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ACT 
To increase the representation of the Council of the Tot vermeerdering van de vertegenwoordiging onder 

City of Cape Town under certain conditions on zekere voorwaarden van de Stadsraad van 
the Board of Trustees of the South African Public Kaapstad op de Raad van Trustees van de Zuid 
Library. AfrJkaanse Openbare Bibliotheek. 

BE IT ENACTED by the Kmg's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Z1jn l\Iajesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de Volksraad van de Uuie van Zuid-Afrika, als 

South 4-frica, as follows :- volgt :-

Board of 1. Notwithstanding anything contained in section five of the ~· Nie~tegenstaande het ~e~aalde bij artikel t•ijf van de Raad van 
Trustee~ of South African Public Library Act 1893 of the Cape of Good Zmd Afnkaanse Openbare Bibhotheek Wet 1893 van de Kaap Trus tePS van 
South Hope (Act No. 33 of 1893), the Board of Trustees of the South de Goede Hoop <'Yet No. 33 van 1893) wordt de Raad van Zuirl 
~:~~~n African Public Library shall, as long as the Counml of the City Trustees van de Zmd Afnkaanse Openbare Bibliotheek, zolang Afnkaanse 
Ltbrary to of Cape Town pays annually to the funds of the said Ltbrary a de. Stadsraad van Kaapstad jaarliks een som van minstens gi~~~~:ek 
mcl~~e an sum of not less than one thousand pounds (tn addition to the dmzend pond tot de fondsen van genoemde b1bliotheek bij- een addi
additwnal Mayor of Cape Town or the other qualified member of the said draagt, (benevens de burgemeester van Kaapstad of het tionele ver
ti::C~~n6~pe Council as provided in t~at secti~n) be increased by one other andere bevoegde hd van genoemde stadsraad als bij dat artikel ~~g=~~~~rde 
Town City person elected by the satd Council who may or may not be a bepaald) met een ander persoon, door voornoemde stadsraad s t'Lsraad 
Coundl. member thereof. . gekozen en al dan met een lid daarvan zijnde, vermeerderd. van Kaap-

Shart title. 

stad t e 
hebben. 

2. This Act may be cited for all purposes as the South African 2. Deze Wet kan voor aile doeleind~n. worden aangehaald Korte titel. 
Public Library (Board of Trustees) Act, 1921. als de Zuid Afrikaanse Openbar9 B1bliotheek (Raad van 

Trustees) ~et, 1921. 
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