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The following Government Notice is published for general 
information. 

E. F. C. LANE, 

Secretary to the Prime Minister. 

Prime Minister’s Office, _ 
Cape Town, 28th March, 1923. 

‘No. 518.) [28th March, 1923. 

I? is notified that His Royal Highness the Governor-General 
has been pleased to assent to the following Acts, which are 

hereby published for general information :— , 

PAGE. 
No. 1 of 1923: Railways and Harbours Appropriation 

(Part) Act wee ee vas we ii 
No. 2 of 1923: Railways and Harbours Additional 

Appropriation. (1922-1923) Act wee li 
No. 3 of 1923: Appropriation (Part) Act wae ili 

CAPE TOWN, 28tx MARCH, 1923. 

  No. 4 of 1923: Additional Appropriation (1922-1923) Act iv 

PRIJS 64d. [No. 1308. 

DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 
— 

De volgende Goevernements-Kennisgeving wordt ter alge- 
_mene informatie gepubliceerd. 

E. F. C. LANE, 

Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, . 
Kaapstad, 28 Maart 1923! 

No. 518.] [28 Maart 1923, 

I IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Konink- 
like Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om 

zijn goedkeuring te hechten aan de volgende Wetten, welke 
hiermede ter algemene informatie gepubliceerd worden :— 

. SLADZ. 
No. 1 van 1923:-Spoorwegen en Havens Middelen (Ge- 

deelte) Wet... Le 
No. 2 van 1923: Spoorwegen en Havens Additionele 

Middelen (1922-1923) Wet _ li 
No. 3 van 1923: Middelen (Gedeelte) Wet we we ohh 
No. 4 van 1923: Additionele Middelen (1922-1923) Wet iv 

ii 

Extraordinary,



il 

£8,000,000 
may be 
issued out 
of railway 
and harbour 
fund. 

Sums issued 
under this 
Act to be 
deemed 
to be 
advances in 
anticipation. 

Short title. 

Railway and 
harbour 
fund to be 
charged with 
‘£48,130 
for revenue 
services. . 

How money 
to be 

_ applied. 

Short title. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 28rH MARCH, 1923. 

No. 1, 1923.] 

ACT 
To apply a sum not exceeding eight million pounds 

on account of the service of the railways and 

harbours administration for the year ending the 

thirty-first day of March, 1924. 

  

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— ; , 

1, On and after the first day of April, 1923, there may be 

issued out of the railway and harbour fund for revenue and 

loan services of the railway administration of the Union, such 

sums of money, not exceeding in the aggregate the sum of 

eight million pounds as may from time to time be required 

for the railways and harbours service of the Union for the year 

ending the thirty-first day of March, 1924, until such time as 

provision is made therefor by Parliament in a Railways and 

Harbours: Appropriation Act. 
9. All sums issued under the provisions of this Act shall 

be deemed to be advances on account of grants to be made by 

Parliament in a Railways and Harbours Appropriation Act 

for the yeat ending the thirty-first day of March, 1924, and 

immediately on the commencement of such Appropriation Act, 

this Act shall cease to have effect and issues already made 

hereunder shall be deemed to be issues under that Appro- 

priation Act, and shall be accounted for in accordance with 

the provisions thereof : 
Provided that no services upon which expenditure has not 

been incurred during the financial year ending the thirty-first 

day of March, 1928, or for which there is no statutory authority, 

shall be deemed to be authorized under this Act. 

3, This Act may be cited for all purposes as the Railways 

and Harbours Appropriation (Part) Act, 1923. 

No. 2, 1923.] 

ACT 
To apply a further sum not exceeding forty-eight 

thousand one hundred and thirty pounds from 

the railway and harbour fund for the service of 

the financial year ending the thirty-first day of 

March, 1923. 
  

E IT ENACTED by the King’s 
the Senate and the- House of 

South Africa, as follows :— 

Most Excellent Majesty, 
Assembly of the Union of 

and harbour fund of the Union is hereby 

vice of the financial year ending the 

h, 1923, with a sum of money for 

ding in the aggregate forty-eight 

thousand one hundred and thirty pounds, in addition to the 

sum provided by the Railways and Harbours Approptiation 

(1922-1923) Act, 1922 (Act No. 36 of 1922). 

1, The railway 
charged towards the ser 

thirty-first day of Marc 
revenue services not excee 

9, The money appropriated by this Act shall be apphed 

to the purpose set forth in the Schedule to this Act and more 

particularly specified in the Estimates of Additional Expenditur 

[U.G. 1—1923] for the said financial year as approved by 

Parliament. 

3. This Act may be cited for all purp 

Harbours Additional Appropriation (1922-1923) 
oses as the Railways and 

Act, 1928 

Schedule. 

Railways: Miscellaneous Expenditure 

(Net Revenue Account). 

£48,130 

No. 1, 1923.] 

WET 
Tot aanwending van een som acht millioen pond 

niet te bovengaande ten behoeve van de dienst 

van de spoorwegen en havens administratie 

over het jaar eindigende de een en dertigste dag 
. van Maart 1924. 

7! HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

  
  

1, Op en na de eerste dag van April 1923 kunnen uit het £8,000,000 
‘kunnen uit 

spoorweg- en havenfonds ten behoeve van inkomste- en 

lenings diensten van de spoorwegadministratie van de Uni het gs dienste e sp g ratie van de © spoorweg: € 

zulke sommen worden getrokken, ge:amenlik het bedrag van havenfonds 

acht millioen pond niet te boven gaande als van tijd tot tijd worden 

benodigd mochten zijn voor de spoorweg- en havendienst van getrokken. 

de Unie over het jaar eindigende d2 een en dertigte dag van 

Maart 1924 tot tijd en wijle daarin door het Parlement bij 

een Spoorwegen en Havens Middelenwet voorzien wordt. 

2. Alle krachtens deze’ Wet getrokken sommen worden ! 

geacht voorschotten te zijn op rekening van gelden door het ingevorge 

Parlement bij een Spoorwegen en Havens Middelenwet te getrokken, 

worden bewilligd voor het jaar eindigende de een en dertigste worden 

dag van Maart 1924. Onmiddellik na de invoering van zodanige geacht _ 

Middelenwet, treedt deze Wet buiten werking en worden uit voor ge 

kracht van deze reeds getrokken gelden geacht krachtens die te zijn. 

Middelenwet te zijn getrokken, zullende zij overeenkomstig , 

de voorschriften daarvan worden verantwoord : 

Met dien verstande dat geen diensten, waarvoor gedurende 

het financiele jaar eindigende de een en dertigste dag van 

Maart 1923 geen uitgaven gedaan zijn of waartoe geen machti- 

ging bij de wet verleend is, geacht worden ingevolge deze 

Wet te zijn gemachtigd. 
3. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden 

als de Spoorwegen en Havens Middelen (Gedeelte) Wet, 1923. 

Sommen 

Korte titel     
No. 2, 1923.] 

~ WET 
Tot aanwending van een verdere som van niet meer 

dan acht en veertig duizend honderd en der- 

tig pond uit. het spoorweg- en havenfonds voor 

de dienst van het financiéle jaar eindigende 

de een en dertigste dag van Maart 1923. 

        

Fs HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

n havenfonds van de Unie wordt hierbij gpoorweg- 
gende de een en en haven- 

fonds te 

_1. Het spoorweg- e 
belast voor het financiéle dienstjaar eindi 

dertigste dag van Maart 1923, met een geldsom voor inkom- 

stediensten in het geheel niet te boven gaande de som van worden be 

acht en veertig duizend honderd en dertig pond, boven en £48,130 

behalve de som beschikbaar gesteld bij de Spoorwegen en voor 

Havens Middelen (1922-1923) Wet, 1922 (Wet No. 36 van inkomste- 

1922). 
diensten. 

2. Het geld bij deze Wet beschikbaar gesteld moet worden jiog het 

aangewend voor het doeleinde aangegeven in de Bijlage van gold moet 

deze Wet, en meer in het biezonder vermeld in de Begroting van worden 

Additionele Uitgaven [U.G. 1—1923]} voor het genoemde finan- besteed. 

iéle jaar zoals. door het Parlement goedgekeurd. 
CG 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald xorte tite! 

als de Spoorwegen en Havens Additionele Middelen (1922-1923) 

Wet, 1923. 

Bijlage. 

Spoorwegen : Diverse Uitgaven 

Netto Inkomsterokening). 
£48,130  
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No. 3, 1923.] 

ACT 
To apply a sum _ not exceeding eleven million pounds 

on account of the service of the year ending the 
thirty-first day of March, 1924. 

  

  

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 :— 

Fixchequer 1. On and after the first day of April, 1928, there may be 
account issued out of the Exchequer Account-such sums of money, 

- charged with not exceeding in the aggregate the sum of nine million four 
£9,400,000 hundred thousand pounds for revenue services and one 
on revenue . 
account and Million six hundred thousand pounds for loan services 
£1,600,000 as may from time to time be required for the service of the 
on loan Union for the year ending the thirty-first day of. March, 
account. 1924, until such time as provision is made therefor by Parlia- 

- ment in an Appropriation Act. 

Sums issued. _ 2° All sums issued under the provisions of this Act shall be 
under this deemed to be advances on account of grants to be made by 
Act tobe Parliament in an Appropriation Act for the year ending the 
advances in thirty-first day of March, 1924, and immediately on the com- 
anticipation. mencement of such Appropriation Act, this Act shall’ cease 

to have effect and issues already made hereunder shall be 
deemed to be issues under that Appropriation Act, and shall 
be accounted for in accordance with the provisions thereci: 

Provided that no services upon which expenditure has not 
been incurred during the financial year ending the thirty-first 
‘day of March, 1923, or for which there ia no statutory authority, 
shall be deemed to be authorized under this Act. ' 

8. This Act may be cited for all purposes as the Appropria- 
Short title. tion (Part) Act, 1923.   

No. 3, 1923.] 

WET 
Tot aanwending van een som niet te bovengaande 

elf millioen pond ten behoeve van de dienst 
over het jaar eindigende de één en dertigste dag 
van Maart 1924. 

  

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de Senaat 
en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, als volgt :— 

1. Op en na de eerste dag van April 1923 kunnen ult de gonatkist- 
Schatkistrekening zulke sommen worden getrokken, in het rekening 

belast met heel niet vengaande de som van negen millioen vi geheel niet te bovengaande 8 g vier 29,400,000 
honderd duizend pond op inkomstediensten en één millioen 77: este. 
zes honderd duizend pond op leningsdiensten, als van tijd rekening en 
tot tijd benodigd mochten zijn voor de dienst van de Unie £1,600,000 
over het jaar eindigende de één en dertigste dag van Maart op lenings- 
1924, tot tijd en wijle daarin door het Parlement bij een rekening. 
Middelen Wet voorzien wordt. a 

2. Alle uit kracht van deze Wet getrokken sommen worden gommon 
beschouwd:als voorschotten op rekening van gelden door het ingevolge 
Parlement bij een Middelen Wet te worden toegestaan voor deze Wet 
het jaar eindigende de éénen dertigste dag van Maart 1924, en getrokken 
onmiddellik na de inwerkingtreding van zodanige Middelen Wet, jeschouwd 
treedt deze Wet buiten werking en worden uit kracht als voor- 
daarvan reeds getrokken gelden beschouwd als uitgiften uit lopige voor- 
kracht van die Middelen Wet, zullende zij overeenkomstig de Schotten. 
voorschriften daarvan worden verantwoord : 

Met dien verstande dat geen diensten waarvoor gedurende 
het financiéle jaar eindigende de één en dertigste dag van 
Maart 1923, geen uitgaven gedaan zijn, of waarvoor geen 
machtiging bij de wet verleend is, beschouwd zullen worden 
ingevolge deze Wet te zijn gemachtigd. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de’ Middelen (Gedeelte) Wet, 1923.
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No. 4, 1923.] 

ACT 
apply a further sum not exceeding two hundred 
and forty-four thousand three hundred and ninety- 
two pounds towards the service of the Union for 
the year ending on the thirty-first day of March, 

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 :-—~ . 

To 

Exchequer 1, The Exchequer Account is hereby charged with such sums 
Accouny ith of money as may be required for the service of the Union (and 
£60,592 chargeable to revenue account) during the year ending on the 
onrevenue thirty-first day of March, 1928, not exceeding in the whole the 
account. « sum of sixty-nine thousand three hundred and ninety- 

two pounds in addition to the sums charged by the Appro- 
priation (1922-1928) Act, 1922 (Act No. 34 of 1922). 

xchequer ' 2 The Exchequer Account is further charged with such sums 
charged with of money as may be required for the service of the Union (and 
£175,000 on chargeable to loan account) during the year ending on the 
loan account. thirty-first day of March, 1928, not. exceeding in the whole 

the sum of one hundred and seventy-five thousand pounds 
in addition to the sums charged by the Appropriation (1922- 
1928) Act, 1922 (Act No. 34 of 1922). 

8. The money appropriated by this Act shall be applied to 
the services detailed in the Schedule hereto, and more particu- 
larly specified in the Estimates of Additional Expenditure 
[U.G. 7—1923] as approved by Parliament, and to no other 
purpose. 

4. This Act may be cited tor all purposes as the 
Appropriation (1922-1923) Art, 1923. 

How money 
to be 
applied. 

Additional Short title. 

Schedule. 
  

  

  

  

  

  
  

No. of | 
Vote. Title of Vote. Amount. 

‘Chargeable to Revenue Account). | 
12 Customs and Excise e 10,800 
15 Superior Courts .. . 2,500 
26 ~.| Higher Education. . . 1,100 
27 Child Welfare oe 8,500 
28 Agriculture : 46,492 

i £69,392 

I. 
No. of 
Vote. Title of Vote. ' Amount. 

(Chargeable to Loan Account’. — i 
. BE Trrigation .. . . . .. | 175,000 

' £175,000 

SUMMARY. 

Amount chargeable to revenue account £69,392 
Amount chargeable to Ioan account .. 175,000 

Total £244,392 

No. 4, 1923.] 

Tot adnwending van een- verdere som niet te ‘boven- 

’ gaande twee honderd vier en veertig duizend 
drie honderd twee en negentig pond ten behoeve 
van de dienst van de Unie over het jaar eindi- 
gende de. een en dertigste dag van Maart 1923. 

  

VAS) HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, als 

volgt :— ' 

L De Schatkistrekening wordt hiermede belast met zodanige Schatkist. 

sommen gelds als benodigd zijn voor de dienst van de Unie relrening | ot 

(en ten bezware van de inkomsterekening) gedurende het jaar g¢9 399 

eindigende de één en dertigste dag van Maart 1923, niet te op inkomste. 

bovengaande de gezamenlike som’ van negen en Zestig duizend rekening. 
drie honderd twee en negentig pond, benevens de sommen 

uitgetrokken bij de Middelen (1922-1923) Wet, 1922 (Wet No. 

34 van 1922). — 

2. De Schatkistrekening wordt verder belast met zodanige Schatkist 

sommen gelds als benodigd zijn voor de dienst van de Unie (ten rovening | ot 

bezware van de leningsrekening) gedurende het jaar eindigende 175,900 

de één en dertigste dag van Maart 1923, niet te bovengaande op lenings- 

de gezamenlike som van honderd vijf en zeventig duizend rekening. 

pond, benevens de sommen uitgetrokken bij de Middelen 
(1922-1923) Wet, 1922 (Wet No. 34 van 1922). 

3. Het geld bij deze Wet beschikbaar gesteld zal worden Hoe het geald 

aangewend ten behoeve van de diensten opgenoemd in de bestee 

aangehechte Bijlage en meer in het biezonder vermeld in de 

Begroting van Additionele Uitgaven [U.G. 7—1928] zoals 

door het Parlement goedgekeurd, en voor geen ander doel. 

4, Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden 

als de Additionele Middelen (1922-1923) Wet, 1923. 

Korte titel. 

  

  

  

  

  

      
  

  

Bijlage. 

- | No. van oo oO a 
. |begrotings- Titel van Begrotingspost. Bedrag. 

post. 

~ (Len bezware van Inkomsterekening). £ 
12 Invoerrechten en Aksijns ve 10,800 
15 Hogere Hoven 2,500 
26 Hoger Onderwijs 1,100 
27 Kinderzorg 8,500 
28 Landbouw .. 46,492 

8 a £69,392 

No. van , . 

. | begrotings- Titel van Begrotingspost. Bedrag. 
post. 

(Len bezware van Leningsrekening). £ 
E. Besproeiing a oe . a 175,000 

£175,000 

KORTE INHOUD... 

Bedrag ten bezware van inkomsterekening .. £69,392 
Bedrag ten bezware van leningsrekening 175,000 

Totaai £244,392 
——   

  

Privted by the Carr Truss Limrrep. Cape Town.—C. 1135.


