contra- .. . . 
where not vention of this Act, or of any default in complying with any 17. leder dIe schul~hg IS aan een ~vertredlllg van deze Straf: 
otherwise 

Provision of this Act with which it is his duty to comply Wet of aan een nalatlllg om een bepaling van deze Wet na bepahngen
h oOprovided. 	 • , t k lk l' ht . t k dt 1 waar geenshall, if no penalty is expressly provided for the offence, con- e om~n, we e. 1) verp IC IS na ~ omen, wo~ ,a s geen andere 

travention or default be liable on conviction to a fine not straf mtdrukkehk voor de overtredlllg of nalatlllg bepaald voorziening 
exceeding ten pounds: is, bij veroordeling gestraft met boete van ten hoogste tien bestaat. 

pond' 
Costs. 18. When.any person is co~victed o~ an ~ffence again~t. or 18. Wanneer iemand wegens een overtreding van een Kosten. 

a contraventIOn of or default m complylUlS WIth any provISIon bepaling van'deze~Wet:of een nalating om een bepaling van 
deze Wet naJ.teJkomen veroordeeld; WOJdt, zijn de volgende 
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Scheduled 
regulationII. 

Adminis· 
trative 
regulations 

?f this, ~ct, the following" co~ts shall be recoverable from him 
III a.ddltlOn to any penalty Imposed, namely:- . 

(a) 	 The postage, railway carriage or other reasonable 
charge" if any, paid for transmission of the sample 
to the mspector, analyst, tester or examiner; 

(b) 	 the fee, if any, charged under the prescribed tariff 
for analysis, examination or testing. 

MISOELLANEOUS AND SUPPLEMENTAL. 

19. 	(1) The regulations <:et out in the Schedule to this Act 
shall be deemed to form part of this Act: Provided that the 

kosten invorderbaar van hem, buiten en behalve een opgelegde 
boet.e, namelik:

(a) 	 Het port, het spoorwegvervoer of andere redelike 
kosten, als die er zijn, die betaald zijn voor het over
zenden van het monster aan de inspekteur, sch&i
kundige onderzoeker, keurder of eksaminateur; 

(b) 	 het loon, als er een is, verschuldigd volgens het voor
geschreven tarief voor scheikundige ontleding, onder
zoek of keuring. 

GEMENGDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN. 

. 	 ,,,
19. 	 1) De regulatles voorko~ende In de BI]lage tot deze ~'f: 

Governor-General may by proclamation in the Gazette make Wet worden geacht een deel Ult te maken van deze Wet: .1 ge 
such amendments to that Schedule, whether by rescis~ion or ~et dien verstande da~ de ?,oeverneur-&eneraal b~i :rroklamat~~ ~~:~nde 
alteration of, or addition to, such regulations, as are not incon- III de Staat~koerant, dl,e Bl]lage zodamg kan :yl~zlgen, hetzl) regulaties. 
sistent with any provision hereinbefore contained door zodamge regulatles te herroepen, te wIJzlgen of door 

. toevoeging daaraan, als niet onbestaanbaar is met een hier
(2) All such amendments shall, within fourteen days after intevoren vervatt.e bep~~~&, . . 

the pubJicationof the proclamation, be laid on the Tables of (2) AHe zodamg.e 'YljZlgmgen, moe ten .bmnen veertIen 
both Houses of Parliament, if Parliament is then in ordinary da~en nll: de pubhkatle van de proklamatle ter Tafel van 
session, or if it is not then in ordinary session, within fourteen beld~ HUlzen vll:n ~et ~.arlement worden ge~eg~, het Parl~m~nt 
days after the commencement of its next ensuing ordinary ~an .m gewone z,lttmg zl]nde, of als het dan met ,l"!1 gewone zlttmg
session, IS, bmnen veertlen dagen na de aanvang van Zljn eerstvolgende 

gewone zitting. 
(3) Every such amendment shall be of force and effect (3) Elke zodanige WljZlgmg is geldig, tenzij en totdat bij 

unless 0; until 90th Houses of Parliament have by resolutions ~esluiten van, ~eide Huiz?n van het Parlement 3,angenom~n 
passed m the same session requested the Governor-General III dezelfde zlttmg, aan de Goeverneur-generaal verzocht IS, 
to rescind or vary the amendment, in which'·case it shall be,om de wijziging te herroepen of te veranderen, in welk geval 
forthwith rescinded or varied. as the case may be by furtherllze onmiddellik wordt herroepen of veranderd, onderscheidenlik, 
proclamation in the Gazette. 'bij verdere proklamatie in de Staatskoerant. 

I 20. (1) De Goeverneur-generaal lean regulaties vaststellen Adm!ni. 
!niet onbestaanbaar met deze Wet, voorschrijvende- strat16ve 

20. 	(1) The Governor-General may make regulations notl 
inconsistent with this Act, prescribing- ': 

(a) the qualifications, powers and duties of inspectors and 
other persons designated to exercise powers and 
per10rm duties under this Act; 

(b) t he manner in which premises, numbers and marks
shall be registered under this Act; . 

(e) 	 the manner of branding or marking articles intended 
!or, or wrappers or packages containing dairy produce 
mtended for export oversea; : 

(d) 	 tr..e forms· of application, rp.gistration certificateS,'\ 
ma~ks, cert~ficates of analysis or examination, reports, 
notIces, regIsters and of all other documents whatever I 
to be used for the purposes of this Act I 

(e) the conditions upon which and the manner in which I 

." 	 . regulatiee.
(a) ~e kwalifikatles, bevoegdheden en plichten van 

mspekteurs en andere personen aangewezen om 
bevoegdheden uit te oefenen en plichten te vervullen 
onder deze Wet; 

(b) 	 de wijze waarop percelen, nummers en merken onder 
deze Wet moeten worden geregistreerd; 

' 
(e) de wi]ze waarop voorwerpen, bestemd voor of om

slagen of verpakkingen die zuivelprodukten bevatten 
bestemd voor uitvoer overzee moeten worden ge
merkt; . 

(d) 	de formulieren van applikaties, registratiecertifikaten, 
merken, certifikaten van scheikundige ontleding, of 
onderzoek, rapporten, kennisgevingen, registers en 
van aIle andere dokumer.ten van welke aard ook 
die voor de doeleinden van deze Wet gebruikt moeten 

worden;
samples shall be taken for purposes of inspection,1(e) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop monsters 
analysis or examination under this Act and the 
mode of dealing with or disposing of such samples; 

(f) the aeration and cooling of dairy produce; 
(g) 	 the use of preservatives and colouring or other foreign 

matters in dairy produce intended for export oversea; 
(h) 	 the disposal of condemned dairy produce;
i)

( the grading and testing of dairy produce and the 
examination of candidates for certificates in grading 
and testing such produce; 

(j) 	the patterns and standards of receptacles used in 
testing milk and cream; the testing of thermometers 
and glass-ware; . 

(k) 	the standards for any particular kind of dairy producei 
intended for export oversea; I 

I 
(l) 	 the charges which may be made for any grading orl 

testing under this Act, \ 

genomen moeten worden voor doeleinden van in
spektie, scheikundige ontleding of onderzoek onder 
deze Wet en de manier ;waarop zodanige monsters 
behandeld of er over beschikt moet worden; , 

(j) het luehtell en afkcelen van zuivelprodukten: 

(.g) het gebruik van bederfwerende middelen, kleursels 


of andere vreemde stoffen in zuivelprodukten bestemd 
voor uitvoer overzee; . 

(h) de beschikking over afgekeurde zuivelprodukten; 
(i) 	het sorteren en keurcn van zuivelprodukten en de 

eksaminatie van kandidaten voor certifikaten voor 
sortering en keuring van zodanige produkten; 

(j) de modellen en standaard van vaten gebruikt voor 
't keuren van melk en room; het keuren van 
thermometers en glaswaren; 

(k) 	 de::fstandaards voor elke biezondere soort zuivel
produkten bestemd voor uitvoer overzee ; 

(l) 	de lonen die berekend kunnen worden voor sorteren 
of keuren onder deze Wet, 

and generally for the better carrying out of the objects anden in 't algemeen voor de betere uitvoering van de strekking 
purposes of this Act 'en doeleinden van d ,;':e Wet. 
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Interpreta. 
tion of terms. 

Short title 
and com. 
mencement 
of Alit. 

(2) The regulations may prescribe penalties for any contra 
vention thereof or default in complying therewith, not exceed
ing, in the case of a fine, ten pounds. 

21. 	 In this Act, unless inconsistent with the context
" department" means the department of Agriculture; 
" inspector" means a person designated as such under 

this Act by the Minister; 
" Minister" means the Minister of Agriculture or any other 

Minister of State lawfully acting on his behalf; 
" prescribed" means prescribed by this Act or the regula

tions ; 
" 	regulation" means a regulation made and in force 

under this Act; and includes the provisions set out 
in the Schedule to this Act or in that Schedule as' Wet of de regulaties; 

(2) De regulaties kunnen stratfen bepalen voor eel1 over
treding daarvan of nalating om ze na te komen, van ten 
hoogste tien pond in het geval van boete. . 

21. In deze Wet, zo het verband niet een andere zin Woord. 
aanwijst, hebben d\3 volgende uitdrukkingen de volgende bepalingen. 
betekenis

" departement" betekent het departement van Land
bouw; 

" inspekteur" betekent een persoon als zodanig door 
de Minister onder deze Wet aangewezen; 

" Minister" betekent de Minister van Landbouw of een 
andere Minister van Staat die wettig voor hem 
optreedt; 

" voorgeschreven" betekent v,oorgeschreven door deze 

amended by the Governor-General under the powers 
of this Act; 

" this Act" includes the regulations. 

22. This Act may be cited for all purposes as the Dairy 
Industry Act, 1918, and shall commence and come into opera
tion on a date to be fixed by the Governor-General by pro
clamation in the Gazette 

Schedule. 

REGULATIONS. 

1. The provisions of regulations 2, 3, 4 and 6, shall only apply to 
premises registered under this Act. 

, . 
2. ForthWIth upon the reque~t of an mspector, ever! owner of a 

creamery, ch~se factory, margarmc faete:y, butter substItUt~s faetory, 
co~densed Hulk factory, cream de~et, daIry farm, bu~ter daIry, cheese 
daIry, warehouse, conv:,yance, coohng cham~)er and shIp, and every II~Ilk 
ve~dor, shall allow the mspector t{) make a list of the persons s~pplymg 
dauy J?roduce to ~ueh owner. Every sueh owner o~ hIS ag~nt 
shlJ:ll gIve .to the mspecto,r, any pers?nal as~Istance an,d m!ormat~on 
whIch he IS eapable of gIvmg, . te IJ:ld t~e mspecOOr m dlscovermg 
the cause of any defect or detenoratIOn m dairY produce. 

. ., . 	 . 
3. 	 (I) Every separator-room, mllk-roorr~, cheese-room and maturmg

room, and room lliled for the storage of dmry produce shall be well ven
tilated and se constructed as to be capable of thorough cleansing, It 
shall not be used for any other purpose than that of storing dairy produce 
and utensils. Every such room shall be lime-washed or otherwise 

· . f d 	 db'
treated or dIsm ecte as and when deerne necessary y an mspector., 

(2) Every creamery, ch~ese faetory, cream depot, butte, duny, 
cheese dairy, condensed Imlk faeOOry, margarine faetory, and butter 
substitutes factory shall have impervious watertight fioors, shall be weI 

" regula tie " betekent een -regulatie "vastgesteld en geldig 

onder deze Wet; daaronder worden begrepen de 

bepalingen voorkomende in de Bijlage tot deze 

Wet of in die Bijlage zoals gewijzigd door de Goever
neur-generaal onder de bevoegdheden van deze Wet; 


"deze Wet" sluit in. de regulaties. 
22. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Ko:te tit?1 

als de Zuivelnijverheid Wet 1918, en treedt in werking op en mvoermg 
een door de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de Staats- van Wet. 
koerant vast te stellen datum. 

Bijlage. 
REGULATIES. 

1. De bepalingen van regulaties 2, 3, 4 en 6 zijn aIleen van toe-
passing op percelen geregistreerd onder deze Wet, 

2. Op verzoek van een inspekteur moet elke eigenaar van een 
boterfabriek, kaasfabriek, mal'garinefabriek, fabriek van botersurrogaten, 
fabrick van gekondenseerde melk. roomdep6t, zuivelboerderij, bote1'
makerij, kaasmakerij, pakhuis, voertuig, koelkamer en vaartuig en elke 
melkverkoper onmiddellik de inspekteur OOestaan een ]jjst van personen 
te maken die aan 7.odanige eigenaar zuivelprodukten leveron. Elke, 
zodanige eigenaal' of zijn agent moet aan de inspekteur alle persoonlike 
bijstand on inlichtingen geven welke hij in staat is te geven, om de 
inspekteur behulpzaam te zijn om de reden van een gebrek of achter
uitgang in zuivelprodukten te ontdekken. 

3. (I) Elke afseheiderskruner, melkkamer en kaaskamer en vertrek 
wam.' kftas rijp wordt, elk vertrek gebruikt voor de bewaring van zuivel
produkten moet goede luchtverversing hebben en zo gebouwd zijn
dat zij of het grondi". schoongemaakt kan worden. Zij of het maO' 

. ..". 	 . 0 

lllet gebrUlkt worden voor lets anders. dan het opbergen v~n zUlvel· 
produkten en ge1'eed~chap. Elke .zodamge kamer of elk zodamg vertrek 
moet met kalk ~eWlt of anderszll1s behandeld o~ ontsmet worden als 
en wanneer een mspekteur zulks nodlg mocht vmden.

('" Elk b t rf 1 . 1 k f L ' k d At b t k" k 
~J' e, o·e a )1'le~, aus aone , room epv, 0 erma en), aas

makerij, fabriek van gekondenseerde melk, margarinefabriek, en fabriek 
van hotersurroauten moet voorzien zijn van ondoord1'ingbare water
diehte vloeren7 moet goede luchtverversing hebben en doelmatig 

ventilated and effeetively drained, and .shall be thoroughly disinfected igedraineerd zijn en moet door en door ont,smet worden als en wanneer 
as and when deemed neeessary by an mspecter. 'loon inspekteur zulks nodig mocht vinden. 

(3) All whey, washings and drainage from a creamery, chot',se faetory, (3) Aile wei, .spoelwater, en waterlozing van een .boteTf~briek, 
condensed milk fact{)ry, margarine factory or butter substitutes factory, ka~fa.brlek, fabnek van gekondensee~~a melk, ma:~armefabnek of 
butter dalry and cheese dairy shall be dealt with and disposed of te the Ifabnek ":':11 botersu1'rogaten, botermakerrJ en k~asmakerIJ moet behandeld 
satisfaction of the inspecter so as not to be or to cause a nuisance or be en verwlJderd worden ten genoegen van de Inspekteur, zodat het geen 
a danger to health. Ilast is of veroorzaakt, of gevaar voor de gezondheid oplevert. 

, 	 . (4) Elke boterfabriek, kaasfabriek, roomdepot, margarinefabriek en 
(4) Every eream~ry, cheesefactory, cream dep<?t, marganne faetorY',fabriek van botersurrogaten moet voorzien zijn, ten gebruike vall 

and butter substitutes ~actor:y shal~ be prOVIded for. the US? of daar werkzame personen, van geschikte en voldoende sanitairo 
person~ emplo)~d therem wlt.h SUitable and suffiCIent BaIllt~ gernakken die opgericht en rein gehouden moeten worden ten genoegen
con:,olllences :V0lch shall be constructed and kept clean to the satIS- van de inspekteur. 

faetlOll of the Inspector. 4. (1) Niemand mag varkens in varkenshekken houden of zal een 


4. (1) No person shall keep pigs in styes, or shall place or allow to be mesthoop plaatsen of toelaten dat die geplaatst wordt binnen een 
placed any manure heap within a distance of one hundred and fifty feet afstand van henderd vijftig voet van een boterfabriek, kaasfabriek, 
from any creamery, cheese factory, cream depot, butter dairy, cheese roomdepot, bote1'mukerij, kaasmakerij, fabriek van gekolldenseerde 
dairy, condensed milk faetery, margarine factory, butter substitutes mt'lk, margarinefabriek, fabriek van botersurrogaten of vertrek 
faeOOry or room used for separatingpnrposes or sOOring of cream or milk, gebruikt voor roomafscheiding of voor de bewaring van room of 
or erect or lU!e any premises as a creamery, cheese factery, cream depot, malk, of een pereeel oprichten of gebruiken als boterfabriek, kaas
butter dairy, cheese dairy, margarine factory, butter substitutes factery fabriek, roomdepot, botermakerij, kaasmakerij, margarinefabriek, 
or room used for separating purposes or storing of cream or milk, within fabriek van botersurrogaten of vertrek gebruikt voor roomafscheiding 
a distance of one hundred and fifty feet from any piggery, manure of voor de bewaring van room of melk binnen een afstand van honderd 
heap or offensive stagnant water: vijftig voet van varkenshokken, mesthopen of kwalik riekend stil-

Provided that where in any case the inspector is satisfied that the staand ~ater: . . . 
physical characteristies of the premises require that any piggery or. Met dien verstw:de d~t wanne~r m een geval de mspekteur o:vertllIgd 
manure heap thereon should be placed in a certain specified position IS dat de natuurlike eigenaardighed~n van het perceel vereISen dat 
he m",y, by special permit, authorize the same to be so placed and een varkenshok of ~est~?op d~rop m een ~kere. bepaalde pl:,k moet 
used, notwithstanding such position may be at a less distance from the worden geplaatst hiJ, bIJ speCIale vergunnm~sbrlef, maehtiguig !mn 
creamery, cheese factory, cream depot, butter dairy, cheese dairy, v~rlenen om _~ zO te plaatsen en te geb~U1ken, alhoewel die J?lek 
condensed milk factory, margarine factory, butter substitutes factory or bmnen ~e hlerm voorg~schreven afstand.. IS van de .. beterf,abrlek, 
room used for separating purposes or storing of cream or milk as the kaasfabrlek, het roemdepot, d~. beter:t;nakenJ, ~asmakerlJ, fabrrek van 
case ll''''Y be than is herein prescribed gekondenseerde melk~ margallnefabrlck, f.a/:mek van botersurrogaten

of het vert,rek gebrUIkt voor roomafscheldmg of het bewaren van 
room of melk onderscheidenlik. 
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(2) No person shall permit any offen.'!ive or decomposing liquid to (2) Niernand zal toelaten dat kwalik riekende of in ontbinding ver· 
be or to flow within a distance of 150 feet from any creamery, checse kerende vloeistoffen zich bevinden of uitvloeien binnen een afstij-nd 
factory, cream depot, butter dairy, cheese dairy, condensed milk van 150 voet van een boterfabriek, kaasfabriek, roomdepot, boter
factory, margarine factory, butter substitutes factory or room used makerij, kaa.'!makerij, fabriek van gekondenseerde meIk, margarine
for separating purposes or storing of cream or milk unless in a draiu fabriek, fabriek van botersutrogaten of vertrek gebruikt voor afschei
properly constructed to the satisfaction of the inspector dings doeleinden of het bewaren van room of melk, tenzij in een afvoer

5. (1) "!'lo dairy produce intended for sale or supply for profit shall kanaa.! behoorlik vervaardigd ten genoegen van de inspekteur. 
be depos~ted or kept in any room used for domestic purposes or in any 5. (1) Zuivelprodukten bestemd voor verkoop of levering voor 
place whICh might cause such produce to be unwholesome or injurious winst, mogen niet worden neergezet of bewaard in cen vertrek gebruikt 
to health, or in any place where goods or other materials likely to taint voor huiselike doeleinden of in een plek die zodanige produkten onge· 
such produce or contaminate it with disease are kept, or permittcd to wnd of schadelik voor de gezondheid zou maken, of in een plek waar 
be. goederen of andere stoffen die vermoedelik zodanige produkten zouden 

(~) No person shall ~ll or offer or expose for sale any dairy produce bederve!l of met ziek~ ~smetten, gehou,de~ word.~n of mogen worden 
which 	has been kept m contravention of this regulation. (2) NieIpand mag zUIvelprodukten dIe In stnJd met deze regu

6, (I) The separator bowl and all arts of the se arator which come latie gehouden zijr~ verkopen of te koop aanbieden oi ui~talle~. 
in contact with milk shall b th p hI I J h ' 6. (1) De afschNderskan en aIle delen van de afschelder dIe metnimmediately after the e foroug Yt' c eanfise t °b e?,c oc~asIO!l' melk in aanraking komen, moeten grondig gereinigd worden bij elke 

process 0 separa mg; rs y ImmerSIOn In I h 'd 'dd Irk fl h t f h 'd t d
luke.warm water, and then clcansed by steam or hot water. All dairy ge ~gen el • onml e I na a oop van e a sc el en; eers oor 
utensI'ls shall be p tl 1 ad' th d 'tabl ze m lauw water te dompelen en dan door ze schoon te maken met romp y c eans In e same manner an SUI e f All _.l_ h ' Ib 'd'
accommodation and facilities shall be provided for the purpose stoom ~ warm water. .. e gere<Kll'c ap voor zUlve erel mg moet 

, , 	 . . onverwlJld op dezelfde wIJze worden schoongemaakt, zullende voor 
(2) All utenSIls receIved at a creamery, cheese factory, cream dcpot, dat doel geschikta ruimte en gemakken worden beschikba.ar gesteld. 

condensed milk f:wtory or margarine factory containing milk or cream (2) AIle gereedschap dat ontvangen wordt aan een boterfabriek, 
shall, before bemg sent away from snch creamery, cheese factory, kaasfabriek, roomdepot, fabriek van gekondenseerde melk of margarine
crea~ dopot, condensed milk factory, margarine factory, or butter fabriek, dat melk of room bevat, moet, voordat het van zodanige boter
subst~~utes factory be cleansed by luke-warm water, and then by steam fabriek, kaasfabriek, roomdepot, fabriek van gekondenseerde melk of 
or bOl,lmg wa~r, and where practicable, thoroughly aired. Before clean margarinefabriek of fabriek van boterstll'rogaten verzonden wordt, mct 
utenSIls receIved from the creamery, cheese factory, cream depot,lauw water worden gereinigd en daama met stoom of kokend watcr en 
condensed ~lk f?'Ctory, margarine factory, or butter substitutes factory waar mogelik goed gelucht worden. Voordat schoon gereadschap ont
are fil~ed With mIlk or cream they shall be rinsed out with clean waLer vangen van €len boterfabriek, kaasmakerij, roomdepot, fabriek van 
and aIred. gekondensecrde melk, margarinefabriek, of fabriek van botarsurrogaten 

7. All cans or utensils, when actqally containing' milk or cream, met melk of room gevu.Id wordt, moet het met schoon water uitgespoeld 
shall as far as possible be effectually protected or shielded from the en gelucht worden. 
heat 	of the sun. 7, Alle kannen of gereedschap, moeten, wanneer zij werkelik melk 

8 All b d f 'lk' k' of room bevatten, zover mogelik afdoende beschermd of beschut worden 
, , cow- yre~ ,us,; or ml ,Illf; purpose~ must be opt m ?' clean tegen de hitte van de zon. 

and samtary condItion and all mIlking operations must be carried out 8, AIle koeiestall<,n gebruikt voor melkerij doeleinden moeten in e<>n 
in a cleanly rrumner zindelike en sanitaire toestand gehouden worden en aIle melkerij werk

9, 	 No person shall sell or supply or offer or expose for sale or export zaamh~en moeten op zindelike wijze worden uitgevoerd. 
(l) any dairy produce condemned by an inspector; 9. Nlen;and mag ~et volgen~e verkopen of verstrekken of te koop 
(2) 	any milk, or the cream of any milk, which has been drawn from of voor mtvoer aa;nbleden of UItstallen- . 

a cow that is known to or suspected by such person to be (1) door een Inspekteur afgekeurde zUIvelprodukten; " 
diseased, or that has been isolated in pursuance of this Act, (2) m?lk, of <i:e room van melk, welke van een k?e afkomstig IS 

or that has calved within six clear days hefore the day on dIe ~?damge, ~rsoon weet of verde~kt door zlekte aan~etast 
which the milk was drawn from her, or until such time as the te zIJn, of dI~ mgevolge deze Wet IS a~gezonderd, of dic ge. 
milk when boiled does not coagulate; kalfd heeft bmnen zes volle da~~~ v60r de, dag waarop ze 

(3) 	as milk,anything which is not up to the standard of composition gemolke~ was, of ~otdat de melk blJ t koken met meer stremt ; 
prescribed by any regulation in force, unless it is sold or (3) als ~elk, lets dat met beantwoordt aan de standa.ard v~ same~: 
supplied to a creamery or cheese factory or cream depot, on stellmg voorgeschrev~n door een ge~~ende regu.Ia;.tIe. teuzIJ 
an agreement providing for a milk fat test. het ann een hotcrfab~Iek of kaasmakenJ of roomdepotverkoc~t

of geleverd wordt, rut hoofde van een overeenkomst waarm 
10. (1) No person shall mix with, or add to, or use in the manu. vo?rziening wordt ~emaakt voor een proefnaar melkvct. 

facture of dairy produce, any extraneous ingredient of any description: 10, (1) Nlemand mag emge vreemde bestanddel,:,n v~n welke aard 
Provided that, subjcct to the regulations, nothing herein shall prevent O(:~ vermenge!l met, of toevoegen ann of gebrmken m de vervaar· 
pure sugar, common salt (sodium chloride), or any harmless coagulative dlgmg vB:n zUIvelprodukten:" , 
or colouring ingredient or any preservative preparation allowed by or ,M.et dien versta:nde dat met m~htnemI~g van de regulaties,. het 
under the regulations made under this Act, from being mixed with or hlen~ bepaa.lde met belet .om zUIvere swker, keukenzout (chloor. 
added t.o or used in the manufacture of dairy produce: natrIUm) of cen onschadelik stremsel of kleu.rsel of bederfwerende 

Provided that no colouring matter shall be used in the manu- bereidingen vergund door of onder de ingevolge deze 'Vet vastgestelde 
facture of margarine. regulaties, te vermengen met, toe te voegen aan of te gebruiken in de 

vervaardiging van zuivelprodukten: 
(2) No person shall sell or supply or expose for sale or export any Met dien verstande dat geen kleursel mag worden gebruikt bij de 

dairy produce in respect of which any ingredient has been mixed, added vervaardiging van margarine. 
or used, in contravention of this regulation. (2) Niemand mag zuivelprodukten verkopen of leveren of te koop 

, 	 of voor uitvoer uitstallen, wa.ar een bestanddeel mede vermengd, aan 
,11. p) The owner or ~anagcr of every ~reamery, cream dep?t, con~cnsed toegevoegd of gebruikt is in strijd met deze regulatie.

mll~ fa?tory or chee~e fac~ry, shall ::eJect all cream or mIlk dehv.e::ed 11. (1) De eigenaar of bestuurder van iedete' boterfabriek. room
to hIm III a, can or, ve~sel w~:ch IS not III a c~ean and whole.so~e condition depot, fabriek van gekondenseerde melk of kaasfabriek moet aIle 
and shall gIve notIce III wntmg to the supplIer of such rejectIOn and the oom of melk afwijzen die hem afgeleverd wordt in cen kan of 
reasons thereof; ,and any such ,owner or, man,ager who accepts and the ~aatwerk dat niet in cen zindelike en voor de gezondhcid on
farmer who, supplies cream or ~lk contam~ I~ such can or vessel s~all schadelike toestand is en moct aan de leveransier van die afwijzing 
be guIlty of an offence and be lIable on convwtlOn to a fine not exceedIllg en de redenen daarvan schriftelik kennis geven' en elke eigenaa.r of 
ten pounds. 	 bestuurder die room of melk in zulk een kan of ~aatwcrk vervat aan· 

(2) The owncr or manager of every cheese factory, condensed neemt en de .l;>oer die de::clve levert, zijn schuldig aan een ov,ertreding 
milk factory, or creamery shall not allow any whcy or butter- en worden ,bIJ veroordehng gestraft ':let boete van ~oogsten~ tIen pond. 
milk to be conveyed from the premises in any utensil which (2) De elgenaar of bestuurder v:an ladere ~aasfabrlek, fabnek van .ge. 
is being used to convcy milk or cream to such cheese factory kondenseerde melk of boterfabnek mag me~ veroorloven dat weI, of 
condensed milk factory or creamery. Any owner or manager who fails ~ karnemelk van het perceel vervoerd wordt m vaatwerk dat gebr~kt 
comply with the instructions contained in this paragraph shall be wor~t voor het vervoer van melk of room naar ~ulk een kaas~abnek, 
deemed guilty of an offence and be liable on conviction to a fine n... t fabrlek van g~konden~eerde melk of bo~rfabrlek. Iedere eigenaar 
exceeding ten pounds. of bestuurder die verz;umt aan de voorschl1ften va~ deze paragraaf t.~ 

voldoen wordt schuldig geacht aan cen overtredmg en wordt blJ 
(3) All milk and cream cans or vessels used in the transport of milk or veroordeling gestraft met boete van hoogstens tien :pond. 

cream from the place of production to a creamery, cheese factory, (3) Op alle melk. en roomkannen 'of vaten gebrmkt voor het verv:oer 
condensed milk factory, cream depot, or retail vendor shall contain the van melk o,~ room, van de plaats van voortbrengst naar ee? boterfabnek, 
name and address of the producer legibly inscribed thereon, and any cans kaasma~erIJ, fabnek van gekondenseerde melk, roomdepot, of verkoper 
used for the conveyance of whey from a cheese factory, or butter-milk in 't klem moet de naam en het ~dres van de voortbrenger. leesbaar 
from a creamery shall be marked" Whey" or " Butter-milk" as the case aangebracht, en aIle kannen gebrmkt voor het vervoer van weI ...-an een 
may be, ' 'kaasfabriek, of karnemelk van eon boterfabriek moeten onderscheidenlik 

" Wei "of "Kamemelk" gemerkt zijn. 
12, (I) All cream purchased by creameries or cream depots for the 12. (1) AIle room aangekocht door botcrfabrieken of roomdepots 

purpose of converting it into butter shall be graded for manufacture into ten einde ze in boter om te zetten moet worden gesorteerd voor 
different qualities of butter, and the difference in the price paid must bereiding in versehillende soorten hoter, zullende het verschil in de 
not be less than one penny per pound. according to the grade in which prijs die betaaJd wordt niet minder zijn dan een penny pet pond 
the cream is placed. overeenkomstig de klasse waariu de room gesorteerd is. 
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All cream shall be graded under one or other of the following classes :- Aile room moet worden gesorteerd in de een of andere van devolgende 
klassen : 

"First Grade." "Eerste Soort." 
"Second Grade." "Tweede Soort." 
"Third Grade." "Derde Soort." 

Any not considered fit to be placed in any of the above claslilelil shall Met room die niet geschikt geacht wordt, om in een van bovengenoemde 
be dealt with as follows :  klassen te worden geplaatst, moet als voIgt worden gehandeld:

(a) als, naar het oordeel van een gecertificeerde sorteerder of in· 
(a) 	If in the opinion of a certificated cream grader or inspector spekteur onder deze Wet, zodanige room kan worden omgezet

under this Act such cream can be converted into butter fit for in boter geschikt voor kookdoeleinden, kan ze zo worden 
culinary purposes, it may be so utilised and the price paid gebruikt, zullende de prijs betaald aan de leverancier van 
to the supplier of such cream shall be lower than that which zodanige room lager zijn dan die welke bestaat voor derde soort 
prevails for third grade cream at the time such cream is received; room ten tijde dat zodanige room ontvangen wordt; doch 
but (b) als volgens 't oordeel van een gecertificeerde roomsorteerder 

(b) 	if in the opinion of a certificated cream grader or inspector of inspekteur onder deze Wet, zodanige room ongeschikt 
under this Act, such cream is unfit to be converted into butter is om in boter te worden omgezet ter verkoop voor kook· 
for sale for culinary purposes, it shall forthwith and without doeleinden, dan moet ze onmiddellik en zonder onnodig op· 
undue delay, be destroyed. onthoud worden vernietigd. 

Ieder die een bepaling van deze regulaties overtreedt, is schuldig aan 
Any person contravening any provision of this regulation shall be guilty een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met boete van ten 
of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds. hoogste vijftig pond voor iedere overtreding. 

(2) The owner or manager of every creamery or cream depot shall (2) De eigenaar of bestuurder van elke boterfabriek of elk 
on the first day of every month notify the officer deputed by the Minister roomdepot ,moet aan de ambtenaar door de Minister aangewezen Om zod?" 
to receive such information of the various prices he has decided to pay nige inlichtmgen te ontvangen op de eerste dag van elke maand de verschIl
for the different classes of cream described in these regulations, during lende prijzen mededelen die hij besloten heeit te betalen voor de ver· 
the ensuing month, and any alteration in such prices which is made dchillende klassen room omschreven in deze ~gulaties, ged~:ende ~e 
during that month shall be immediately notified to the officer as above volgende maand, zullende elke verandermg m zodamge pnJzen, d,e 
described. gedurende die maand gemaakt wordt, onmiddellik aan de bovenver· 

melde 	ambtenaar worden medegedeeld. 
(3) No person shall grade cream until he has passed an examination (3) Niemand mag room sorteren totdat hij een eksamenin sortering 

in grading and h?,s obtained a certificate of proficiency si,gz:ted by the heeft afgelegd en 'een certifikaat van bekwaamheid heeft ontvangen 
Secretary for AgrIculture, and countersIgned by the exammmg officer: getekend door de Sekretaris voor Landbouw en medeondertekend 
Provided that- door de eksaminerende ambtenaar: Met dien verstande dat-

(a) wanneer een applikant voor 	een certifikaat van kwalifikatie 
(a) 	when an applicant for a certificate of qualification as a cream als roomsorteerder, de Minister overtuigt dat hij de houder 

grader satisfies the Minister that he is the holder of a diploma is van een diploma van een zuivelbereidingschool of kollege, 
from a dairy school or college, recognised by the department erkend door het Departement van Landbouw, aantonende 
of Agriculture, showing that he is sufficiently qualified, or pr~ves dat hij voldoende kwalifikaties heeft, of ten genoegen 
to the satisfaction of the Minister that he has had suffiCIent van de Minister bewijst dat hij voldoende botermakerij 
creamery training, he shall be exempted from further examina- opleiding heeft gehad, hij zal worden vrijgesteld van verdere 
tion and a certificate shall be issued to him; eksamens en een certifikaat aan hem zal worden uitgereikt; 

-	 (b) vergunning kan worden gegeven aan per~onen die volgens
(b) 	permission may be given to persons capable in the oplI~lOn of 't oordeel van een inspekteur bekwaam zijn om room te sorteren, 

an inspector of grading cream but who have not obtamed a doch die geen certifikaat van kwalifikatie hebben verkregen, 
certificate of qualification to grade cream, until the date of om room te sorteren, tot aan de datuni van het eerstvolgende 
the examination next following the date of application for eksamen na de datum van applikatie voor tijdelike vergunning, 
temporary permission, but such permission shall not extend zullende zodanige vergunning zich niet uitstrekken langer 
beyond the first opportunity for examination. dan de eerste gelegenheid tot het afleggen van een eksamen. 

(4) An inspector shall have the right at all times to inspect and check (4) Een inspekteur heeft het recht ten allen tijde .het sorteren dat 
the 	grading as carried out at any creamery and cream depot. plaats vindt in een boterfabriek of roomdepot te inspekteren en 

hId' 'fi t ' d' te kontroleren,h(5) If it,is proved t at a ~erson 0, mg a certl c~ e m c~am gra mg (5) Indien bewezen is dat iemand die een certifikaat in roomsorteren 
has ,comrmtted an act of dlshon~sty m the executlO.1l o!~ h,S wor,k, h,S houdt een oneerlike daad heeft gepleegd in de uitvoering van zijn 
certIficate shall be cancelled and h,S name erased from the li:st of certlfi?ate plichten, dan wordt zijn certifikaat ingetrokken en zijn naam geschrapt 
holders and no further certIficate shall be Issued to h,m: PrOVIded van de lijst van certifikaathouders en wordt geen verder certifikaat 
that, before any such c~rtificate shall be ?ancelled on the grounds that aan hem uitgereikt: 
the holder has been g,wlty of ~n act of d~shonesty, the holder shall be Met dien verstande dat, voordat zodanig certifikaat ingetrokken 
?,ffor?-ed an opportumty of b~I~g heard m ~ef~nce before a board of wordt, omdat de houder zich schuldig gemaakt heeft aan een oneerlike 
mqUJry approved of by the Mmlster and conslstmg of not less than two daad, aan de houder gelegenheid zal worden gegeven om zich te verde. 
or more than three persons, digen voor een raad van onderzoek door de Minister goedgekeurd en 

13. (1) At every creamery, cream depot or other premises where bestaande uit ten minste twee,en ten hoogste dri~ personen. 
cream 	is urchased for the purpose of converting it into butter, such 13. (l) In elke boterfabrIekc elk roomdepot of ander perce~l 
ream sh~l be aid for according to the milk.fat content of same. waar room aangekocht wordt om '~ boter om te zetten, moet voor d,e 

c . p 	 room betaald worden overeenkomshg het melkvetgehalte daarvan. 
(2) A receipt for all cream supplies shall be rendered by the ow~er (2) De eigenaar van elke b01erfabriek en elk roomdepot ~o~~ 

of every creamery and cream depot to the :,endor of cream, settmg een kwitantie afleveren aan de verkoper van room, voor aile room dIe hI] 
forth the number of pounds of cream reCeIved, percentage of m~ lk ontvangt, waarin wordt uiteengezet het aantal ponden room ontvangen, 
·fat contained therein and the total number of pounds of mIlk het percentage melkvet daarin aanwezig en het geheel aantal ponden 
·fat for which payment will be made. Any vendor of cream shall melkvet waarvoor betaald zal worden. ledere roomvel'koper is 
have the right to have his cream tested in his presence not oftener I gerechtigd om zijn room te laten keuren in zijn tegenwoordigheid 
than once a week. niet meer dan eenmaal in de week, 

(3) 	(a) All cream test results shall be entered by the person performing 
the work of testing, in a recognised book, kept solely for such 
purpose, and available at all reasonable times to the inspectors 'I 

appointed under this Act; 
(b) 	 the tests results of each day's work shall be correctly dated I 

and bear the signature of the person who actually performed 
the work of testing; 

(c) 	no alterations except such as are justifiable which shall bear 
the initials of the person responsible for the testing, shall be 
allowed in the test record book, or on any extract made there· 

(d) 	t~::~er or manager of every creamery shall deliver to ,ani 
inspector, whenever required so to do, a correct return showmg 
the amount of commercial butter actually churned from the I 
cream purchased, together with particulars of t,he amo~t! 
of milk·fat actually credited to its cream supplIers durmg 
any calendar month. The inspector shall be give~ every 
reasonable facility to compare such returns WIth the 
records or statements entered in any of the books used by 
such owner or manager. 

3. 	 (a) Alle uitslagen van roomkeuringen moeten door de persoon die 
de keuring doet worden ingeschreven in een erkend boek, 
dat enkel voor dat doel wordt gehouden en op alle redelike 
tijden beschikbaar moet zijn voor de inspekteurs aangesteld 
onder deze Wet; 

(b) 	de uitslag van de keuringen van iedere dag moet korrekt 
gedateerd worden en getekend worden door de persoon die 
feitelik het werk van keuring uitvoerde; 

(c) 	geen veranderingen, uitgezonderd dezulke die gerechtvaardigd 
zijn en die de naamletters dragen van de persoon die verant· 
woordelik is voor de keuring, zullen worden toegelaten in 
het keuringsregistel' of in een uittreksel daaruit gemaakt; 

. (d) 	 de eigenaar of bestuurder van elke boterfabriek moet 
desverlangd aan een inspekteur een korrekte opgave 
geven tonende het bedrag handelsboter dat werkelik gekarnd 
is uit de gekochte room, benevens biezonderheden van het 
bedrag melkvet waal'mede zijn roomleveranciers werkelik 
gekrediteerd zijn gedurende elke kalendermaand. Aan de 
inspekteur moet aile redelike gelegenheid worden gegeven 
om die staten te vergelijken met de opgaven of ver· 
klaringen ingeschreven in de boeken die door die eigenaar 
of bestuurder worden gebruikt. 
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4) N h 11 bid" h' 	 . (4) Niemand mag met het keuren van room en melk belast worden
( • 0 person S a e ~mp oye . In ~ e. testmlS of cream and :znlk totdat hij een prakties eksamen in keurin beeft af ele d en cen 

untIl ~e has passed a practIcal examln~tlO~ In testmg, and has obtained certifikaat van bekwaamheid heeft behaal! na afgefegl eksamen 
a certIficate of proficIency after exammatlon under the regulations: onder de regulaties : 

Provided that--	 Met dien verstande dat-
(a) 	wanneer iemand die aanzoek doet voor een certifikaat van 

kwaJifikatie als melk- of roomkeurder de Minister overtuigt(a) when an applicant for a certificate of qualification as a milk or 
dat 	hij een diploma houdt van' een zuivelbereidingschool I)fcream tester satisfies the Minister that he is the holder of a 
kollege erkend door het departement van landbouw, aandiploma from a dairy school or college recognised by the 
tonende dat hij voldoende bevoegd is of ten genoegen vandepa:rtment of. Agriculture, showing that he is sufficiently 
de Minister bewijst dat hij voldoende ondervinding hceftquallJ:ied or proves to the satisfaction of the Minister that he 
gehad in 't keuren van room, hij van verdere eksamens wordthas had sufficient experience in creamery testing, he shall be 


exempted from further examination and a certificate shall be 
 vrijgesteld en aan hem een certifikaat wordt uitgereikt; 
(b) vergunning kan worden gegeven aan personen die volgens 'tissued to him; 

oordeel van een inspekteur bekwaam zijn om melk of room 
te keuren, doch die goon certifikaat van kwalifikatie hebben(b) permission may be given to persons who are capable in the 
verkregen, om melk of room te keuren, tot aan de datumopinion of an inspector of testing milk or cream, but who have 
van 	het eerstvolgende eksamen .na de datum van aanzoeknot obtained a certificate of qualification to test milk or cream 
voor tijdelike vergunning, zullende echter zodanige vergunninguntil the date of the examination next following the date of 
zich niet nitstrekken langer dan tot aan de eerste gelegenheidapplication for temporary permission. -but such permission 
om eksamen af te leggen.shall not extend beyond the fit'l:!t opportunity for examination. 

(5) Indien bewezen wordt dat iemand die cen certifikaat houdt 
(5) If it is proved that a person holding a certificate in milk and cream voor het Imuren van melk en room een oneerlike daad heeft verricht 

testing has committed an act of dishonesty in the execution of his work, in de uitvoering van zijn plichten, wordt zijn certifikaat ingetrokken 
this certificate shall be cancelled, and his name erased from the list of en zijn naam geschrapt van de lijst van certifikaathouders en wordt 
certificate holders and no further certificate shall be issued to him :geen verder certifikaat aan hem uitgereikt: 
Provided that before any such certificate is cancelled on the groundi Met dien verstande dat voordat zodanig certifikl:at ingetrokken 
that the holder has been guilty of an act of dishonesty, the holder shall· wordt, omdat de houder zich aan een oneerlike daad heeft schuldigI· 

be afforded an opportunity of being he'!!rd in defence before a board of gemaakt, de houder in de gelegenheid zal worden gesteld zich te ver· 
inquiry approved of by tbe Minister. dedigen voor een raad van onderzoek goedgekeurd door de Minister. 

14. (1) Elke proeffies, pipet en elk mootglas gebruikt in verband 
14. (1) Every test bottle, pipette and measuring glass used in con-in:et het keul;jjn van melk en room moet worden beproefd your 

nection with tbe testing of milk and cream shall be tested for accuracylnauwkeurigheid van meting en nauwkeurigheid van de schaal in 
of measurement and accuracy of the per cent. scale marked thereon,:honde~dste delen die daaroJ;l"gemerk:~ is, door zod~n~ge personen en op 
by such persons and at such places as shall be from time to time approved zod·tmge plekken als van tIJd tot tIJd door de MInIster worden goed
of by the Minister, and if found to be accurate shall be ineffaceably gekeurd; als ze bevonden worden nauwkeurig te zijn worden ze op 
marked in such manner as shall be decided by the Minister. onuitwisbare wijze gemerkt op zodanige wijze als de Minister mocht 

vaststellen. 
(2) No other test bottle, pipette or measuring glass shall be so marked, (2) Goon andere proe~es, pipet of geen ander meetglas mag alzo 

nor shall any unauthorized person mark any test bottle, pipette or w.orden gemerkt, evemlll~ m,?,g een onbevoegde persoon een proeffies, 
measuring glass used in connection with the testing of milk or cream pIpet of meetglas gebrUl"~t In. verband me~. het keuran van melk of 
in a manner which would indioate that it is accurate in accordance with room merken op een WIJze die zou aanWlJzen dat ze of het nauw
this Act, or with any regulation made thereunder. keurig is overeenkomst';g deze Wet of een regulatie daaronder 

vastgesteld. 
(3) No person shall sell or offer for sale any test bottle, pipette or (3) Niemand. mag ~n proeffies, p~pet of m?etglas verkopen of 

measuring glass used in connection with the testing of milk or cream, te koop aanbleden, dIe of d~~ gebrUlkt wordt In verband met h~t 
unless it has been so tested and marked accurate as provided in this keuran v~n melk of room ~enzlJ het alzo ?eproefd en ala nauwkeurlg
regulation. 	 gemerkt IS, zoals bepaald 111 deze regu!atte. 

(4) Niemand mag een proeffles, pIpet of meetglas gebruiken in 
(4) No person shall use an test bottle i tte or meas' 1 verband met. het keuren van melk of roo~ als zodanige keuring gedaan· 

in connection with the testing~f milk or c~!ni7f suoh testin:::fo;:: wordt ten elnde de waarde .':f betre~Kehke waarde v~n gezegde me~k 
purpose of determining the value or the relative value of the said milk of room te bepa~en, tenZll zodanl~e proeffies,. pIpet of zoda~g 
or cream, unless such test bottle, pipette or measuring glass has been meetglas be:proefd IS en als nauwkeuflg gemerkt lB, zoals bepaald In 

tested and marked ate ro 'd d' thO gul t' deze regulatleaccur as p VI e In IS re a Ion. (5) Het bepaalde in deze regulaties is niet van toepassing op buretten 
. .. of maten gebruikt in verband me;; het merken van melk- of room

(5) !'i0thIng In these. regulatIons ~hall app~y to burettes or measures. keurinCfen voor het meten van zwavelzuur 
used In connection WIth the making of rrulk or cream tests for the I '" 
measuring of sulphuric acid. 
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No. 18,1918.] 

ACT 
.. .. . 

To apply a sum not exceeding nmeteen mIlhon eight 
hundred and fifty-eight thousand eight hundred 
and twenty-four pounds towards the service of 
the Union during the financial year ending the 
thirty-first day of March, 1919. 

E IT ENAOTED by the King's Most Excellent Majesty,B the Senate and the House of Assembly of the Union of 
South Africa, as follows:

Exchequer 1. The Exchequer account of the Union is hereby charged 
account with such sums of money as may be required for the service of 
charged with the Union (ana chargeable to revenue account) during the 
£19,858,824. financial year ending the thirty-first day of March, 1919, 

llot exceeding in the whole the sum of nineteen million eight 
hundred and fifty-eight thousand eight hundred and twenty-
four pounds. 

How money 2. The money appropriated by this Act shall be applied to 
to be the services detailed in the Schedule hereto, and more particu
applied. larly specified in the Estimates of Expenditure [U.G. 44-1917] 

as approved by Parliament, and to no other purpose. 

Minister may 3. With the approval of the Minister of Finance, a saving 
lIuthorize on any sub-head of a Vote may be made availabla to meet 
variation. excess expenditure on any other sub-head, or expenditure on 

a Dew sub-head of the same Vote: Provided that in the case 
of Vote 27 (Public Works) no savings 011 any work specified 
under sub_head 0 major works in the Estimates shall be made 
available for expenditure on any work or service not so 
specified: Provided further that no excess shall be incurred on 
the sums' appearing in column 2 of the Schedule hereto, nor 
shall savings thereon be :1Vailable for any purpose other than 
that for which the money is hereby granted as indicated in the 
said Schedule. 

Short title. 4. This Act may be cited for all purposes as the Appropria
tion (1918-1919) Act, 1918. 

• 

No. 18, 1918.] 

WET 
Tot aanwending van een som van ten hoogste

negentien millioen acht honderd acht en vijftig 

duizend acht honderd vier en twintig pond voor 

de dienst van de Unie gedurende het financieel 

jaar eindigende de een en dertigste dag van 

Maart 1919. 


ZIJ RET BEPAALD door Zijn Majesteitde Koning, de 
U Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt: 
L De Schatkistrekening van de Unie wordt mite deze belast Schatkist

met zodanige sommen als benodigd mogen zijn voor de dienst rekening te 
van de Unie (en belastbaar op de inkomsterekening) gedurende worden 
net financieel jaar eindigende de een en dertigste dag van ~ei~s;;-r~~4 
Maart 1919 in het geheel de som van negentien millioen acht ' ", . 
bonderd acht en vijftig duizend acht honderd vier en twintig 
pond niet te bovengaande. 

2. Ret geld bij deze Wet beschikbaar gesteld, zal worden Hoe het geld 
aangewend voor de diensten in biezonderheden vermeld in de moet worden 
hieraangehechte Bijlage en omstandiger uiteengezet in de aange\\end. 
Begroting van Uitgaven [U.G. 44-1917] zoals door het Parle
ment goedgekeurd, en voor geen ander doel. 

3. Met de goedkeuring van de Minister van Financien kan De Minister 
een besparing onder enig sub-hoofd van een Begrotingspost kan.~e~ 
aan5ewend worden tot dekking van meerdere uitgaven onder af71J~lllg. 
enig ander sub-hoofd of uitgaven onder een nieuw sub-hoofd au onseren. 
van dezelfde Begrotingspost: Met dien verstande dat in het 
geval van Begrotingspost 27 (Publieke Werken), gene bespa
ringen op enig werk uiteengezet onder sub-hoofd 0 grotere 
werken in de Begroting beschikbaar zal gemaakt worden voor 
uitgaven op enig werk of dienst niet alzo uiteengezet: Met dien 
verstande voorts dat de sommen voorkomende in kolom 2 van 
de bieraangehechte Bijlage niet mogen oVflrschrederi worden, 
en evenmin besparingen daarop gemaakt, aangewend mogen 
worden voor enig ander doel dan dat waarvoor het geld hierbij 
wordt toegestaan als aangeduid ill de gernelde Bijlage. 

4. Deze Wet kan voor aUe doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Middelen (1918-1919) 	Wet, 1918, 

. 
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Schedule. Bijlage. 

VOTE. Column. Column. BEGROTINGSI'OST. 

No. Designation. 2 No. Benaming. 

-
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

!I 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

2-1 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 

His Excellency the Governor.Geneml 
Senate... ... ... ..• .•. 
House of Assembly... ... . .. 
Prime Minister ... ... ... . .. 
Native Affairs ... .., ..• ... 
Defence ... ... ... . .. 

Including Naval Contribution ." 
Mines and Industries ...,.• 

Including Grants-in·Aid .,. . .. 
Higher Education ... ... . .. 

Inoluding grants to :
University of South Africa .. . 

n " Cape Town .. . 
" "Stellenbosch •. , 

Rhodes' University College •.. 
Huguenot College ... ... ... 
Natal University College ... . .. 
Transvaal University College ... 
South African School of Mines and 

Technology ... . .. ... 
Grey University College .. , 
South African Native College ... 

Treasury... ... ... . .. 
Public Debt ... ... ..• . .. 
Pensions ... ... ... ... . .. 
High Commissioner in London .. . 
Provincial Administrations ... .. . 

,Miscellaneous Services... ... . .. 
, Including-

Compensation to Colonial Capitals 
Allowances to Chaplains (Cape of 

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

Inland Revenue... ... ... .. . 
Audit ... .., ... ... ... 
Customs and Excise ... ... .. . 
Justice ,.. ... ... ... .. . 
Superior Courts ... ... ... .. . 
Magistrates ... ... ... . .. 
Police ............ 
Prisons and Reformatories .,. , .. 

Including Contributions to Dis· 
charged Prisoners' Aid Associations 

Interior ...... ... ... 
Including Gmnts-in-Aid to 

Museums, Libmries, and 
kindred Institutions ... 

Public Health ......... 
Including Grants-in-Aid... . .. 

:Mental Hospitals and Leper Institu· 
tions ... ... ... ... ... 

Printing and Stationery ... . .. 
Public Works... ... ... ... 

Including-
Grants for Fire Brigades 
Furniture and Fitting@ ... 
Minor Works ... .. . 
Major Works . . .. . 

Agriculture ... ... .. . 
Including :

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

Grant-in·Aid of Imperial Ento
mological Scheme ... ... 

Grant-in-Aid International Insti
tute of Agriculture (Rome) ... 

Agriculture (Education) ... . .. 
Including Agricultural Scholarships 

and Bursaries .. , ... ... 
Forestry '.. ... ... ... . .. 

Including Nurseries and Planta
tions ... .•. ... ... 

Posts, Telegraphs and Telephones 
Including Subscription to Reuter's 

Press Agency ... '" ... 
Lands, Deeds and Surveys ... •.. 
Irrigation •.• ... ... •.. 

Total 

£. 
21,606 
21,829 
66,516 

7,911 
302,079 

1,300,000 

221,500 

180,530 

40,189 
6,690,697 

696,251 
31,720 

2,889,676 
65,407 

58,749 
56,203 

154,955 
65.341 

188,504" 
429.230 

1,543;231 
548,235 

138,833 

145,363 

354,364 
235,510 
514,750 

505,722 

84,123 

144,OM 

1,860,760 

150,285 
144,691 

£19,858 

85,000 

500 

5,150 
28,200 
22,780 

9,600 
4,103 
6,150 

15,925 

23,000 
9,850 
1,150 

42,493 

528 
1,886 

3,000 

22,563 

8,800 

1,300 
10,000 
50,000 
6.050 

8,500 

350 

300 

2,600 

57,455 

500 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Zijn Excellentie de Goeverneur
generaal ... ... ... ... 

Senaat... '" ... ... '" 
Volksraad... '" '" ... '" 
Eerste Minister... ... ... • .. 
Naturellezaken ... ... ... .., 
Verdediging ... ... ... ... 

Met inbegdp van bijdrage tot Zoe
macht ... ... ... • .. 

Mijnwezen en Industreen ... . .. 
Met inbegrip van hulptoelagen ... 

Hoger Onderwijs ... ... . .. 
Met inbegrip van toeJageu aan:
Universiteit van Zuid-Afrika 

" " Kaapstad ... 
" "Stellenbosch .. , 

Rhodes Universiteits Kollege ... 
Hugenoten Kollege... ... .., 
Natal Universiteits Kollege .. . 
Transvaal Universiteits Kollege ... . 
Zuidafrikaanse School van Mijn

wezen en Technologie... .. . 
Grey Universiteits Kollege .. . 
Zuidafrikaanse Naturelle Kollege 

Thesaurie ... ... ... . .. 
Publieke Schuld '" ... .. . 
Pensioenen ... ... '" .. . 
Hoge Kommissaris in Londeu... .. . 
Provinciale Administraties ... .. . 
Diverse Diensten ... ... .. . 
Met inbegrip van-
Vergoedillg aan Koloniale Hoofd

steden ... ... ... .., 
Toelagen aan Kapelaans (Kaap de 

Goede Hoop) ... ... .. . 
Toelagen aan Kerken (O.V.S.) .. . 

Binnenlandse Inkomstell ... . .. 
Auditeurs Kantoor ... ... . .. 
Invoerrechten en Aksijns ... .., 
Justitie ............ 
Hogere Hoven ... ... ... .. . 
l\lagistraten . .. .. . " . .. . 
Politie... ... ... ... . .. 
Gevangenissen en Verbeterhuizen .. , 

Met inbegrip van Bijdragen tot 
Gevangenen IIulp Verenigingen .. . 

Binnenlandse Zaken ... ... .. . 
l\letinbegrip van Hnlptoelagen aan: 

Museums, Bibliotheken en soort
gelijke Inrichtingen '" ... 

Openbare Gezondheid .. , '" ... 
Met inbegrip van Hulptoolagen ... 

Hospitalen voor Geesteskmnken en 
Gestichten voor Melaatsen... . •. 

Drukwerk en Schrijfbehoeften .. . 
Publieke Werken ... ... .. . 

Met inbegrip van: 
Toelagen aan Brandweren 
Meubelen en Toebehoren 
Kleinere Werken ... • .. 
Grotere Werken... ... 

Landbouw ... ... ... 
Insluiteude :-
Hulptoelagen aan Landbouw Ge

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

Hulptoelage aan Imperiale En
tomologies)chema ... 

Hulptoelage voor Internationaal 
instituut van Landbouw (Rome) 

Landbouw (Onderwijs) '" ... 
Met inbegrip van Laudbouw Studie

beurzen ... ... ..• .. . 
Boswezen ... ... ... .. . 

Met inbegrip van Kwekerijen en 
Plantages... ... ... ... 

Post-, Telegmaf en Telefoonwezen 
Met inbegrip van Inschrijving op 
Reuters Persagentschap ... 

Landen, Registratiekantoren en 
Opmetingeu ••• ... ••• • .. 

Besproeiing '" ••• ... •.. 

Kolom 

1. 

£, 

21,606 
21,829 
66,516 

7911 
302:079 

1,300,000 

221,500 

180,530 

40,189 
6,(;90,697 

696,251 
:n.720 

2,889,676 
65,407 

58,749 
56,203 

154,955 
65,3.Jl 

188,504 
429,230 

1 54ll 231 
'548;235 

138.833 

145,363 

354,364 
235,510 
514,750 

505,722 

84,123 

144,064 

1,860,760 

150,285 
144,691 

-

Kolom 

2. 

85,000 

500 

5,150 
28,200 
22,780 

9,600 
4,103 
6,150 

15,925 

23,000 
9,850 
1,150 

42,493 

528 
1,886 

3,000 

22,563 

8,800 

1,300 
10,000 
50,000 

6,050 

8,500 

350 

300 

2,600 

57,455 

600 

£.19,858,824Totaal ... 
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No. 19, 1918.] No. 19. 1918.] 

WET~'ACT 
To apply a sum not exceeding six million nine Tot aanwending van een som van ten h~ogste zes 

hundred and seventy-one thousand one hundredI millioen negen honderd een en zeventig duizend 
and twelve pounds towards the service of the een ho~derd en twaalf pon~ vo'!! de .dienst. va!l 
Union during the financial year ending the thirty'! de Ume gedurende het fmanclele Jaar emdl~ 
first day of March, 1919. gende de een en dertigste dag van Maart 1919. 

B E IT ENAf1TED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ RET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
. the Senate, and the House of Assembly of the Ullion of Senaat, en de Volksraad van de Unie van Zuid.Afrika, 
South Africa, as follows: aIR voIgt 

. . I 1. De Schatkistrekening van de Unie wordt mits deze belast Schat!ti"t· 
Exchequer 1. The Exchequer Account of the Umon lS hereby charged met zodanige sommen gelds als benodigd mogen zijn voor de rekemng te 
Account . with such sums of money as may be required for the service of dienst van de Unie (en voor rekenillg van de Ieningsrekening) wb°Irden 
charged wIth h U' (d h bl tit) d' tl 	 e ast met
.e6,971,1l2. 	 t e .mon an . c argea e .0 oan accounurlllg Ie gedurende het financitile jaar eindigende de een en dertigste £6,971,IJ2. 

financl~l y~ar endmg on th~ thlrty-first.day .0f.Marc.h, 1919, not dag van Maart 1919, tezamen niet te bovengaande de som 
exceedmg 111 the aggregate ehe sum of SIX mIllIon mne hundred van zes millioen negen honderd een en duizend 
and seventy-one thousand one hundred and twelve pounds. een honderd en twaalf pond 

2. Het geld bij deze Wet beschikbaar gesteld, zal worden Hoe het geld 
How mon~y 2. The money appropriated by this Act shall be applied to aangewend voor de diellsten in biezonderheden vermeld in de moet wor~en 
t" be appbed. the services detailed in the Schedule hereto, and more par hie.raangehechte Bijlage en omstandiger uiteengezet in de aangewen . 

ticularly specified in the estimates of expenditure (U.G. 15- begroting van uitgaven (U.G. 15-1918) zoals door het 
1918), as approved by Parliament, and to no other purpose: Parlement goedgekeurd, en voor geen ander doeI: Met dien 
Provided that in the case of the sum of one million and two verstande dat, in het geval van de som van een millioen 
hundred and fifty thousand pounds for cap~tal expenditure of twee honderd en viJHig duizend pond voor kapitaal uitgaven 
railways and harbours, shown under Vote A in the said van spoorwegen en havens voorkomende onder Begrotingspost A 
Schedule, the authority granted by this Act shall be deemed in bedoelde Bijlage, de machtiging bij deze Wet vel'leend 
to apply only to the transfer of that sum from the consolidated geacht wordt aIleen van toepassing te zijn op de overdracht 
revenue fund to the 'railway and harbour fund, and the van die som van het gekonsolideerde inkomstefonds op het 
expenditure of the said sum shall be in accordance with any spoorweg- ell havenfonds en de besteding van gemelde 80m 
appropriation made by Parliament in that behalf. plaats zal hebben overeenkomstig de beschikking door het 

Parlement te dien opzichte gedaall. 

... . . . "3. Met de goedkeuring van de Minister van Financien kan Min!"s~l' kan 
MIDlster may 3. With the approval of the M.lnIster of Fmance, a savlllg een be sparing op enige dienst aangewend worden tot dekking afwIJkmg 
u.uthorize . b d '1 hI t t d" 	 d d d tOfstaanvariatiOllP. 	 on any serVlce may e m~ e ~val a e 0 mee excess .expen 1· van meerdere uitgaven op een an ere dienst on er dezelf e . 

ture upon any oth~r serVlCe III the same vote: P~ovlded that begrotingspost: Met dien verstande dat de sommen voor
no excess shall be lllcurred on the su:ms appearmg 111 colu.mn 2 kom~nde in kolom 2 van de hieraangehechte Bijlage niet 
()f the Schedule hereto, nor shall savm~s thereon be ~vadable mogen worden overschreden en dat besparingen daarop 11iet 
for any pm"pos? other. than th~t for whlCh. the monev IS hereby mogen worden aangewend voor enig ander doel dan dat 
granted as 111dIcated m the saId Schedule. "aarvoor het geld hierbi.j. wordt toegestaan zoals aangegeven 

in bedoelde Bijlage. 

SbQ,rt tit-Ie. 4. This Act may be cited for all purposes as the Loan 4. Deze W'et kan voor aile doeleinde11';worden aangehaald Korte tHe!. 
Appropriation (19181919) Act 1918. als de Leningen Middelen (1918-1919) Wet, 1918 
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Schedule. Bijlage. 

Vote. 

~----,--~--~~-----------~------- !Column L : Column 2_ 

Designation. I I 

A Railways and Harbours 
B Public Works .. 

Including Native Affairs 
Defence 
Mines 
Higher Education 
Justice 
Police 
Prisons 
Interior 
Public Health 
Ment,al Hospitals and Leper 

Institution"! 
Public Works 
Agriculture 
Forestry 
Posts and Telegraphs 
Lands 
Bridges 

C Telegraphs and Telephones .. 
D Lands and Settlements 

Includin_~ Purchase and Development 
of Land and Advances to 
Settlers •. 

E Irrigat.ion 
Including Minor Loans 

Major Loans 
F Local Works and Loans 

Including Loans to Provinces on 00· 
count of Capital Expen<1i -
ture 

Loans to Local Authorities 
Loan to Grey University 

Collcge 
Loan to Univ€'rsity of 

Stellenbosch (Victoria 
College) .. 

Loan to Rhodes University 
College .. 

South African Native Col. 
lege 

Grant to Transvaal Univer
sity College 

U Land and Agricultural Bank.. 
H Native Affairs 
J War Expenseg 
K Forestry .. 

Total 

£ £ 

],250,000 ; 


338,817 

13,000 
9,839 
8,000 

24,300 
18,300 

5,400 
9,400 
1,053 
1 100 

139,192 
28,050 
23,703 

2,400 
35,562 

1,950 
17,318 

100,000 
540,500 

500,000 
490,810 

100.000 
199;1)(0 

936,200 • 
, 
~ 

820.000 
12,000 

7,000 

32,400 

4,000 

10,800 

50,000 
400,000 i 

2,000 : 
2,862,785 1 

50,000 , 
i 

6,971,112 ' 

Begrotingspost. 
Kolom 1. Kolom 2. 

No. I" Benaming. 

A 
B 

Spoorwegen en lIavenR 
Publieke Werken 

• :£ I•• i 1,250,000 . 
338,817 i 

Met inbegrip van 
Naturellezaken 13,000 
Verdediging .. 
Mijnwezen .. 
Hoger Onderwi.is 
Justitie 

9,839 
8,000 

24,300 
18,300 

Politie 5,400 
Gevangenissen 
Binnenlandse Zaken 

9,400 
1,053 

Openbare Gezondheid . . . . 1,100 
Hospitalen voor Geesteskranken en 

Gestiehten voor Melaatsen 139,192 
Pnblieke Werken ., 28,050 
Landbouw .. 23,703 
Boswezen 2,400 
Post- en Telegraafwezen 
Landen 

35»62 
1,950 

C 
D 

Brug,gen 
Telegrafen en Telefonen 
Landen en Nederzettingen 
Met inbegrip van Aankoop en Ont- i 

100,000 
540,500 

17.:n8 

wikkeling van Grond en Voorschot. 
ten aan Settelaars .. 500,000 

E 

G 

II 

J 

K 


Besproeiing 490,810 
Met inbegrip van Kleinere Leningen ]00,000 

Grotere Leningen .. 199,600 
Plaatselike Werken en Leningen 936,206 
Met inbegrip van 

Leningen aan Provi~cies op Rake· 
ning van Kapitaaluitgaven 820,000 

Leningen aan Plaatselike Bestmen 12,000 
Lening aan Grey Universiteits Kol

lege .. ., .. .. 7,000 
Lening aan Universiteit van Stellen

bosch (Victoria Kollege). . . . 32,400 
Lening aan Rhodes Universiteits 

Kollege 4J)00 
Znidafrikaanse Naturelle Kollege 10,800 
Toelage aan Transvaal Universiteits 

Kollege 50,000 
Land en Landbouw Bank 400,000 
Naturellezaken .. . 2,000 . 
Oorlogskosten i 2,862,785 
Boswezen , 50,000 

i---i----
Totaal . ·£i 6,971,112 i 

, I 
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No. 20, 1912.] 	 No. 20, 1918.] 

ACT 	 Jom zekere doeanere~~~ .kaijn.bela••ing van 
To conilnue the operailon of certain customs an

excise duties· and to amend further the tariff of 
customs and excise duties. 

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

South Africa, as follows ;_ 
Continuation · f d' d . d' .h· h 1• ~he Increases 0 c,!stoms utles an exc~se utles W lCof increase 

were Imposed by Act ~o. 2~ of 1915, and. reImposed by Act die opgelegd werden door Wet So. 22 van 1915 en weder doeaneof customs 
and excise No. ~6 of 1917 but wInch WIll, un~e~ sectIOn one of the last- opgelegd werden door Wet No. 36 van 1917, doch die onder ~~~jt;:~ en 
duties. mentIOned. Act; lapse afte~ the thl~tI?th day of June, 1918, artikel een van laatstgenoemde Wet komen te vervallen na belasting 

shall contillue III force untIl the thlrtleth day of June, 1919. de dertigste dag van Junie 1918, blijven van kracht tot de blijven van 
. 1 19 kraeht.Amendments 2. The several items of the tariff of customs duties specified dertigste dag van J Ullle 9 . 

as to in Part I. of the Schedule to this Act together with the definition 2. De verschillende posten van het tarief van doeanerechtcn Wijzigingen 
customs therein mentioned, are hereby further amended or added to, omschreven in Afdeling I. van de Bijlage tot deze Wet, ben evens wat bctreft 
duties." 	 . d d doeaneto the extent indicated in that part of that Schedule. de daarin vermelde be paling, worden mlts e~e :rer er ~e- rechten. 

3"' f ·1916' h b wijzigd of aangevuld, in de omvang aangegeven In dIe afdehng 
Amendment 3• Part II. 0 f the Schedu e I to Act NO. lOIS ere y van die Bi"la e 
as to amended to the extent indicated in Part II. of the Schedule .J g. d B"l t UT t ~T 37 1916
rebates on to this Act. 	 3. Af~ehng II. v~.n. e. IJ age ot fl e "-,0. . van . ::tZ~~~r~ftexcise • wordt mlts deze gewIJzlgd ill de omvang aangegeven ill Afdelmg vermindeduties. 
Short title. 4. This Act may be cited for all purposes as the Customs II. van de Bijlage tot deze Wet. ringen van 

and Excise Duties Act, 1918. 4. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald aksijns
bclasting.

als de Doeanerechten en Aksijnsbelasting Wet, 1918. Korte titeL 

Schedule. 
Bijlage.,PART!. 

AFDELING L
Class I.-Special Rates. 

Klasse I.-Speciaal Tarief. 
I Amendment. 

I 
 Wijziging. 


Tarlff I 
Item. I Article. I Duty. Rebate. I~ 

post. I 

43 Specerijen en Bome .• .• Gemalen, 2id. per id. per lb. 
lb. 

Ongemalen, old. id. per lb. 
lb. 

Ariike!. Betasting. I Korting 
43 i Spices and Turmeric .. Ground, 21d. per i,d. per lb. 

lb. 
Unground, id. old. per lb. 

per lb. 

Klasse IV.-3 percent ad valorem. 
Class IV.-3 per cent. ad valorem. . 'i'lirief. 

Tarifi--  ~-- ..~------.~--. -  ~--~ .. --.----. 

Item. Article. Amendment or Addition. 

90 Collodion Cotton, glycerine The addition of "Amat.ol." 
other tlitan crude and kiesel
guhr in bulk. 

'U2 Leather, patont enamelled, 112. Leather: patent enamell· 
roan and morocco, pigskin ed, roan and morcceo, pig
in the piece: not falling skin in -the piece and valve 
under Item 29, and valve hide. 
hide. 112(a). Leather: imitation, 

leatherette including pega
moid, rexine and similar 
articles used for upholstering 

116 Meerschaum, amber and The addition of "Pipe stems 
amberoid in the rough for other than wooden and 
making smokers' pipes. mouthpieces." 

120 Paper: all paper in its original Paper: aM paper, including 
mill ream wrapper or reels, tissue paper in ita original 
not less in size than 16 in, mill Nam wrapper not less 
by 15 in., not including than 16 in. by 15 in. when 
feint or ruled papers but imported in the fiat, and 
including tissue papers. paper in reels not less than 

9 in. wide, but not including 
feint or ruled papers,blotting, 

_ ..~_ .._~_~_____~_..~_.._._~wall, or sanii,ary papers._. 

Class V.-Free. 

167 Dyes for manufacturing pur Dyes for manufacturing pur
poses and tanning substances poses and substances for 
for leather, including alum. bating, tanning, and finishing 

of leather, including alum. 

kracht te doen bliJ'ven en om het tarief van 

doeanerechten en aksijnsbelasting verder te 
wijzigen. 

ZIJ HET BEPAALD d r Zijn Majesteit de Koning, de 
S d V lk oOd van de Unie van Zuid-Afrika,

enaat en e 0 sma 
als volgt:  .. .

1. De verhogingen van doeanerechten en aksl]nsbelastmg Verhoogde 

,.:p:..o_s_t_..1~_____A_r_ti_k_e_I· I W_i_jz_i_gI_·ng O_f_T_OO_V_oo_g_in_g_._ 

Collodion katoen, glycerine 
behalve ruwe en kieselguhr 
in massa. 

112 

90 

Leder: verlakt, geemailleerd, 
rood-grauw en morocco en 
varkensleer in stuk: niet 
bcgrepen onder Post 29, en 
klepleer. 

De toevoeging van "Amato!." 

112. 	Leder: verlakt, blink, ge· 
marokijnd schaapsleder en 
marokijnleder, varkensleder 
in stuk en kleppeleder. 

112(a). 	Leder:nagemaaktleder, 
met inbegrip van pegamoid, 
rexine en dergelijke artikelen 
gebczigd voor meubclmakerij. 

Meel'S('huim, barnsteen en am- 'De toevoeging van "Pijpe
heroide in rowe toestand 

116 
stelen behalve houten, en 

voor het maken van rook mondstukken." 
pijpen. 

120 Papier: alIe papier, met in
oorspronkelike fabriekBom

Papier : alle papier in het 
begrip van zijde papier in 

hulsel of klossen, niet, kleiner het oorspronkelike fabrieks· 
dan 16 duim bij 15 duim, omhulsel niet kleiner dan 16 
niet inbegrepen gelinieerd duiin bij 15 duim wanneer 
papier maar met inbegrip ingevoerd in platte vellen en 
van zijdepapier. papier op klosF!en niet mindel' 

dan 9 duim breed, doch niet 
inbcgrepen gelinieerd papier, 
~~::!~~pier of saIlitaire pa-

KlasseV.-Vrij. 

167 Kleurstoffen voor fabrieksdool
einden en looistoffen voor 

Kleurstoffen voor fabrieksdoel
einden en stoffen voor het 

leder met inbcgrip van aluin. bijtproces, looien en hot af
werken van leder met in
bcgrip van aluin. 
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GENERAL NOTE TO TARIFF.-The definition .of adulterated leather 
is deleted ·and the following substituted:

Leather other than roan, morocco, patent, enamelled and fancy 
leather, and valve hide, shall be deemed to be adulterated weighted 
or loaded if it contains
(I) when vegetable tanned

(a) over two per cent. mineral ash; 
(b) over one per cent. glucose; 
(e) any barium or lead salt; 
(d) any magnesium sulphate. 


(2 when mineral or eombination tanned
(a) 	over one and a half per eent. mineral ash other than tanning 

agent; , 
(b) any glucose; 
(e) any barium or lead salt; 
(d) any magnesium sulphate. 

PART II. 

Description of Conditions under which r 

spirits on which 
 rebate allowed. Amount of rebate. 
rebate allowed. 

:I
------------~--------------------~--------------I 

In lieu of the following (as set out in Part II. of the Schedule to 
Act No. 37 of 1916):

I 
" 	Plain spirits" Plain spirits used in any:" The whole duty 

used in art or art or manufacture andj less two shillings." 
manufooture." rendered unpotable to the I 

satisfaction of the Cornmis- . 
i sioneJ:of Excise. Per proof i 
: gallon.." I 

there shall be substituted under the respective headings to th.: 
three columns specified above the following words:

ALGEMENE NOTA OJ? TARIEF.-De bepaling van vervalst leder wordt 
geschrapt en vervangen door het volgende:-

Leder, met, zijnde gemarokijnd schaapsleder, marokijn, verlakt, 
blink of fantasie leder en kleppeleder wordt geaeht vervalst of 
verz\vaard te zijn als het bevat-- . 
(1) indien mot plantaardige stoffen gelooid

(a) maer dan twee percent minerale itS; 
(b) moor dan een percent glukose; 
(e) enig harium of loodzout; 
(d) enig magnesiumsulfaat. 

(2) indien met minerale stoffen of op samcngestelde wijze gelooid
(a) 	moor dan !l.mlerhalf percent minerale as, niet zijnde een 

looimiddel ; 
(b) enige glukose; 
(0) enig barium of loodzout; 
(d) enig magnesimn.~nlfaat,. 

AFDELING II. 

Beschrijving van 
spiritualioon 

waarou~;~~Jt. 
Voorwaarden waarop 

korting toegestaan wordt. 
Bedrag van 

Korting. 
"n~NaotQ' 

-.:.-- .-.---.~----.----------
In plaats van het volgende (zoaI.~ omschreven. in Afdeling II. van 

de Bijlage tot Wet No. 37 van 1916):
, 

" De gehele belasting 
tualieen in'enige kunst of fabrikatie o~~. u,;~~ 

"Gowone spirit- "Gewone spiritualieen in e~~g€ 
min twee shillings" 

kunst of fabri. en ondrinkbaar gemaakt 
katie gebruikt." ten genoegen van de Korn

missaris van Aksijns. Per 
TImAlo-A 11on ." 

worden onder de respektieve hoofden van de drie bovenvermelde 
kolommen de volgende woorden in de plaats gesteld : 

Plain spirits used (a) Plain spirits used in the I The whole duty less 
in the manu· manufacture of medicinal. two shilling'!. 

facture of medi
 preparations, flavouring i 

cinal prepara· 
 essences, vinegar, ace tic 

tions, flavouring 
 acid, and perfumed spirits, 

essences. etc. 
 approved of by the Commis

sioner of Ex('ise. Per proof 
gallon. 

Plain spirits used (b) Plain spirits used for in-: The whole duty. 
for industrial dustrial purposes and ren
purposes. 
 dered unpotable to the 

,satisfootion of the Commis
sioner of Excise_ 

Plain spirits used (e) Plain spirits used by scien- The whole duty 

for scientific 
 tific or teaching institutions 

BJ'ld teaching 
 for burning, preserving or 

purposes. 
 experimental purposes, 

under such safeguards as 
the Commissioner of Excise 
may impos!!. 

Gewone spiritua· 
lieen gebruikt 
in de bereiding 
van geneeskun
dige preparaten,: 
smaakgevende ! 

essences, enz. 

Gewone spiritua
Heen gebruikt 
voor ni,jver
heidsdoeleinden., 

Gewone spiritus.
lieen gebruikt 
voor weten
schappelike en 
onderwijs..doel
einden. 

(a) Gewone spiritualieen ge
bruikt in de bereiding van 
geneeskundige stoffen, 
smaakgevende essences, 
azijn en azijnzuur en weI· I 
riekende spiritualieen goed. 
gekeurd door de Kommis· 
saris van Aksijns. Per' 
proefgallon. 

(b) 	Gewone spiritualieen ge
bruikt voor mjverheidsdoel
einden en ondrinkbaar gff· 
maakt ten genoegen van de 
Kommissaris van Aksi,ins. 

(e) Gewone Bpiritualieen ge
bruikt door wetenschappe. 
like of onderwijsinstellingen 
voor brand-, verduurza
ming of proefnemingsdoel
einden onder zodanige waar
borgen ala de Kommissaris I 

van aksijns mocht opleggen. , 

De gehele belasting 
min twee shillings. 

De 	gehele belasting. 

De 	gehele belasting. 
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No. 21, HUS.] 	 'No, 21, una,] 

ACT 	 WET 

To apply a sum of money not exceeding seventeeniTot aanwending van een som van ten hool'ste "even

million three hundred and sixty thousand andi tien millioen drie honderd en zestig duizend en 
fifty-one pounds from the railway and harbouri een en vijftig pond uit het spcorweg- en haven-
fund for the service of the railways and harbours' fonds voor de dienst van de spoorwegen en 
for the year ending the thirty-first day of March, havens over het jaar eindigende de een en der
1919. tigste dag van Maart 1919. 

B E IT ENACTED by the King's Most Excellent ZlJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union 'Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Africa, as follows: volgt: 

R 'I d 1. The railway and harbour fund is herebv charged with 1. Het spoorweg- en havenfonds wordt mits deze bezwaard Spoorwe·
al wny an 	 .' d . ld I b d, d 1 t .. d d' t !len haven

harbour such sums of money as may be required for the service of zo amge som ge s a s eno 19 moe: zlJn voor e le~s fonds te 
fund to be. railways and harbours of the Union (and chargeable van de ~poorwegen en ~lavens van d~ Um~ (e~ voor rekemug worden 
c~arged ~lth revenue account) for the year ending the thirtv.first day of ivan de mkomsterekemng) over het Jaar emdlgende de een en bezwaarn I 
i.t17,3GO,O()1. March, 1919, not exceeding in the whole the sum" of seventeen fdertigste .dag van, Maa~t. 1919, ,tezamen niet tebo~enga,ande £17,360,05 

million three hundred and sixty thousand and fifty.one de som van. ~e:entIen mllhoen dne honderd en zestIg. dUlzend 
ounds en een en vIJftlg pond, . 

p . 	 2. De gelden bewi11igd bij deze Wet zullen worden aangewend Hoe geldel 
2. The money appropriated by this Act shall be i;l.pplicd to voor de doeleinden en diensten uiteengezet in de Bijlage tot moptenHow money 

to be the purposes and services set forth in the Schedule to this Act deze Wet en uitvoeriger opgenoemd in de begroting van uit. ;:,o~e~ 
applied. and more particularly specified ill the estimates of expenditure!gaven (U.G, 48 van 1917 en V,G. 26 van 1918) zoals door s e . 

. (U.G. 48 of 1917 and U.G, 26 of 1918) as approved by Parlia-Ihet Parlement goedgekeurd. 
ment, ! 3. Met de toestemming van de Minister van Spoorwegeu en Minister 1 

}Iinister may 3. With the approval of the Minister of RailwlJ,VA and I' Havens kan een besparing op een of ander hoofd worden afwijking< 
. • 	 ., . d t t d kk· d d 't d toestaan.

aut~o~lze 	 Harbours, a saving on any head may be made available for 1ta~lgewen 0 e mg va~ e meer ere Ul gaven on er 
varlatlOm, 	 the excess of expenditure on any other head: Provided that!el1lg ander l~oofd: Met dlen verstande dat de,. somm,en 

no excess shall be incurred on the sums appearing in the,voorkomende m de tweede kolom van bed?elde BIJlage n~et 
second column of the said Schedule, nor shall savings thereonloverschreden mogen worden en dat besparmgen daarop met 
be available for any purpose other than that for which thejzullen mogen worde~. aangewend. voor emg and~r doel dan dat 
money is hereby appropriated as indicated in the said lwaarv~or het geld bl~. deze beschlkbaar gesteld IS zoals aange-
Schedule. ,wezen III bedoelde BIJlage. 
,. . i 4. Deze 'Vet kan voor aIle doeleinden wor;den aangehaald als Korte titel 

Short title. 4. TIns Act may b~ c~ted for all purposes as the RallwaYS!de Spoorwegen en Havens Middelen (1918.1919) Wet, 1918. 
and Harbours AppropnatIOn (1918-1919) Act, 1918. i 

• 
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237,038 

Schedule. 

HEAD. 

(WORKING EXPENDITURE:-

Genetal Charges 
Maintenance of Permanent Way 
Maintenance of Rolling Stock 
Running Expenses 
Traffic Expenses 
Superannuation 
Cartage Services.. • • . • • • 
Renewing and Strengthening of Perma

'1 

ui j
I>< 

nent Way and Works 
Depreciation
Interest on Capital 

-'1 Interest on Superannuation and other 
as: Funds 
~ 
~ I Charges in respect of lines leased 

Miscellaneomi Expenditure (Net R
•. 

evenue 
Account).. .• 

Betterment Fund .• 
Deficiency in Pension Fund 

SUBSIDIARY SERVICES:

l 
~~~:a11s, 'Adverli;nng and Automatic 

B!:n~~uipment of Trains 
Sleeper Factories .. 
Road Motor Services 

rWORKING ExPENDITURE:

llaintenanoo and Upkeep 
Traffic Working 

ui General Charges .• 
~ . Superannuationjg Depreciation •. 
IX< Interest on Capital 
~ I Miscellaneous Expenditure (Net Revenue 
~ I Account) •• 

ISUBSIDIARY SERVICES:

l Lighthouses, Beacons and Signal Stations 

2,028,664 
1'2,032,228 

2,694,352 
2,325,566 : 

19:3,t90270,571 I' 

119,444 ' 
1,441,598 

3,264,610 

176,545 
13,500 

997,700 
100,000 

48,480 

383,344 

86,471 

19,101 

28,906\


4,848 

294,91<3 
43.235 
20;082 

9,330 
85,895 

331,158 

20,100 

28,811 

£17,360,051 

1, 

1 . 
'Z 

~ 

~ 

~ 

Bijlage. 

HOOFD. 

f 
EKSPLOITATIEKO!lTEN : 


Aigamene Onkosten 

i Onderhoud van Spoorbaan, I Onderhoud van Rolland Materieel 

Treinlooponkosten ... 
Vervoeronkostan 
Pensioenen ... 
V1'achtdienst 
Hernieuwen en Versterken van Baan en 

Werken 
Deprecia.tie ... 
Rente op Kapitaal ... 
Rente op Pensioen- en andere Fondsen ... 
Onkosten in verband met huurspoor-

Hjnen ... 
Onkosten van allerlei a.ard eNetto In

komllterekening) 
Verbeteringsfonds .. 
Tekort in Pensioen Fonds 

IHULPDIENST : -

Verversingsdienst 
Boekstallen, Advertenties, en Automa

tiese Toestellen 
Beddegoed Uitrusting van TreinenI 

I Fabrieken van Dwarsliggers 
l Weg Motordienst .•. 

( EKIlPLOITATIEKOSTEN 

I Onderhoud en Instandhouding 
Vervoeruitgaven 
Algemene Onkosten 

I 
. 

r:t 
1"'1 -{ 

Pensioenen ... .... .. . 
Depreeiatie ... .. . 
Rente op Kapitaal ... ... ... ... 

l> j' Allerlei Onkosten (Netto InkomstereKe
~ ning) ... 

IlULPDIENST ; 

! Vuurtoreus, Bakens en Sain Stations 
l 

-~-.-.-----------.-.--

KolomKolom 
. 2.1. 

237,038 
2,028,664 
2,032,228 
2,694,352 
2,325,566 

19:1,490 
270,511 

179,444 
1,441,598 

8,264,610 
176,545 

13,500 

997,700 
100,000 

48,480 

383,344 

86,477 

19,101 

28,906 


4,848 


294,983 

43,235 

20,082 


9,350 
85,895 

d31.l5S 

20,100 

28,811 

£17,360,051 
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No, 	22, 1918,] No, 22, 1918] 

.. 

WETACT 
Tot aanwending van een som van hoogstens een 

To 	 apply a sum not exceeding one million six millioen zes honderd en zestig duizend pond voor 
hundred and sixty thousand pounds for railways spoorwegen en havens kapitaal en verbeterings
and harbours capital and betterment works from werken uit het spoorwegen- en havenfonds voor 
the railway and harbour fund for the financial het financiele jaar eindigende de een en dertigste 
year ending the thirty-first day of March. 1919. dag van Maart 1919. 

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, als 
South Africa as follows: volgt: 

Railway and 1. The railway and harbour fund of the Union i~ hereby 1. Het spoorweg en havenfonds van de Unie wordt mits Spoorw~g 
harbour ch~rged with such sums ,of money as may be re9Ulred for deze bezwaard met zulke sommen ~elds als benodigd, mocl~ten f~n~~v::-
fund to be. raIlway and harbour capltal and bettermen,t serVICes of the zijn voor spoorweg en haven kapltaal en verbetenngsdlen- worden be
~~a.~~roo~lth Union for the financial rear, ending the thIrty-first day of sten van de HniEl over het financieel jaar .eindigende de een en zwa~rd met 

" 	 March, 1919, not exceedmg m the whole the sum of one dertigste dag van Maart 1919 te zamen Illet tebovengaande de £1,660,000, 
million six hundred and sixty thousand pounds. som van een millioen zes honderd en zestig duizend pond. 

H 2. The moneys appropriated by this Act shall be applied to. 2 De gelden bij deze Wet beschikbaar gesteld zuBen Hoegelden 
too~e~~~J:d the purposes expressed in the First Schedule to this Act and !worden besteed voor de doeleinden uitgedrukt in de Eerste worden be
and sour~e8 shall be met from the so:urces set out in' the Second Schedule Bijlage tot deze Wet en worden gedekt uit de bronnen ge- ~~~!~~ 
from w~lch to this Act, but no portIOn of the sum of three hundred and noemd in de Tweede Bijlage tot deze Wet, zullende echter waal'uit zij 
appropriated. seventy-three thousand pounds contributed from the better- geen deel van de som van drie honderd drie en zeveI1tig gedekt WOI'

ment fund specified in the said Second Schedule, shall. be duizend pond getrokken uit het verbeteringsfonds, opgenoemd den. 
utilized for expenditure except for purposes falling under in voormelde Tweede Bijlage, worden besteed voor andere 
heads numbered 2, 3, 4 and 5 in the said First Schedule, doeleinden dan die vaHende onder de hoofden genmnmerd 

2, 3, 4 en 5 van bedoelde Eerste Bijlage. 
d't 8· The said moneys shall not be applied to any use, intentExpen 1 ure' " 	 , 

onlinea under or purpose other than the serVICes for WhICh they are appro- 8. Bedoelde sommen zullen tot geen ander doel mogen worden Uitgaven op 
construction priaeed and as set out in the said First Schedule to this Act: aangewend dan de diensten waarvoor zij' beschikbaar Hinen in aall 
not to exceed Provided that the amount appearing in Column 2 may be made gesteld zijn en zoals uiteengezet in de Eerste Bijlage tot deze ~1 b~e~~ 
I\m~dt :;e. available for any services falling under heads numbered 2 to 5 Wet: Met dien verstande, dat het bedrag opgenoemd in de d~or derwet 
~~~. inclusive in the said First Schedule. In the case of the services tweede kolom aangewend kan worden ten behoeve van diensten voorg?schre

falling under head No.1 the total expenditure on any line vallende onder de hoofden genummerd 2 tot en met 5 in voor. ;e~ met 
under construction shall not exceed the amount prescribed by melde Eerste Bijlage. In het geval van de diensten vallende e ovengaall 
law as the maximum amount which may be expended thereon. onder hoofd No.1, mogen de gezamenlike uitgaven voor een 

. 	 ." in aanbouw zijnde lijn het maximum bedrag niet overschrijtden,
4. Anythmg to the contrary notwlthstandmg many l,aw dat volgens wet daarvoor uitgegeven mag worden.Authoriza authorizing the construction or equi~ment of any h~etion of 

decrease in mentioned in the first c~lumn ~f the Thlrd Schedule to thIS 4. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in eni~e Machtiging 
amounts to Act, the amount mentIoned m the second column of that wet waarbij machtiging verleend wordt tot de aanleg en Ult- om de
be expended Schedule 	 opposite- the name of any such line (being the rusting van een liJ'n vermeld in de eerste kolom van de Derde tbedragdenon construc· . . I' t b 	 e wor en 
tion of amount prescrIbed. by law as tIe maxlmum sum 0 Bijlage tot deze Wet wordt het bedrag in de tweede kolom v.~n uitgegeven
certain lines expended on that hne) s.hall be reduced to t,he sum set out bedoelde Bijlage vermeld achter de naam van zulk een hJn voor de nan 
heretofore in the third column OpposIte such name, 	 (ziJ'nde het wettelik als maximum vastgestelde bedrag dat aan legvhanzeke.authorized. .. 	 . d voor een ., 	 . die hJn te koste gelegd mag worden) vermmderd tot e 80m goedgekeun

5. Thls Act may: be CIted for all purposes as the Ral.lw~ys in de derde kolom vermeld achter die naam. Hjnen te 
Short title. and Harbours CapItal and Betterment Works AppropruulOn vermindere 

(1918-1919) Act, 1918·5.Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald als Korte titel. 
de Spoorwegen en Havens Kapitaal en Verbeteringswerken 
(1918·1919) Wet, 1918, 

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



---------

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 6TH MAY, 1918. 	 :xxiii 

I 

I 
Firat Schedule. Eerate Bijlage. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

r 
Read. 

Construction of Railways (part of 
£410,219). 

New Works on Open Line!! (part 
of £4,236,566), 

Rolling Stock (part of £246,852). 

Rarbours (part of £3,489,(36) •• 

Working Capital (part of £ 76,105) 

U nfore!!een Works (part of 
£217,5(4). 

Column 
1. 

£ 

44,138 

1,264,530 

15,419 

157,313 

28,600 
i 

Column 
2. 

£ 

150,000 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Roofd. 

Aanleg van Spoorwegen (deel van 
£410,219) .. , .. , 

Sienwe werken op open lijnen 
(deel van £4,236,566) ... 

Holland Materieel (decl van 
£246,852) ... ... ... 

Ravens (decl van £3,489,536) .. 
Bedrijfskapitaal (deel van 

£76,105) ... ... ... 
Onvoorziene werken (deel van 

£217,5(4) ... ... 

Kolom 
1. 

£ 

44,138 

1,264,~30 

15,419 

157,313 

28,600 

i 

io 

Kolom 
2. 

£ 

150,000 

£1,660,000 

Second Schedule. 
Saurcu from which Fuml8 will oe promt:ied. 

1. Loan Funds 

2. 	Betterment Fund :-
Unexpended balance at 31st March, 1918 £273000 
Contributions from Revenue 1918-19 100:000 

3. 	 Credits in respect of asfiCts written out of 
Capital Acceunt 

Third Schedule. 

Butterworlh-Idutywa 121,619 15 0 108,795 611 

Dalton-One Rouse Farm ... 37,500 34,098 7 5° ° 
Faure!!mith-Koffyfontein 108,800 72,083 10 2 

I ° °I 
Piet Retief-Vrijheid 	 399,780 0 01 320,431 ° 6 

I 

Schroders-Lot 14 A 	 60,350 0 57,092 1° I ° 

Line. 
Column 

2. 
Column 

3. 

s. d £ 5. d. 

£1,660,000 

Tweede Bijlage. 
Fondsen waaruit tk gelrkn getraklcen zullen warUn, 

JJeningsfondsen 	 £ 1 ,250,000 

Verbetoringsfondsen :-
Onuitgegeven saldo op 31 Manrl, 1918 .• £27:J,OOO 
Bijdragen van Inkomsten 1918-1919 100,000 

373.000 
Kredieten ten aanzien van baton nit kapitaal

rekening geBchreven .• 37,000 

£1,660,000 

Derde Bijlage. 

Lijn. 	 Kolom 2. Kolom 3. 

,£ s. d. £ s. d. 
121,619 15 0 108,795 6 11 

Rouse Farm 37,500 0 0 34,098 7 5 

108,800 ° 0 72,083 10 2 

Retief-Vrijheid 399,780 ° ° 320,431 ° 6 

HA ... 60,350 ° ° 57,092 ° 
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