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No. 5 van 1922.1

WHEREAS it is desirable to make prov1s10n for
the establishment, maintenance and management of
Hospitals and kindred charitable Institutions;

NADEMAAL het noodzakelik is vo omenmg te
maken voor de stichting. het onderhoud en Bestuur
van Hospitalen en dergelijke liefdadige lnrichtingen:

NOW THEREFORE under and by virtue of the
powers in me vested I do hereby proclaim, declare,
and make kno ,vn as follo\VS :-

ZOO IS HET, dat ik, onder en krachtens de macht
en bevoegdheid mij verleend, hierbij proklameer, verklaar en bekend maak als volgt :-

1. In this Proclamation, unless the contrary intention
appears :-

1. Zo de samenhang niet een andere zin aanwijst, hetekent ih deze Proklamatie:
"Raad" een Hospitaalraad, krach1ens deze
Proklamatie ingesteld.

" Board" means a Hospital Board constituted
under this Proclamation.
"District" means a H•ospital Distr.ict constitut·ed under this Proclamation.
"Institution" means any institution under the
control of a Board under this Proclamation.
"Contributor" means any person who in any
District subscribes, collects or raises by any
means not less than one pound per annum
or any person who subscribes not less than
twenty pounds in one donation towards the
funds of the Board and shall include any
local subscriber.
"Local Subscriber )' means any person who in
any District subscribes , collects or raises by
any means not Jess than one .pound per annum
or any person who subscribes not less than
twenty pounds in one donation for the benefit
of a particular institution in such District.

"Distrikt" een Hospitaaldistrikt, krachtens deze
Proklamatie ingesteld.
'' lnrichting" -een inrichting onder bestuur van
ten Raad overeenkomstig deze Proklamatie.
"Bijdrager" iemand, die in een distrikt voor
het fo nds van de Raad niet minder dan een
pond per jaar int€kent, inzamelt of op welke
wijze ook bijeenbrengt, of een ieder, die daarvoor niet minder dan twintig pond in ene
schenking teke!1t, en sluit alle p]aatselike in~
tekenaars in . .
"Plaatselike Intekenaar" een ieder. die in een
distrikt ten bate van een biezondere inrichting in dat distrikt niet minder dan cen pond
per jaar intekent, inzamelt of op welke wijze
,1ok bijeenbrengt, of een ieder, die daarvoor
niet minder dan twiritig pond in ene schenking
tekent.
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"Relief" includes maintenance and every· form
of m~tcal surgical or nursing assistance given
by the Board in execution of its powers to
a.ny perso n in connection with any institution.
"Ouarant-ee" means an undertaking furnished
to - the satisfacHon of the Administrator by
any association or by any individual or group
of inuividuals to defray · any deficit either in
who le or in part or to ;ay any defined sum in
connection with any deficit incurred by a
Boar~ in any year.
"Honorary Visiting Medical Officer" means
a regis't ered medical practitioner who subject
-to the_appr<,\'.al of a Board holds any medical
appointment at an Institution under the con•
trot of that Board and is not in receipt of
any salary, fees or other emoluments from
such Board in respect of the professional ser•
vices rendered by him in connection with such
appointment " Medical Inspector" means the Medical In•
spedor of hospitals and charitable institutions
appointed under this Proclamation.
2. Nothing in this - Proclamation, except the powers
ot inspection conferred by the sixty.first section
hereof shall apply to any hospital directly con•
trolled or maintained by the Administration or by
any Municipality or District ·council, or to any
insti-tution maintain-eel by any religious organisation
or body or by any private corpo ration or chari•
table organisation.
3. Every magisterial d1strict in which there are one
or mor-e state-aided hospitals at the commence•
ment of this- P·rodamation is hereby constituted a
distri_ct ·for the purpose
this Proclamation.

or

4. (1) The AdminiJStrator may by notice in the Ga•
z-ette- -constitute any magisterial district (in•
eluding every munidpality therein) in which
there is n-o _state-aided ho spital at the com·
.mencement of this Proclamation. to be a dis•
trict un-der this Proclamation.
(2) He shalt not exercise _the powers conferred
undu th-is section except on presentation of
a petition signed by not less than twenty-five
registered - property owners in the proposed
~istrict requesting him to do so and until
he · shall have advertised -his intention so to
by notice posted for at least three weeks
outside of the Magistrate's Office and until
he ·shaU- have consulted the District Council,
if any, and the Council of every municipality
in the proposed district.
·

do

(3) H-e shall not exercise the powers conferred
Ulpoo him .. under this section if there be no
District Council unless he shall have received
a guarantee.
5·. (1) For every district there shall be a Board
con'S tituted in manner hereafter provided.
(2) Ev-ery such Board shall be a body corpo•
rate by the name of "The (naming the Dis·
trid or such other area as the Administrator
may · determine) Hospital Board" and shaH
hav-e · perpetual succession and a common seal
and shall be capable o'f holding movable and
imn:iov~ble property and of doing and suffering
things · that bodies corporate may "d o and
suffer.

all

(3) f very such Board shall be deem ed to come
into -existence as a body corporale on the
co mmencement of this P roclamatio n whether

"Onderstand" sluit in ondmderhoud en elke vonn
van geneeskundige, he i--heelkundige en ver•
plegingshulp, door de Ra.Raad, bij uitvoering van
z_ijn r-e cht, aan iemand in in verhand met een in•
richting g-egeven.
"Waarborg" betekent ee een belofte, ten ge•
noegen van de Administrn;trateur gedaan om elk
tekort te bestrijden, of gc. geheel of gedeeltelik,
dat door de Raad belopemen wordt in een jaar.
"Honoraire Inspekterenr.ende 0-eneeskundige
Ambtenaar" betekent een::en geregistreerd pra.k:tizerende arts, die, behro.houdens goedkeuring
van een Raad, een geneeseeskundige betrekking
aan een inrichting onder br bestuur van de Raad
bekleedt, _en geen salaris; ~is, honorarium of an•
dere emolumenten van di-ed.ie Raad ontvangt voor
beroepsdiensten, door hem·em in verband met 'die
benoeming bewezen .
·
'°'Mediese Inspekteur" bebetekent de overeen•
komstig deze Proklamatie rie aangestelde Mediese
lnspekteur van Hospitalen[en en, Liefdadige In•
richtingen.
2. Niets in deze Proklamatie, bcibehalve het recht van
inspektie, door artikel een en w zestig hiervan ver•
1eend, zal van toepassing zijmijn op een hospitaal
rechtstreeks gekontroleerd doc:loor de A.dministratie
of door een Munici()aliteit of 0f distriktsraad, of op
een inrichting door een godsl_i.dsdientige organisatie
of lichaam onderhouden of dooioor een privat lichaam
of liefdadige organisatie.
3. Ieder magistraatsdistrikt waarii;, rin bij het in Werking
treden van deze Proklamatie ::ie een of meer . door
de Staat ondersteunde Hospitaiitalen zijn, wordt hierbij ·aJs een distrikt v-oor de d: doeleinden van deze
Proklamatie ingesteld.
4. (1) De Administrateur kan do door kennisgeving in
de Officiele Koerant een:!en magistraatsdistrikt
(met insluiting Van elke Mu.l\i\unicipaliteit daarin).
waarin bij het ' in werkin~ing treden van deze
Proklamatie geen door de de Staat ondersteund
hospitaal is, insteUen als .:1ls een distrikt onder
deze Proklamatie-.
(2) Hij oefent het krachtens ru dit artikel verleende
recht niet uit behalve na na indiening van een
verzoekschrift., door niet rt minder dan vijf en
twintig houders van eigergendom in het voorgest.eld distrikt ondertekerkend, waarin hij verzocht wordt zulks t-e doen, ~n, en alvorens hij zijn
voomemen om zulks te do doen bekendgemaakt
heeft door middel van eer:een kennisgeving die
ten mins-te drie weken buiouiten het magistraats•
kantoor aaf!geplakt moet ,,~ wordeni en alvorens
hij de distriktsraad geraad~adpleegt heef!, zo er
een is, en de Raad van "" elke Munici()aliteit
in het voorgesteld distrik1::-ikt.
(3) Hij oefent het hem krachtchtens dit artikel verleen-de recht niet uit als et er geen distriktsraad
is, ten1.ij _hij een waarbor~:i-)rg gekregen heeft.
5. (1) Voor elk distrikt is er een-,en Raad, ingesteld op
de hierin nader bcpaalde ie wijze.
(2) Ieder zodan ige Raad is een .en \ichaam met rechts•
persoonlikheid onder de namaam van 'De Hospitaalraad van . . . · . .' (hi-er.ier de naam te no emen
van he't distrikt of zodanignig andere strc-ek als
de A.dministrateur moge ;i~ bepalen) en heeft
eeuwigdurend bestaan en m een korporatiezegel
en is gerechtigd roerend ·,d en vast eigendom
te bezitten en alles te do idoen en toe te laten
wat rechtspersonen mogen on doen en ond~rgaan.
(3) leder zodani ge Raad wonbrdt geacht bij het in
werking treden van dezleze Proklamatie als
re~htspersoon in wezen te te komen hetzij het
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the full number or any of the members thereof
have been then elected or appointed or not
or in the case of a new district as soon as
it is -established after the constitution of the
District.
(4) Every such Board' may sue and be sued in
the name of the Chairman for the time being.
6. (1) Everv Board shall consist of six or twelve
mem.bers as the Administrator may determine.
(2) One sixth of the members thereof shall be
appointed by the rnstrict Council.
(3) One sixth of the members thereof shall be
appointed by the Council of the Municipality
or Municrpalities of the district.
(4) For the purposes of the last sub-section the
Administrafor may combine two or more Municipalities to enable the councils thereof to
elect a joint_ representative.
(5) Where there are no such local bodies or only
one of such local bodies as mentioned in
the preceding sub-section and a guarantee has
been given the guarantors shall elect onethird or one sixth of the members of the
Board _as the case m-ay be subject to at least
£ 75 per annum (or such less amount as the
Adminrstrator may in any special case determine) having been guaranteed for each member so elected.
(6) One-third of the members of every board shall
be elected by registered contributors from
amongst fheir number at the annual general
meeting of Contributors to be held as hereinafter provided for, subject to at least £ 75
per annum (or such less amount as the Admini-strator may in any special case determine)
having been contributed to the funds of the
Board by them for each member so elected.
(7) One sixth of the members of the Board shall
be appointed by the Honorary Visiting·Medical
Officers.
(8) One sixth o.f the members of the Board shall
be appointed by the Administrator.

i. (1) When there is one member only appointed
as in the last section mentioned by the District Council or by a Municipality or by the
Administrator or elected by guarantors or contributors such member shall hold offke for
the period of one year except the member
appointed by the Administrator who shall hold
office for a period of three years.

volledige aantal of enkelc van de !eden daarvan dan gekozen of aangesteld zijn of niet,
o,f bij een nieuw distrikt zodra hij gevestigd
is na de instelling van · het distrikt.
(4) leder zodanige Raad · kan in· naam van de
dienstdoende-Voorzitter• dagvaarden ·en gedag·•
vaard warden.

6. (1)

leder Raad bestaat uit zes of twaalf leden,
al naar de Administrateur m~g bepalen.

(2) Een zesde van de )eden daarvan wordt aangesteld door de distriktsraad . .
(3) Een zesde van de ]eden daarvan wordt aangesteld door de Raad' van de Municipaliteit of
Municipaliteiten van 'het distrikt. ·
( 4) Voor de doeleinden van het voorgaaod subartikel, kan de . Administrateur twee of meer
Municipaliteiten verenigen, ten einde de Ra.den
daarvan in staat te ste!len een gemeenschappel'ike vertegenwoordiger te verkiezen. ·
(5) Waar er geen dergelijke p_laatselike overheid
bestaat of alleen een vaq de in ~rgaand sub·
artikel genoemde plaa:tselike overheden,en waar
waarborg gegeven werd d·a t de borgen een
derde af een zesde van ·de !eden van de Raad
mogen kiezen, als het geval moge zijn, onderhevig aan het feit dat elk gekozen lid ten
minste £ 75 in 't jaar moet waarborgen (of
zodanig kleiner bedrag .als de Administrateur
in biezondere gevallen . inag bepalen).
(6) Een derde van de leden van elke Raad worden
op de algemene jaarvergadering van bijdragers,
zoals hierin later voo.rzieti . wordt, door ingeschteven bijdragers ui-t hun aantal _gekozen
mits door hen minsteris £ 75 per jaar (of zulk
een minder bedrag als de Administrateur in
een biezonder geval mag bepalen) tot bet fon.ds
van de Raad door · el'k · gekozen · lid bijgedragen is. ·

(7) F.en iesde van de !eden van de Raad wordt
aangesteld door de Honoraire Jnspekterende
Geneeskundige Ambtenaren.
(8) Een zesde van de !eden - van de Raad wordt
door de Administrateur aangesteld.
7 . ( 1) Als slechts een lid, al.s ; in , het vo.o rgaand ar. tikel vermeld, door de distdktsraad of door een
Municipaliteit of d0or de Administrateur aangesteld, of door de .borgen >of bijdragers verkozen is, bekleedt dat lid zjjn ambt voor een
tijdperk van een jaar, behalVe het door de Ad·
ministrateur aangesteld lid, dat v,oor een tijdperk van drie jaren_ zijn am:bt bekleedt.

(2) When there are two members so appointed
or elected they shall hold offi<;e for a period
of two years except that at ttie commencement of this Proclamation one shall be appointed for one year only so as to secure the
retirement of one annually.

(2) Ats twee !eden aldus aangesteld 9J gekozen
worden, bekleden zij hun. am'bt voor een tijdperk van t1.vee ja1:en, m_e t deze uitzondering,
dat bij het in werking treden van deze Proklamatie een slechts voor
jaar 'a angesteld
wordt, ten einde jaarliks aftreden. van -€en
te verkrijgen.

(3) When there are more than two members so
appointed or elected they shall h()]d office for
a period of three years except that at the
commencement of this Proclamation the mem?ers shall be appointed for periods of one,
~wo and three years, as the case may be,
m order to secure as nearly as mav be the
retirement of an equal number annttally.

(3) Als -er meer dan _twee !eden aldus aanges~eld
of gekozen worden, bekleden zij hun ambt
voor -een tijdperk van drie jaren, met deze
uitzondering dat bij het in werking tr~den
van deze Prok!amatie de leden aangesteld. warden voor een, twee en drie jaren, al's bet
geval moge zijn, ten einde zover m~gelik het
aftreden van een gelijk aantal le<-i~n jaarliks
te verkri jgen.

(4) In the case of members elected by guarantors or contributors those securing the highest
number of votes at the first election shall
remain longest in office.

(4) lngeval van door borge1~ of bijdra_g ers gekozen
Jeden blijven die h et ]angst hun ambt 'bekledcn die bii de eerste verkiezing het hoogste
aanta! stem~en gekregen hebben.

ecn
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-----------------(S) WheneYer insufficient fonds

are subscribed
during the year to entitle _guarantors or contributors to elect the full number of elective
me~1bers retiring in terms of this section, the
ijoard shall elect additional members to bring
such members up to the fuil complement, but
these shall not hold office after the next
ensuing Annual General Meeting 0f Guarantors and Cont,ribu tors.

(6) When the:·e are no Hono;ary Visiting Medica1
Officers the Administrator shall nominate additional members who, it possible, shall be
registered Medical Practitioners to bring such
members up to the full complement, but these
shall not hold office for longer than three
years, or after the appointment of one or
more honorary Visiting Medical Officer:;.
(7) The members appointed by the Honorary Visiting Medical Officers shall hoid office for a
period of one year.
(8) For the purposes of I.h is section, the period
from the date of es tablishment of a ne'W
I?oard to the 31st December in the sa;:ne ?C::ir.

.l ~\aart 1922.
(5) Wanneer gedurende het jaar niet genoeg gelden getekend zijn om borgen of bijdragers te
rechtigen het vo!ledig aantal van krachtens
dit artikel aftredende verkozen leden te ver•
kiezen kiest de Raad verdere leden om het
geta! ·,;oiledig te maken, zullende die hun ambt
niet behouden na de eerstvolgende algemene
jaan-erg.,idcring nm borgen en bijdragers.

(6) Wanneer ergeen ifonorairc Inspekterende Oeneeskundige Ambtenaren zijn, benoemt de Adrninistrateur n~rdere !eden, die zover mogelik
geregistreerde mediese praktizijns zijn, ten
einde het aantal [eden volledig te maken, maar
die hekleden bun ambt niet voor langer d&n
drie jaar of na de aanstelling van een of
m <=er honoraire insy.::kterende geneesheren.
(7} De !eden, door de !wnoraire inspektcrende
mediese ambtenaren aangesteid, bekleden hun
ambt rnor ec:n tijd \'an een jaar.

(8) Voor de dodeinden van di-t artikei zal het
tijdperk van af de instelling van een nieuwe
Raad tot de 3 ! ste December in hetzclfde jaar
(a) als een heel j>-ar gerekend \WJrden ings:val de R.a1d rnor de 1ste Julie van clat
jaar ing-cstdd \\'erd,

(a) shall oc counted as a whole Har ,;,here
the Hoard was .established -r>rior tn the
1st Jufy in that year,
(b) shall not be counted as a portion of its
tem1 of office v:here the B,>ard ,xas esta biished on or after the 1st July in that
year.
. 8.

ln tb.e case of a district newly constituted after
the commencement of tbis Proclamation or in the
event of all the members of a Board ceasing to
hold office in terms of this Proclamation, the Administrator · may, if he deem it necessary or expedient so to do, ar,r,oint a Pwvisional Board
to earn· out the duties of a Board under this
Proclamation until the appointmen.i and election
of a Board .as in the last two rreceding sections
provided .

9. (1) There shall be an ,mnua! general meeting of
Contributors and where 110 members have been
elected by a District or Municipal Council
as ·the case may be, af Guarantors in each
District in the- month of f0:bruarv in each
year f.or the purpose of receiving the annual
reports upon the working of the Institutions
and of electing elective members of the Board.

(2) . The first meeting of Contributors and Guarantors if any, under this Proclamation in any
District shall be held at anv time and date
and under a .chairman to be appointed by
the Administrator, but every subsequent meet. ing shall be appointed by the Board and
shall be presided .over by the Chairman thereat.
(3)

Every su.c h date ,shall be publicly notified.

(4) The election of flecti:ve members under this
Pmclamation shall take piace in accordance
,,·ith Regulations to b€ framed by the Administrator and published in the Gazette.

10- Every member shall unless his office sooner becomes vacant in terms of section twelve hereof,
hbld office until the election or appoiniment of
his successor in accordance with this Proclamation,
but shall be capable of re-appointment or re~lection.

11. (1) The following persons shall be incapable of
!being elected or appointed as members of

a Board:-

(b) niet als dcel \·an zijn ambtstijd gerekend
worden als de Raad op of na de lste
Juh van dat jaar ini5esteld werd.
8. Ingeval een d istrild pas ingesteld is na het in
werking treden 1:an deze Proklamatic, of ingeval
aUe !eden van een Raad ophouden hun ambt te
bekleden luidens deze Proklamatie, kan de Administrateur indien hij zulks nodig of dicnstig acht,
een rnorlr,p-ige Raad aanstellen om de plichten
van een Raad krachtens deze Proklamatie uit te
voercn tot op de aanstelling en verkiezing van een
Raad, als in de laatstt: twee voorafgaande artikels
6epaald.
9. (1)

Er moct _!;:en algemene jaarlikse vcrgadering
van bijdragers gehouden worden, en ,,·aar gcen
]eden dcor de dislrikts- nf Munid.rale Raad
gekozen werde-n (als het geval moge zijn)
ook van borgcn in elk distrikt in de maand
van Fcbruarie van elk jaar, voor het doel om
het jaarl"iks verslag over het bestuur van de
lnrichting-en te ontvangen en om verkiesbare
!eden van de Raad de verkiezen.

(2) De eerste vergadering van bijdragers en borgen, krachtens deze Proklamatie in elk distrikt gehouden, wordt gehouden op tijd en
plaats te bep:ilen door, en onder een Voorzitter
aan te steilen door de Adrninistrateur, maar
allc volgende vergaderingen worden door de
Raad ber1ald en gepresideerd door de Voor·zitter daarvan.
(3) Van- elk zodanige datum moet puhliek kennis
gegeven worden.
( 4)

De verkiezing va1, te verkiezen ledcn krachtens deze Prokf a ma tie vindt pl~ats overeenkomstig regulaties, door de Administrateur opgesteld en in de Officiele Koerant bekend gemaakt.

10. leder lid blijft, tenzij zijn ambt luidens artikel
twaalf hiervan eerder vakant wordt, zijn ambt bekleden tot QP de verkiezing of aanstellin_g overeenkomstig deze Proklamatie van zijn -0pvolger, maar
kan opnieuw aangesield of herkczen worden.
11. (1) De volgende r,ersonen kunnen niet als lid van
een Raad verkozen of aangesteld worden :-
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A Board may with the previous consent of the
Administrator close any Institution under its
control.

n

(1) When a Private Hospital .o r Nursing Home
available to any medical practitioner has been
established in any district the Ad.ministrator
may, on receipt of an application·· from the
proprietor or manager thereof and of a report
from the Medical Inspector to the effect that
such Private Hospital or Nursing Horne affords
facilities for the satisfactory treatment of patients therein at reasonable charg,es, issue an
order to the Board to cease to afford relief
within such portion of the district as he may
specify, to any patient able to . pay for treatment in such Private Hospital or Nursing
Home, and thereupon the Board shall cease
to afford relief accordingly, except in cases
of emergency or when a medical practitioner
or the Magistrate of the district or any Special Justice of the Peace having jurisdiction
certifies that for some special reason, to be
stated in a cerlificate ~uch Private Hospital
or Nursing Horne is not suitable or available
for the reception of a particular patient.
(2) Even' such order may be amended or withdrawn at any time the Administrator thinks fit.
(3), Every such Private Hospital or Nursing Horne
shall from time to time be inspected by the
Medical Inspector and a repo,rt furnished to
the Administrator by him on every such inspection.

48. (1) Except in cases of emergency the Board shall
refuse assistance to any applicant for indoor
relief at an Institution, until such applicant,
or any person responsible for such applicant,
has supplied the information necessary to
enable a Form of Admission, as shewn in
the Schedule hereto, to be completed and has
duly signed such Form and has _produced a
certificate from the applicant's medical attendant, if any, or if the applicant has no medical
attendant, from any person approved of by
the Board, stating what he knows of the
circumstances of such applicant.
(2) If for any reason all the provisions of this
sectiori canqot immediately be complied with,
the "Board may furnish temporary ·relief to any
applicant pending further enquiry.
(3) This section shall not apply to any applicant
undertaking to p·ay for such relief at a rate of
not less than sev~n shillings and sixpence per
diem, nor to any applicant for whom the Administration is responsible, provided however,
that, if an order, ·as in the last preceding section
provided, has been issued to the Board in
respect o,f any portion of the district, every
applicant desiring relief in any Institution in
such portion and undertaking to pay for such
relief at a rate of not less than seven shillings
and si:xpence per diem, shall, save as in the
last section provided, before being afforded
such relief, furnish satisfactory evidence that
he is unable to pay for treatment in the Private Hospital or Nursing Home mentioned
in such order.
(4) If any such applicant or any person knowingly
or wilfully on behalf of such applicant furnishes

46. Een ·R<1ad mag, met vooraf verkregen toestemming van de Administrateur een inrichting onder
zijn kontrole sluiten.

47. (1) Wanneer een Privaat Hospitaal of Verpleeghuis, beschikbaar voor ieder mediese praktizijn, in een distrikt gevestigd is, kan de Administrateur, op ontvangst van een aanzoek,
van de eigenaar of bestuurder daarvan, en
van een rapport van de Mediese Inspekteur
ten effekte dat dat Privaat Hospitaal of Verpleegh-uis gelegenheid verschatt voor genoegzame behande\ing van patienten daarin tegen
redelike prijs, een bevel aan de Raad uit•
vaardigen om in dat.zedeelte van het distrikt,
dat hij in 't bi.ezonder mag opgeven, niet )anger
'hulp te verlenen aan patien.ten, die in staat
ziJn voor behandeling in zulk een privaat hospitaal of ver_pleeghuis te betalen, en daarop houdt
de Raad op diensovereenkomstig hulp te verlenen, beh.1Ive in driniende gevaUen, of wanneer een medie&e praktizijn of de Residen.t
Magistraat van het distrikt of een speciale
vrederechter, die rechtsmacht heeft, verklaart,
dat om de een of andere biezondere, in een
certifikaat .te vermelden, reden zulk een privaat nospitaal of verpleeghuis niet geschikt of
beschikbaar is voor het opnemen van een bepaalde patient.
(2) Zulk een bevel kan te eniger tijd, die de Adrninistrateur geschikt acht, gewijzigd of herroepen worden.

(3) Al zulke private hospitalen of verpleeghuizen
worden van tiid tot tijd door de Mediese Inspekteur geinspekteerd en over al die inspekties wordt door hem een rapport bij de Administrateur ingediend.
48. (1) Behalve in dringende gevallen weigert de Raad
bijstand aan een ieder, die om hulp in de inrichting aan een inric-hting aanzoek doet, totdat · die aanzoekdoende of · iemand, voor die
aanzoekdoende verantwoordelik, de informatie
verschaft heeft, die nodig is om ·een toelatingsvorm, als in de bijlage hiervan aangewezen,
te kunnen invullen, en naar behoren die vorm
ondertekend heeft en een certifikaat van de
geneeskundige die, applikant bezoekt, vert9ond
heeft, of als de aanzoekdoende geen geneeskundige heett die hem bezoekt, van een door
de Raad erkende persoon, waarin vermeld
,vordt wat hij van de omstandigheden van
zulk een a,anzoek-doende weet.

(2) Als om de een o{ andere reden aan alle bepalingen van dit artikel niet onmiddelik kan voldaan warden, mag de Raad iijdelik hulp aan
een aanzoekdoende 1,ierlenen, hangende verder
onderzoek.
(3) Dit artikel geldt niet voor een applikant, die
onderneemt tegen niet minder dan zeven shillings ,en zespence per dag voor die hulp te
betalen, noch voor een applikant voor wie
de Adrninistratie verantwoordelik is; met dien
verstande echter, dat indien een als in het
laatst voorgaand artikel bepaald bevel aan
de Raad uitgevaardigd is ten aanzien van een
gedeel1e van het distrikt, ieder applikant, die
hulp in een inrichtin,g in dat gedeelte begeert
,en onderneemt vQOr die hulp tegen niet minder dan zeven shillings en zespence per dag
~e betaien, vu6r hem hulp verleend wordt,
vol-doende bewijs verschaft, behalve .als in het
voorafgaand artikel bepaald, <lat hij niet in
staat is voor behandeling in · het private hospi~
taal of verpleeghuis, in dat bevel vermeld,
te betalen.
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,a) a minor,

(a) een minderjarige,

,b) a person of unsound mind,

(b) iemand die niet bij zijn verstand is,

( c) a person whose estate shall be under assignment in trust for his creditors,

(c) iemand wiens boedel overgedragen is in
bewaring voor zijne schuldeisers,

(d) an insolvent who shall n0t have obtained
his rehabilitation,

(d) een insolvent die n.iet gerehabiliteerd

....

(e) a person convicted of any offence punishable by impri,sonment, unl-ess he has received a free ,pardon or has served his
sentence or otherwise suffered the penalty
imposed upon him,
{ f) a _person who holds any office or place
of profit under or in the gift of the Board,

(g) a person who is concerned or interested
(otherwise than as a member of an incorporated company) in any contract made
by the Board, if the _payment made o.r to
be made in respect of any such contract
exceeds fifteen pounds in the case .of
a single contract or thirty pounds al-together in any calendar year in the case
of two or more contracts.
Provided that purchases made over the counter of a retail business 'in the ordinary course
of business shall not constitute a disqualificatron under this section.
Provided, however, that an interest in any
lease, granted or agreed to be granted to
or by the Board, or in any Joan raised by the
Boa!ft; ,,.,hether on security or otherwise, shall
n'6'f constitute a disqualification under this
section.
Provided also that if it shall appear to the
Admintstrator on application by the Board,
that any contract granted or to be granted
by the Board is desirable in the public interests, he may relax the provisions of this section in respect o.f such contract, and thereupon
the granting of such contract shall not constitute a 'di-squalification under this section.
(2) Subject to the provisions of this section, any
person whether male or female mav be elected
or appointed as a mem'ber of a Board.

12. The office of any member of a Board shall becomt vacant if he:(a) dies; or

(b) resigns his office by writing under his hand
delivered to the Secretary or the Ch·airman
of the Board; or
(.::) hecomes insolvent, or makes any composition
with his er-editors for less than twenty shillings in the pound, or makes an assignment
of his estate for the benefit of his creditors; or
(d) becomes of unsound mind; or
(e) is convicted by the· High Court of any indictable offence, or is sentenced for any offence to imprisonment ~vithout the option of
a fine by any Inferior Court; or

( f) is absent wi:thout leave from four consecutive ordi·nary meetings Qf the Board; or
(g) holds any office or place of profit under or
in the gift ,of the Board; or
(h) is concerned or interested (otherwise than as
a member _of an incorpo rated company) in any
payment tor goods supplied or for services

is,

(e) iemand, schuldig bevonden aan een overtreding, die met gevangenis strafbaar is,
t.enzij hij volkomen pardo n gekregen heeft,
of zijn vonnis gediend of anders de hem
opgelegde straJ _geleden heeft,
( f) iemand die een ambt of winstgevende
betrekki11g onder of ter begeving van de
Raad bekleedt,
(g) iemand, 9ie betrokken is bU of belang
'heeft in (anders dan als lid van een maat•
schappij met rechtspe rsoonlikheid) een
aang,egaan kontrakt, ats de voor zulk een
kon-trakt gemaakte of k maken .!:>etal'i ng
vijfi:ien pond te boven gaat, als het een
cnkel kontrakt raakt, of dedig pond in
het geheel in een kalenderjaar als twee
of rncer kontrakten betrokken zijn;
Met <lien verstande echter, datinkopen gedaan
over de toon·bank in een en detail-zaak in de
g-ewone loop van zaken geen diskwalifikatie
under dit artikel uitmaakt:
Met dicn verstande echter, dat belang bij een
aan of door de Raad vergunde pacht, of tot
v,ergunning waarvan men overeengekomen is,
of bij een door de Raad gesloten lening, hetzij
op sekuriteit of anderszins, geen diskwalifikatie
krachtens dit artikel uitmaakt:
Nlet dien verstande ook, dat, als het aan de
Administrateur op aanzoek door de blijkt, dat
een door de Raad vergund of te vergun.nen
kontrakt in het publiek belang wenselik is,
bij de bepalingen van dit artikel. ten opzichte
van dat kontrakt matigen kan, en daarop bet
vergu nnen van het kontrakt ,geen -d iskwalifikat-ie onder dit artikel uitmaakt.
(2) Behoudens de bepalingcn van dit artikel kan
een ieder, hetzij mannelik of vrouwelik per•
soon, tot lid van een Raad ve.rkozen of aang-esteld worden.
12. Het ambt van een lid van de Raad wordt vakant,
als het
(a) sterft; of
(b) in geschrifte, onder zijn · handtekening, aan
de Sekretaris of de Voorzitter van de Raad
afgeieverd, voor zijn ambt bedankt; of

(c) insolvent 'wor<lt, of een schikking met' zijn
schuldeisers maakt voor minder dan twintig
shillings in het pond, of zijn boedel over~
draagt ten bate van zijn schuldeisers; of
(d) van zijn verstand raakt; of
(e) door het Hoo,ggerechtshof schuldig verklaard
wor-dt aan een krimineel misdrijf, of voor
wetke overtreding ook door een lager Hof
tot gevangenis veroordeeld . wordt wnder de
keuze van een boete; of
( f) zonder verlof van vier ac:htere-envolgende gewone vergaderingen van de Raad afwezig
is; of
(g) een ambt uf winstgevende betrekking onder
de Raad of ter begeving van cte· Raad be•
kl-eedt; of
(h) b-etrokke-n is bij of bclang heeft bij (anders
dan als lid ,van een maaischappij met rechtsp-ersnonlikheid) een betaling voor gcfdcren
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rendered to the Board, or in any contract
made 'by the Board, if the amount involved
in respect of any such payment or contract
exceeds· Fifteen pounds in the case of a single
payment or contract or ,thirty pounds altogether
in any cakndar year in the case of two or
-more payments· or contracts.
Provided that purchases made ,over the counter
of a retail -business shall not constitute a disqualification under this section.
Provided, however,· that an interest in any lease
granted or agreed to 'be granted to or by the
Board, or in any i-oan rai-s'ed by the Board, whether
on security or. otherwise, shall not constitute a
cause of forfeiture of office under this section.
Provided also that j.f -i t shall appear to the Administrator on application by the Board, that any ·
inte-nded purchase of goods supplied or payment
for services t-o be rendered, or that any contract to
be granted would be desirable in the public inte1-es~s, he 11.1:ay . relax the provisions of this section
in respect of s1:1ch purchase, payment or contract,
and thereupon the making of such purchase or
.payment or the granting of such contract shall
not constitute a cause for forfeiture of office under
this section.
13. _ (.1) When a member of a Board vacates his office on the Board through the operation of
the last preceding section the local body re~
presented through such person or the Admini,strator, as the case may be, shall appoint
some duly qualified person in his place.
(2) When an elected member so vacates his office, the Board shall at i.ts next meeting fill
·the vacancy from amongst the Contributors
.or Guarantors as the case may be.
(3) If no such appoin.tment is made within two
months · after the happening of the vacancy,
· the · A.dministrator may make the required ap•
pointment.
(4) . The m~~ber so appointed s.hall _h old office
only for the unexpired term of office of his
predecessor. _
T4. The estabfishment of a Board and the validity
or legality of acts- done by a Board shall not be
affected by any error or defect in the election
or appointmenf 0 f -any member of the Board, or
by the fact that the full num'ber of members has
not been elected or appointed or by the fact that
any person acting as a member of the .Board ·
is . disqualified or has vacated his seat.
15. (1) Each Board under this Proclamation shall, as
soon as ·e stablished, be deemed to be the- successor :Of every existing Board established prior
to the taking effect of this Proclamation by
the Administrator, and at the date of the
cominencement hereof discharging the functions of a hospital board in its district for all
purposes, and shall acquire · all the property
movable and immovable which vested in such
-existing Board without conveyance or assignment·. . .
(2) On the establishment of a Board under this
Proclamation all the legal contracts, debts and
liabilities of the existing Board shall become
the contracts, debts and liabilities respectively
of that Board.

(3) Where any land or any estate or interest in
land becomes by virtue of this Proclamation
vested in a Board without conveyance or assignment, the Registrar of Deeds shall, at
the request of the Board, and on being satis-

geleverd of diensten verleend aan de Raad~
o·f ·b-ij een. door de Raad aangegaan -kontrakt,
· als het bedrag, dat met die betaling of met
rulk een kontrakt verbonden is, vijftien pond
te. boven gaat, als het om een enkele betaling
of kontrakt gaat, of derti_g pond in het geheet
in een kalenderjaar als twee of meer be•
tafingen of kontrakten betrokken . zijn; ·
Met <lien verstande dat inkopen gedaan O\'.er de
i!oonbank in een en-detail zaak in de gewone loop
van ·za-ken geen diskwal'ifikatie u1tmaken onder dit
arfikel.
·
Met d'ien verstande echter dat belang bij een aan

of door de Raad vergunde padht, of tot vergunning
waarvan men overeengekomen i~, of bij een door
de Raad gesloten lening, hetzij op sekuriteit of
anderszins, geen oorzaak uitmaakt tot verbeurte
van het amibt krachtens dit artikeL
Met dien verstande ook. dat, · als het aan de Administrateur o.p aanzoek door de Raad blijkt,
dat een, voorgenomen koop of betaling voor te
verlenen diensten, of dat een te vergunnen kontrakt in het publiek belang wenselik is, hij de
b-epalingen van dit artikel ten opzichte van
zulk een koop, betaling of kontrakt mag matigen,
en daarop het doen van zulk een koop of betat-ing of het vergunnen van zulk een kontrakt
geen oorzaak tot verbeurte van het ambt krachtens dit artikel uitmaakt.
13. (1) Als een lid van de Raad zijn ambt op de
Raad uit kr.achte van het laatstvoorafgaand
artikel ontledigt, stelt de plaatselike overheid
die door zodanige persoon vertegenwoordigd
is of de Administrateur, na mate van het geva11 een bevoegd persoon in zijn plaats aan.
(2) _Wanneer een verkozen lid aid.us uit zijn amht
treedt, vult dt- Raad op diens volgende vergadering de vakature van uit de bijdragers
of borgen aan, zoals 'het geval moge zijn.
(3) Ats zulk een aanstelling niet binnen twee maanden na bet ontstaan van de vakature geschiedt,
kan de Administrateur de vereiste aanstelling
doen.
(4) Het aldus aangestelde lid bekleedt het ambt
s'lechts voor de onafgelopen ambtstijd van zjjn
V'Oorganger.
14_ Op de vestiging ·v an een Raad . en de geldigheid
of wettigheid van door een Raad verrichte hande1in,gen heeft een misslag of tekortkoming in de
v,et'kiezing of aans:telling van een lid van de
Raad geen invloed, noch dit dat het volledige aantal
!eden niet verkmen of aangesteld is, noch dit dat
iem-and, die als lid v,m de Raad optreedt, gediskwalificeerd is of zijn zetel verlaten heeft.
15. (1) leder Raad krachtens deze Proklamatie wordt,
zodra hij ingesteld is, geacht de opvolger te
zijn va.n ieder bestaande Raad door de Administrateur ingesteld voor het in kracht treden
van deze Proklanrntie, en die op datum van
het in kracht :treden dezer voor alle doeleinden
d-e funkties .van een huspitaalraad in zijn distrikt uitoefen, ea verkrijgt het eigendcim van
alle roerende en onroerende goederen, die
onder berusting V'ln zodanige bestaande R'tad
ware11, · zonder overdracht of over.gave.
(2) Bij de vestiging ·.~an een Raad krachtens deze
Proklamatie wor-den alle wettige konfrakten,
schulden en verbintenissen van ·de Oude Raad
de kontrakten, schulden en verbintenissen respektievelik van de Raad.
(3) Wannee_r grond of een bDedel of belang in
grond uit krachte van deze Proklamatie onder
berus1ing van een Raad komt zonder over-

Official Gazette, · .tst March 1922.
tied by statutory declaration or otherwise, of
the title of that Board, register that Board
as th·e proprietor of the said land, estate or
interest.

16. A Board shall have the controi and management
in accordance wiih this Proclamation of the folio.wing:-

·

16.

(a) Every state-aided Hospital under the control
or management of an existing . Board as defined in the preceding section at the time of
the promulgation of this Proclamation.
(b) Every Institution which is established by that
Board under the authority of tl1is Proclamation.

17. (1) The first meeting. of a Board established . under
this Proclamation shall be held at such time
and place as the Administrator appoints.

17.

(2) The ordinary meetings of the Board shall be
h·eld at least one~ a. month at such times and
places as the Board from time to time appoint.
(3) The Chairman of the B0<1rd, or any one-third
members thereof, may at any time· cali a special meeting of the Board.
(4) It shall be the duty of the Secretary or Chairman of the Board to call a special meeting
of the Board at any time when requested so
to do by a requisition in writing under the
hands of one-third of the members of the
Board.
18. (1) At the first meeting of a Board after the
commencement of this Proclamation or as soon
thereafter as IDl!Y
the Board shall elect
one of its members to be the Chairman thereof.
(2) During the month of March or as soon thereafter as may be in each year, every Board
shall elect one of its members to be Chairman
of the Board.
(3) When the Chairman of a Board resigns his
office by writing under his hand delivered to
the Secretary or in the absence of the Secretary then
any member of the Board, or
ceases to be a member of the Board, his
office as Chairman thereof shall become vacant, and the Board shall .so soon as may
be thereafter, elect one of i_ts members as
Chairman thereof.
(4) Every person -elected as Chafrman of a Board
shall hold office until the election of his
succ-essor, unless his office sooner becomes
vacant.
·

be,

18.

to

19. (1) At ·every meeting of a Board the Chairman,
if present, shall preside.
(2) If the Chairman is absent from any meeting,
or if there is for the time being no Chairman, the members present shall choose one
Df their number to act as Ch.airman at that
meeting, and the member so chosen shall have
the same powers at that meeting as if he
were the Chairman of the Board.

20. (1) Every question

before the Board shall be
decided by the votes of a majority of the
members present.

(2) The Chairman shall have a deliberative vote,
and in any case in which the votes are equal
a casting vote also.
(3) No busiaess shall be transacted at any meeting
unless at least a quorum of members is present thereat during the whole time at which
the busine.ss is t ransacted.
(4) A quorum shall consist ,of not less than onefourth of the members of the Board, including
the Chairman, ·or not less than three members, whichever be the greater number.

19.
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dracht o f overgave, regisfreerd de Registrateur van Akten, op ver2oek van de Raad, na
2ich van het recht van die Raad door wettelike
verklaring of anderszins overtu~d te hebben,
die Raad als eigenaar· van voornoemde grond,
boedel of belang .
Een Raad heeft de kohtrole en het bestuur overeenkomstig de2e Proklarnatie van het · volgende :(a) Elk door d-e Staat ondersteund hospitaal onder
de kontrole en het bestuur van e·en ten tijde
van het in kracht treden van deze Proklamatie
besfaande Raad zoals in voorafgaand . artikel
omsc<hreven.
.
,
(b) Ieden: inrichting, die door de Raad gevestigd
wordt op gwnd van de2e Proklamatie.
( I) De eerste vergadering van een krachtens de2e
Proklamatie ingestelde Raad wordt op tijd en
p\aats gehouden als de Administrateur bepaalt
.
(2) De gewone vergaderingen van de Raad worden ten minste eens p·e r maand gehouden op
tijd en plaats als de Raad van · tijd tot tijd
vaststelt.
(3) De Voor2itter van de Raad, of een derde van
·de leden daarvan, kan ·te eniger tijd een speciaie vergadering van de Raad oproepen.
(4) De Sekretaris of Voorzitter van de Raad is
verpiicht te eniger tijd een speciale vergadering
van de Raad bijeen te roepen op sc~riftelik
verzoek daartoe, ondertekend · door een derde
van de !eden van de Raad.
(I) Op de eerste vergadering van een Raad na
het in werking treden van de2e, Proklamatie,
of zo ·spoedig mogelik .daarna, kiest de Raad
een van 2ijn leden tot V:oorz'itter daarvan.
(2) T elk en jare in de ma and Maart, of 20 spoedig
mogelik daarna, kiest ieder ~aad een van tijn
!eden tot Voor2itter daarvan.
(3) Als de Voorzitter van een Raa!\I 2ijn schriftelike
door :hem ondertekende bedanking bij de
Sekretaris of bij afwe2igheid van de Sekretaris dan bij een lid vari de R.aad 'indierit, of
op!houdt lid van de Raad . te •zijn, · wordt 2ijn
ambt als Voor2itter daar;•an vaka'nt, en ver•
kiest .de Ra.ad 20 spoedig mogetik daarna ee.n
van 2ijn !eden tot Voor2itter • da.arvan.
(4) Een ieder, tot Voor2itter yan een. Raad geko2en, bekleedi. dat ambt tot op de verkiezing
van 2ijn opvolger, ·ten2ij zijn ambt eerder vakant valt.
·(1) Op elke vergadering van een . Raad zit de
Voor2itter, als hij aanwe2ig is, voor.
(2) Als de Voor2itter van een vergadering afwe2ig:
is, of indien er tijdelik geen Voorzitter is,
kiezen de aanwezige !eden .eeri uit J:iun midden
o m op die vergadering als. Voorzitter, te ageren,
en heeft het aldus geko2en lid de;z.e lfde macht
op die vergadering al.sof . hij _ Voorzitter · van
de Raad ware.

20. (I) Elke vraag voor de Raad wordt b-eslist door
de stemmen van een meerderlheid van de aanwez~ge leden.
(2) De Voor2itter heeft een beraadslagende stem,
en in elk geval waarhij de stemmen staken
ook een beslissende stem.
(3) Geen werkzaam·h eden worden op een vergadering afgedaan ten2ij daarop de ganse tijd,
dat de zaken behandeld worden, ten minste
een kwomm aanwe2i.g is.
(4) Een kworum bestaat uit 'niet minder dan een
vierde van het getal leden van de Raad. de
Voor2itter ingesloten, of uit niet minder dan
drie leden, welk van die het grootste getal
mag 2ijn.
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21. All meetings of the Board shall be open to the
public unless during any meeting it is deemed
that any subject can be more conveniently and
advantageously discussed in private, when it shall
be competen·t for the Board to resolve itself into
committee and· to exclude the public from the
meeting, an.d any resolutions adopted by the Board
.in Committee shall have the same effect as if
adopted by the Board when not in Cormnittee.

21. Aile vergaderingen van de Raad zijn open voor

22. (1) A Board ma y reimburse l.o every member
the expenses not exceeding ten shillings per
diem reasonably incurred and actually paid
by him · in going to or returning from any
•meeting of the Board or of any Committee
·thereof of which he is a member, or in making
any official visit of inspection when appointed
hy the Board or any· Committee thereof to
make that inspection; provided that no such
expenses shall be payable unless the distance
travelled on any such occasion shall exceed
five miles.

22. (1) Een Raad mag aan ieder lid de onkosten van
ten hoogste tien shillings per dag vergoeden,
redelik door hem belopen en werkelik uitbetaald bij 't gaan naar en terugkeren van een
vergadering van de Raad of van een komitee
daarvan, waarvan hij lid is, of bij het doen
van een arnbtelik inspektiebezoek, wanneer hij
door de Ra ad of een kornitee daarvan aangesteld is om die inspektie te maken; met dien
verstande, dat zi.tlke onkosten niet uitbetaald
worden tenzij de bij elke zodanige gelegenheid afgereisde afstand vijf mijl te b0ven gaat.
(2) Vo6r een lid geld voor reisonkosten krac:htens
dit artikel uitbetaald wordt, tekent hij een
certifikaat ten effekte, dat hem ten opzichte
van dezelfde reiskosten door geen ander persoon of lichaam enig geld uitbetaald is, en
dat hij tot zurk een uitbetaling door enige andere 'persoon of licbaam niet ger echtigd is,
en levert dat certifikaat aan de Sekretaris van
d-e 'Raad af.

(2) Before any member is paid any money for
travelling expenses under this section he shall
sign a certificate to the effect that he has
not been paid and is not entitled to be paid
any sum in respect of the same travelling expenses by any other person or body and shall
deliver that certificate to the Secretary of the
Board.
·

23. (l) A Board may from time to time appoint a
Secretary to the Board, a Treasurer to the
Board, and ~1;1bject to the provisions of sectiO'n fifty-one, such medical and other officers,
matron·s , nur's es, attendant!? and servants as
it deems necessary to assist in the management o f an·y Institution under the control' of
the Board or otherwise in the execution of
this Proclamation.
(2) A Board may also, with the approval of the
Administrator and subject , to the provisions
of section fifty-one, from time to time appoint
such district nurs·e s as it thinks fit for- the
purpose of attending sick persons elsewhere
than in an Institution.
(3) Notwithsta,nding the provisions of the aforegoing . it shall. be lawful in Districts where
no H.o spiial Boa·r d tias been . established for
a Municipal Council to appoint a district nurse
subject to the approval of the Administrator
a·n-d on such terms and conditions as may
he prescribed by him.

(4) Within six months. after the taking effect of
this Proclamation, there. shall be provided by
e\·ery Board sufficient orderlies, ward-boys,
nati\'e or coloured ward-maids or nurses to
perform alt menial duties in w ards where nati\'e or colour:ed male patients are treated;
provided however, that nothing herein contained shall be deemed to pr-event European
nurses from being er11ployed in such wards
in supenising the work of such orderlies,
ward-boys, native or coloured ward-maids or
nurses or from rendering necessary professional assistance to such patients.
(5) All persons so appointed shall be paid out
of the revenues of the Board such salaries,
wages or ofher remuneration as the Board
thinks fit.

bet publiek tenzij tijdens de vergadering geoordeeld wordt <lat een onderwerp voegzamer en met
meer voordeel in 't _privaat besproken kan wor•
den, wanneer de Raad het recht heeft in komitee
te gaan en het pu'b liek van de vergadering uit
te sluiten, en a lle door de Raad in komitee genomen besluiten hebben hetzelfde effekt alsof ze
door de Raad aan_geno men waren, terwijl hij niet
in komit-ee was.

23. (1) Een Raad kan· van tijd tot tijd een Sekretaris
van de Raad, een Thesaurier van de Raad,
en, behoudens de bepalingen van artikel een
en viittig, die mediese en _a ndere ambtenaren,
gasthuismoeders, vei:pleegsters, oppassers en
bedienden aanstellen, die hij nodig acht omte helpen bij het bestuur van 'een inrichting
onder de konirole van de Raad of anderszins
voor de uitvoering van deze Pr'oklamatie.
(2) Een Raad kan ook, met goedkeuring van ·de
Administrateur en hehoudens de bepalingen
van artikel een en vjjftig; van tijd tot tijd
distriktsverpleegsters aanstelten, naar hem
goed voorkomt, ten einde zieken elders dan
in een inrichtin.g op te _passen.
(3) Niettegenstaande de voofzieningen van lret
vo orafgaande zal het wettig zijn voor een
Municipale Raad in distrikten waar geen hospitaalraad ingesteld is, om een distriktsverpleegster aan tc steHen, onderworpe.n aan de goedkeuring van de Administrateur en ouder zodanige voorwaarden al's door hem voorgeschreven m-0gen wor_clen.

(4) Binnen zes maan.dcn na het in we·r king treden
van deze Proklamatie, worden door elke Raad
voldoende bedienden, afdelingsbedienden, naturelle of kleurling afdelingsmeiden ot verpleegsters verschaft om alle !age· werkzaamheden in hospitaalafdelingen te verrichten,
waar mannelike kleurlingen of naturellen onder
beh.imdeling zijn: met dien verstande echter
da-t niets, hierin ver,at, geacht wordt Europese verpleegste rs te beletten in die hospitaalaldelingen o p diens te zijn bij het toezicht
houden over het werk van die bedienden, afdelingsbedienden~ n,iturellen of kleurling af.
delingsrneiden of verpleegsters, of om de nodige professionele hulp aan die ratienten te
geven.
(5) Aan alle aldus aangestelde perso nen worden
uit de inkomsten van de Raad die salarissen,
lonen of andere heloning betaald, als de Raad
mag goeddunken.
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24. (1) No appointment of any manager or matron
of anv Institution shall be made until the
expiration of twelve days after the Administrafor has been notified of the intention to make
such an appointm.ent, unless the Administrator has previously' 'approved oi such appointment.
(2) The provi-sions of this section shall no,t apply
in the case of acting appointments when any
manager or matron is on leave or has resigned and pending the filling of the vacancy.

25. (1) No matron, sister, staff nurse, head-nurse, or
charge-nurse shall hold office after the coming
into operation of this Proclamation in connection with any Institution unless registered
as a 1Tained nurse by the Medical Council
of a Provi-nce -of the Union of South Africa.
(2) No midwife shall hold office after the coming
into operation of this Proclamation in connection with any Institution unless registered
as a certificated midwife bv the Medical Council of a Province of the Union of South Africa.
26. All written contracts shall be signed by the Sec;r-etary and every contract the value of the subj-ect
matter of which shall exceed the sum of thirty
pounds shall be in writting and shall be signed
by the Secretary and the Chairman.
27. The Common Seal of the Board shall not be
aifixed to any document except at a meeting of
the Board, and the execution of any document
so sealed shall be attested bv two members of
the Board present at sue:h meeting.
28. (1) The proceedings oi a Board shall be governed
by sue:h Regulations not inconsistent with this
Proclamation, as are made by the Board with
the approval of the Administrator from time
to time.
(2) Proper minutes shall be kept of all such proceedings.

29. (1) Durin,g each calendar year, if the Administrator is satisfied that the Board has not sufficient funds to carry out the administration
of this Proclamation during the year, there
may be paid to every Board by the Administrator out of the public funds of the Administration such sums as the Administrator thinks
sufficien't, by way of subsidy in respect of
the moneys recerved by _the Board (whether
f.or general purposes of the Board or in trust
for any special purpose o'ther than the benefit
of individual persons) during the same year.
(2) The said subsidy shall n<rt exceed

(a) Thirty shillings for every pound of. the
value of all volun1ary contributions or
gif.ts of money other than devises or
bequests.
(b) One pound for every pound of the value
of all devises or bequests.
(c) One pound for every pound received as
fees from patients.
(3) The subsidy shall be payable in respect of
any sums contributed voluntarily by the _public
or by any Association or local body or Chamber of Mines.
(4) The subsidy shall not exceed five hundred
pounds in respect of the estate of a single
testator.
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24. (I) Geen aanstelling \'an een bestuurder · of matrone van een inrichting wordt gedaan voor
afloop van twaalf dagen nadat de Administrat,eur kennis gegeven is van het yoornemen om
zulk een aanstelling te doen, tenzij de Administrateur die aanstelling eerder goedgekeurd heeft.
(2) Oe bepalingen van • dit artikel gelden niet in
geval van aansiellingen ter waarneming wanneer een bes1uurder of matrone op verlof is
of bedankt heeft, en hangende het vulleu van
de vakature.
25. (1) Geen matrone, zuster, stafverpleegster, hoofdv,erpleegster of verpleegster belast met de zorg
van een hospitaalafdeling, bekleedt na het in
1.verking treden van deze Proklamatie een ambt
in v,erband met een inriehting, tenzij als geoefende verpleegster door de Geneeskundige
Raad van een T>rovincie van de Unie van
Zuid Afrika geregistreerd.
(2) Geen vroedvrouw bekleedt na het in werking
tfeden van deze Proklamatie een ambt in verband met een inrichtin1g, tenzij als gediplomeerde vroedvrouw geregisfreerd door de
Oeneeskundige Raad van een Provincie van
de Unie van Zuid Afrika.
26. Aile schriftelike kontrakten worden getekend door
de Sekretaris en elk kontrakt, waarbij de waarde
van de daarin behandelde zaak de som van
dertig pond te boven gaat, moet schriftelik zijn
-e n getekend ,rnrden door de Sekretaris en de
Voorzitter.
·
27. Het korporatiezegel van een Raad wordt aan geen
dokument gehecht behalve op een vergadering
van de Raad; en de voltrekking van een aldus
gezegeld dokument wordt door twee ter vergadering aanwezige !eden van de Raad als getuigen
ondertekend,
·
28. (1) De verrichtingen van een Raad worden door
niet met deze Proklamatie strijdige regulalies
bestuurd, als van tijd tot tijd door de Raad
met goedkeuring van de Administrateur opges-teld worden.
(2) Passende notulen worden gehouden van alle
die verrichtingen.
29. (1) Wanneer de Adrninistrateur overtuigd is, dat
de Raad niet voldoende gelden heeft om de
ioepassing van dcze Proklamatie _uit te v.o eren,
kunnen door de Adm'inisiratei.tr in elk kalenderjaar uit de publieke fondsen van de Administratie zulke sommen uithetaald worden, als de
Administrateur voldoende acht, bij wijze van
subsidie ten opzichte van de door de Raad
in hetzelfde jaar (he-tzij voor het \yerk van de
Raad in 't algemeen, of in vruchtgebruik voor
een ander speciaal doe! dan ten nutte van- afzondetlike personen) ontvangen gelden.
(2) De subsidie voornoemt gaat niet boven :(a) dertig shillings voor elk pond van de
waarde van alle andere vrijwillige bijdragen of geldelike giften dan erfmakingen of le_gaten;
(b) een pond voor elk pond van de waarde
van alle erfmakingen of legaten;
(c )' een pond voor elk pond, van patienten
als betaling ontvange.n.
(3) De subsidie is betaalbaar ten aanzien van alle
sommen, vrijwillig bijgedragen door het
publiek of door enize Vereni_ging of plaatselike over'heid of Mijnkamer.
( 4) De subsidie gaat niet vUf honderd pond te
bov,en ten aanzien van de boedel \·an ten
enkele erflater.
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(5) The subsidy payable to a Board shall be
payable quarterly in such manner an<l under
such conditions as the Administrator shall
determine.

(5) De aan de Raad te betalen subsidie wordt per
kwartaal op die wijze e n op die voonvaarden
uitbetaald als de 'Actministrateur mag voorstelle1_1.

paya-ble by way of subsidy shall be sup.ported
by a staiutory declaration made by the Chairman af the Board verifying a statement of
all material particulars. ·

(6) Elke vordtring, door een Raad gemaakt voor
een bij wijze van subsidie te betalen som,
wordt gedekt. door een wettelike verklaring
van de Voorzittei van de Raad ter bekrnchtiging van een staat van aile nodige biezonderhe<len.

30. Notwithstanding anything in any law to the contrary it shall be la•.vful for any Municipal or District Council to make such voluntary contributions
t.:.i the funds of any Board as it may deem expedient.
-

30, Niettegenstaande iets in welke wet ook in strijd
hiermede, heeft de Ra.ad van een /\Aunicipa!iteit
of een distriktsraad het recht die vrijwillige bijdragen tot het fonds van een Raad te geven, die
hij nadzaam mag achten.

(6) Every claim made by a Board for any sum

31. (1) lndien er in een jaar een tekort is, geeft
31. (1) If in any year there is a deficit the Administrator shall, if he is satisfied that. the
Board has re.asonably endeavoured to collect
vn-luniary contributions from the public and
to recover fees from patients, and that having
regard to the circumstances of the District
and the class -of patients mostly furnished with
relief by the Board, a reasonable amount has
been rei::ei.ved by the Board from such sources
of revenue, authorise the payment of such
deficit in whole or in part as he may deem
a<lvisable in equal portions out of the funds
of the Administration and out of the funds
of aqy loi::ar authority of the District.

(2) Where there is an urban and a rnral authoritv
a sum no,t exceeding one half of such deficit
divided between them in such portions as
the Administrator may think fit shall be payable
by the . said authorities.
(3) Where there is an urban and no rural authorit,:
a sum not . exceeding one third of the total
deficit shall .be payable by such urban authority.

(4) Where a guarantee has been given in respect
of any District the money so guaranteed shall
· be payable to · the Board prior to an 0rder
being given to any local authority to pav
any share of the deficit.
(5) When the Administrator shall make an order
upon any local authority to pay a share of
any deficit such mouey shall be payable within
thi:ty days . of the receipt of such order and
may be recovered by the Board in any competent Court. A duplicate of such order, du/y
certified by the Secretary for South-West Africa
shall, . unless rebutted, be considered as proof
of the. arnount owing by the focal authority.

32. (l) All monies paid as subsidy in respect of any

de Administrateur, als hij overtuigd is, dat
de Raad redelikerwUze gdracht heeft vrijwillige bijdragen van het pnbliek in te zamelen
en remuneratie van patienten in te vorderen,
en dat, met in achtneming nn de omstandighedcn van het distrikt en de klasse van patienten, aan ·-.vie door de Raad meestal onder steuning verleend wordt, een redelik bedrag
door de Raad uit d ie bronnen van inkomsten
verkregen is, macMiging tot hetaling van dat
tekort geheel of ten dele, naar hij · raadzaam
mag achten, in gelijke delen uit .de fondsen
van de Administratie en uit de fondsen van
enige plaatselike overheid van het distrikt.
(2) Waar er een stcdelike en een landelike overheid bestaat, · is een som de helfte van zodanig tekort niet te boven gaande, en naar
goeddunken van de Administrateur verdedd.
door gezegde overheden te betalen.
(3) Waar er een stede!ike maar geen laridelike
overheid bestaal is een som, een derde van
het tekort niet te boven gaande, door de stedelike overheid te betaten.
(4) W:iar er een \;\/aarborg gegeven is ten aanzien van enig- distrikt1 is het alzo gewaarborgd
geld aan de Raad betaalbaar voordat een bev·ei aan enige plaatselike overheid uitger{!ikt
wordt om enig deei van het tekort te betale1:.
(5) Wanneer de Administrateur een bevel ui!,gereikt heeft . teger. enige plaatselike o\·erheid
om een dee! van een tekort te bestrijden, moet ·
deze som binnen dertig dagen na · ontvangst
van zodanig bevel betaald worden en kan
door enig bevoegd Hof ingevorderd \Verden.
Een duplikaat van dit bevel, gecertificeerd door
de Sekretaris voor Zutd-\Vest Af.;i..ka, wordt
1ls bewijs van het d:)or de piaatselike overheict versch1Jldigd bedrag beschom,·d, tenzij
anders kan bewe,:en worden.

32. (1) Aile ten aanzien \'!.ln een iegaat als s ubsidie

bequest shall be deemed to form part of that
bequest, and shall be appropriated and expended in any manner in which the bequest
may be lawfully apprnpriaied and expended,
and not otherwise.

betaalde gelden ,.vorden geacht dee! van dat
legaat uit t e maken, en worden op alle manicr
toe~eeigend en besteed, ,,,.aarop het legaat
v:ettelik t::>egekencl en hesteed mag worde n,
en niei anders.

(2) If the Administrator is of opimon that the
purposes of any bequest are· such that it is
inad\'isable that the subsidy received in respect of that bequest should be expended
in the same manner, he mav at anv 'time,
whether before or after the subsidv has b•~en
paid, grant to the Board by war-rant under
his hand., a complete or partial exemption
from the obHgati-ons of this section in respect
of the subsidy paid in respect of such bequest.

(2) Ais de Adrni,;ir.~tnt.~L!r \,!.n g·ernelcn is d at
het doe! waarvoor het iegaat bestemd is van
die aard is. dat.het ongeraden is dat de ten
aanzien vari dat !e"~aat ontvangen subsidie o.p
dezelfcte wijze besteed '.'vordt, km hij te eniger
tijd, hetzij voor of nadat die subsidie uitbetaald 'is, door machtiging onder zijne hand•
tekening aan de Raad algehele of gedeeltelike vrijstelling van de ve~plichtingen v an <lit
artikel ten opzichte van de ten aanzien van
da,t J.egaat betaalde subsidie verlenen.
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33. (1) The Administrator may in m each year advance

to a Board, in anticipationion of its -estimated
revenue for that year, any su: sums not exceeding
in any case a sum equal t& to three-fourths of
the estimated amount of thethe moneys payable
under this Proclam~ation in re-srespect of that year.

(2) All sums so advanced sh-aihall be deemed to
have been paid on accou.(fj1mt of the moneys
payable out of the funds oi of the Administration under this Procfamatirntion in respect of
that year and shall be dedmrtucted from
such
moneys th·e reafter payable Jl:e to the Board receiving the advance.

al1

34. (1) Every Board shali in the ·re month of December each year frame estirutimates of Revenue
and Expenditure and shalhall forward a copy
thereof to the Administratoi-:.tor and to the Secretary of every local authority-ity in its District.

(2) If at any time the Administri-strator is of opinion
that there are reasonable t~ grounds for considering suc'h estimates excescessive he may direct
an enquiry to- be made by by the Medical Inspector or by other compe1petent person who
shall report to him thereon~on.

(3) The Administrator after takiaking into consideration such r~port shall de;:ciecide thereon and,
if he shall wnsi-der such estestimates to be excessive he shall notify the & Board thereof, and,
if the Board shall not thdhereupon make an
amended estimate in accord.'.l.rdance with his de,
cision, he may if he deems fis fit so to do reduce
the subsidy payable under ier this Proclamation
or in case ·of a deficit rd refuse to issue his
authority for the payment:nt of the whole or
any portion thereof.

(4) The expenditure of a Board.ard during any year
shall, except as shall be s:: sanctioned by the
Admini-strator, be limited iri in accordance with
the provisions made by thedie Board on its estimates for that year.
35. All moneys belonging to a Bo.Hoard shall, pending
investment or application therncreof in accordance
with this Proclamation, be paipaid into ·s uch Bank
as the Board from time to timame determines, and
shall be paid thereout only by <i). cheques signed by
the Treasurer of the Board andmd countersigned by
one member authorised, by thi:the Board to sign
cheques on its behalf.
36. (1) The charges for the relief. i~f granted by or at
the expense · of a Board to to any person shall
constitute a debt due by t},. .that person to the
Board, and may be recovrovered by action in
any Court of competent jurijurisdiction.
(2) The charges for the relief i~f granted by or at
the expe~se of a Board to to a married woman
or a minor shall, without lit excluding the liability at Common Law, if af any, of the person
so relieved, constitute a debkbt due to the Board
by the husband of the mr,married womaI]., or
th-e father, mother or guarda.rdian of the minor,
as the case may be, and id may be recovered
by action in any Cou!'t <J• of competent jurisdiction.
(3) The charges recoverable -s:i· shall be the sum
(if any) agreed upon betwei.veen the Board and
the person liabl~. and in thdhe absence of any
such !\greement shall be :S:: such sum as the
Court in \\'hich any actiouion for the recovery
thereof is brought .thinks .r s reasonable having
regard to the means of the ;1e defendant and the
circumsfances nf the case.
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33. (1) De Administrateur mag telken jare aan een
Raad op r-ekening van diens geschat inkomen
voor dat jaar sommen voorschieten, die in
geen geval een som te boven gaan, die gelijk
s1aat met drie-vierde van het geschatte bedrag
van de gelden, die krachtens deze Proklamatie teri aanzien van dat jaar te betalen zijn.
(2) Aile al-dus voorgeschoten sommen worden gerekend betaald te zijn op rclcening van de
gelden krachtens deze Proldamatie ten aanzien
van dat jaar betaalbaar; en worden van al
di,e "gelden, die daarna aan de Raad, die het
voorschot ontvangt, . t-e betalen zijn, afge•
trokkrn.
34. (1) Elke Raad maakt in de maand van December van elk jaar een begroting van lnkomst_en
en Uit.gaven en bezorgt een afschrift daarvan
aan de Administrateur en aan de Sekretaris
van elke plaatselike -overheid in zijn distrikt.
(2) Als de Administrateur te eniger tijd van gevo-elen is, dat er redelike gronden zijn-om die
begrotingen buitensporig te beschouwen, kan
hij bevel tot een onderzoek door de Mediese
Inspekteur of een antler bevoegd persoon
geven, die daarov.e r aan hem bericht.
(3) Na overweging van dat · rapport beslist de
Administrateur daarover, en indien hij die begrotingen buitensporig acht, geeft hij de Raad
daarvan kennis, en als de Raad daarop geen
gewijzigde begroting overeenkomstig zijne beslissing maakt; kan hij, als hem zulks goeddunkt, de uit krachte van deze Proklamatie
te betalen subsidie verlagen, of als het om een
tekort gaat, weigeren zijne machtiging tot uitbefaling van het geheel of een .g edeelte daarvan uit te vaardigen:· ·
(4) De uitgave van een Raad is in elk jaar beperkt in overeenstemming met de voorzieningen door de Raad op <liens begroting voor
dat jaar gemaakt, be.halve in zoverre door
de Administrateur goedgekeurd wordt.
35. Aile aan een Raad behorend-e gelden worden,
hangende belegging of aanwending daarvan overeenkomstig deze Proklamatie, in die Bank inbetaald, die de Raad van tijd tot tijd daarvoor be.paalt en worden daaniit slechts uitbetaald met _
cheques, getekend door de Thesaurier van de Raad'
-en gekontrasigneerd door een lid, door de Raad
tot bet tekenen van cheques in zijn naam ge•
machiigd.
36. (1) De kosten van de aan iemand door de Raad
of op ko.sten van de Raad verleende onderstand vormen een schuld, door die persoon
· aan de Raad verschuldigd, en kunnen verhaald warden door een aktie in ieder Hof
van bevoegde jurisdiktie.
(2) De kosten · voor de aan een zetrouwde vrouw
of aan -een minderjarige door de Raad of op
kosten van de Raad verleende onderstand vormen, zonder daarrnede de aansprakelikheid van
de aldus geholpen persoon vo~gens burgerlik
rechi, zo die er is) uit te sluiten, een $Chuld
door de echtgenoot van de getrouwde vrouw,
of de vader, moeder of voogd van de minderjarige, naar het geval moge zijn, aan de Raad
verschuldigd, en kunnen bij aktie in een Hof
van bevoeide juris<liktie verhaald worden.
(3) De verhaalbare kosten zijn de som (zo die
er is) waarvoor tussen de Raad en de aldus
aansprakelike. persoon Qvereengekomen is, en
bij afwezigheid van een overeenkomst die sorn,
die het Hof, \Vaar een aktie ter verhaal ingesteld wo rdt, red,e lik acht., met inachtneming
·,an -de middelen van verw·eerder en de omsfandigheden van het geval.
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37. A Board may compound with any person for such
sum of money or other recompense as it thinks
fit in respect· of the breach of any contract or in
respect of any debt or money payable t-0 the
Board, whether before or after action brought for
the recovery thereof.

38

(1) A Board may appoint such persons as it thinks

37. E,en Raad mag met iemand een vergelijk treffen
voor zulk een som gelds of andere vergoeding ten
aanzien van verbreking van een kontrakt of ten
aanzien van een schuld of aan de Raad te betalen geld, hetzij voor of na:dat een aktie voor
verhaal daarvan ingesield is, als hem mo ge goeddunken.

fft for the purpose of collecting voluntary contributions and donations from the public for
the purpose of the establishment or maintenance of any Institution, or for any uther
special purpose within the powers of the Board,
or ior the general purposes of the administration of this Proclamation by the Board.

38. (1) Een Raad mag, naar hem goeddunkt, personen

(2) All moneys so collected by a Board shall
be applied for the purposes for which it was
collected and for no other purpose.

39. (1) Every Board sh'3ll keep a book to be styled

(2) Aile aldus door een Raad ingezamelde ge\den
worden v-oor het doe! aangewend, waarvoor
zij ingezameld werden, en voor geen ander
doe!. -

"The Contributors' and Guarantors' Register",
in which shall be entered the names and
addresses of
contributors and guarantors,
if any, and the amount subscrihed by each
contributor.
·

39. (1) leder Raad houdt een boek, te heten "Het
Register van Bijdragers en Borgen", waarin
naam en adres van alle bijdragers eri borgen
en het bedrag door elke bijdrager ingeschreven, opgetekend worden.

(2) When there is more than one Institution in
a District, the Board shall . keep in connection
with every such Institution a book to be
styled "The Local Subscribers' Register", in
which shall be entered the · names and addresses of all local subscrihers ·t o· such Institutions and the amount subscribed by every
such local subscriber.

(2) Als er meer dan een inrichting in een distrikt
zijn, houdt de Raad in vertiand met elke z.odanig,e inrichting een boek, te heten "Het
Register van Plaatselike Intekenaars", waarin
naam en adres van alle plaatselike intekenaars
van de inrichting en het door ieder zodanig
plaatselik intekenaar ingeschreven bedrag opgetekend worden.

40. (1) A Board may acce pt any money, land or other
property, by way of bequest, devise or gift,
in trust for the purposes of any existing or
future institution under the control of the
Board, or in trust -for any purpose to which the
Board can lawfully apply its own property.

40 (1) Een Raad mag geld, grand of ander eigen-

all

(2) All money .land ana other property acceptable
b\· a Board in trust under the authority of
th'is section, and all income derived therefrom, s~all be ·appropriated and dealt with
by the Board for the purposes of the trust
and in accordance with the terms thereof, so
far as those- purposes and terms are, in the
opinion of the Administrator, consistent with
this Proclamation.
41. When any money is ·received by a Board by way
of bequest or gift in trust for . the purposes of
any Ins titution all s uch mon ey shall, save so far
as it is otherwise provided by .the terms of th e
will or gift, b~ applied in . such manner as the
Board thinks frt, in or towards the permanent
impro\·ement of the Institution or the extension
of the objects for which the Instrtution is established,
or shall_ be invested by the Board, and the income
of such investments be appropriated and used for
the purposes of that Institution.
42. (1) A B_oard may not borrow money either for
capital or current expendi·hrre without the approval of the Administrator.

(2) The Administrator may grant a local works
loan- to any Board for the purpose of acquiring
land, erecting buildings or for any improvement of a permanent nature and may _pay
one half of the interest and sinking fund on
any such loan.

aanstellen om vrijwillige bijdragen en geschenken v:rn het publiek in te zamelen voor
vestiging of onderhoud van een inste!ling, of
voor ieder ander hiezonder doel, binnen de
b-evoegdheid van de Raad, of in het algemeen
voor de uitvoering van deze Proklamatie door
de Raad.

dom als legaat, erfmaking of geschenk aan•
n.em_~n voor een bestaande of toekomst(ge innchtmg onder kon-trole van de Raad of in
bewaring voor alle doeleinden·, waa:toe de
Raad zijn eigen eigendom volgens wet aanwenden kan.

(2) All-e geld, grond en ander e~enctom, dat volgens mac.htiging van dit artikel door een Raad
in voogdij te nemen is, en alle daarvan verkregen inkomsten, worden door de Raad toegeeigend en gehanteerd voor het doe! van
de erfmaking en overeenkomstig de termen
daarvan, in zoyerre die doeleinden en term~n,
naar het gev0eien van de Administrateur, met
deze Prokl.amatie bestaanbaar zijn.

41. Wanneer geld door een Raad bij wijze van legaat
of gesche nk in he,varing on.tvangen wordt voor
een inrichting, wo rdt al zulk geld, behalve in zoverre an ders b epaald wordt door de termen van
testament of donatie, op die wijze aangewend, als
de Raad gepast voorkom-t, aan of voor de duurzame verhetering van de inrichting of de uitbreiding van de doeleinden, waan·oor de inrichting gevestigd is, of wordt door de Raad belegd, en de
inkomsten van die bele_ggingen worden• vr>or die
inrichting toegeeigend en gebruikt.
42. (l) Geen Raad mag ecn iening opnemen voor
k.apitaaluitgaven of lopende 11itgaven zonder
de toestemming van de Administrateur.
(2) De Administrateur kan aan enige Raad een
lening voor lokale werken bewiltigen voo r. hei
doe! om grond te kopen, gebouwen op te
ricbten of van ocrmanente verbeteringen, en
kan de helft betaien van de renten en het
amortisatiefonds- van zodanige tening.

43. (1) AH property a cquired or buildings erected shall
be vested in the Bo~ rd.
·

43. ( 1) Aile aangeschafte eigendommen of .opgerichte
gebouwen staa~ onder berusting van de Raad..

(2) No land- or 9·t her real property may be purchased, sold, exchanged, mortgaged or leased

(2) Oeen l:md of ander onroerend eig-endom mag
gekocht, \·erkocht, verruilt. bel2s t of \·erpacht
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and no additkrns or structural alteraUons costing
more than one hundred pounds may be made
thereon by a Board, without the sanction of
the Administrator.

worden, en geen uitbreiding of verandering
aan de gebouwen de kosten waarvan .een honderd pond tc boven gaan, mag door de Raad
undernomen warden, zonder de toestemming
van de Administrateur.
·
44. Subject t(/ th~ obligations of any trust affecting
44.
Behoudens
de
verplichtingen
van
cen
erfma:king,
any funds or properiY of a Board, the Board
die een fonds of ei_gendom van een Raad betreffen,
may apply any moneys. in its hands, in such prokan de Raad alle in handcn zijnde gelden in die
porti_ons and in such manner as it thinks fit, for
verhoudingen en op die wijze, als hem goeddunkt,
any of the purposes following:voor het volgende aanwenden :·
(a) The m~intenance of the InsHtutions under the
(a) H-et onderhoud van de inrichtingen onder de
control of · the Board.
kontrole van de Raad.
(b) The establishment of new Institutions in ac(b) De vestiging van nieuwe inrichtingen overcordance with the provisions of this Proclaeenkoms:tig de bepalingen van deze Proklamation in that behalf.
matie diensaangaande.
(c) The acquisition of lands, whether freehold or
(c) Het verkrijgen
gronden, hetzij in vrij
!easehold required as a site for. any Instieigendom
of
~p
pacht,
vereist als terrein voor
tution or for use in connection therewith.
cen inrichting of ten gebruike .in verband
(d) The purchase, erection or equipment of builddaarmede.
ings required for the purposes of any In(d) Aankoop, oprichting of uitrusting va.n voor
stitution.
ecn inrichting vereiste _gebouwen.
(e) Making repairs or additions to, or alterations
(e) !iet maken van reparaties; toe voegsels of verof, buildings used. for the purpose of any Inanderingcn aan gebouwen voor een inrichting
stitution.
gebruikt.
( f) The provision of medicines, disinfectants, sur( f) tiet verschaffen ran geneesmiddelcn, ontsmetgical requisites and medicaJi surgical and nurtingsmiddelen, heelkundige beuo digdhcden, en
sing attendance for sick persons who are ingeneeskundige, beclkundige en verplegingsmates of any Institution, or who may attend
huip voor zieke personen, die in een inrichting
thereat for the purpose of treatment.
verblijven of die zich daar yoo r behandeling
begeven.
(g) The provision, subject to such restrictions or
(g) Beh::mdens die beperkingen of voorw,1arden,
conditions as the Administrator may deem
die de Administrateur n oclig ma_g oordelen,
necessary of medicines, disinfectants, surgical
bet verschaffen van geneesmiddelen, ontsmetrequisites and medical, surgical and nursing
tingsmiddelen1 heelkundige beno dig h eden, en
attendance for the sick poor in their · homes.
geneeskundige en heelkundige verpleging en
(h) Payment of saJ.:iries or wages of all persons
verzorging '\'.an verplecgste rs vo or de zieke
appointed or employed by the Board in pur,rmen aan httn huis.
suance of this Proclamation.
(h) Betaling van salarisscn o f ionen aan alle per(i) Payment o f all other expenses incurred in
scmen, aangesteld doo r of in dienst van de
the lawful execution of any powers, duties
R <1ad teng-evolge rnn dez~ Proklamatie.
or functions imposed . or conferred upon the
( i) Bet1ling van alle and ere onkosten, belopen
Board by this Proclamation.
·
me t de wettelike uitv-::,eiing van bij deze Pro45. (l) A Board may, with the approval of the Adkhmatie aan de Raad c pgelegde of verleende
ministrator, at anv time establish Institutions
bevoegdheden, plichtcn of- dicnstverrichtingen.
of any of the following kinds:~5. (1) Met gaedkeurir.g van de Administrateur kan
de Raad te eniger tijd nieuwe inrichtingen van
(a) Hospitals.
een van de v-olgende soorten vestigen :(b) Dispensaries,
(cl) Hospitalen,
(c) Maternity Homes,
(b) Ap::itheken,
(c) Tehuizen voor kraamvrouwen,
Jct) Convalescent Homes,
(d) Tchuizen voor herste!lenden, ·
( e) Sanatoriums for the. reception or relief
{e) Sanatoriums voor het opnemen van, o-t
of persons suffering from consumption or
verlenen van hulp aan personen, die aan
other disease,
·
tering CJf .3 ndere ziektcn leiden.
( f) Other Institutions of a medical, surgicai
( f) Andere imichiing e n n n mediese, chirurremedial ·or recuperative nature which a.re
giese, geneeskundi~e 0f herstelknde aard,
not inconsistent with the provisions of
die niet in teg ens trijct zijn met de voorthis Proclamation,
zieningen nn clezc Pro klamatie.
·
(g)
lnrichtingen
voor
enig
:rnder
do
el
op~e(g) Institutions established for any other pnrricht, di-e de Administr.a teur door Kennispose which the Administrator by notice
geving in de Officiele Koerant verklaa rt
in the Gazette declares t0 be for
voor een ~ubliek lief<bdig doel te zijn,
a public charitable purpose within the
overeenkomstig
de bep 1lingen van d eze
provisions of this Pro clamation.
Proklamatie.
(h) Institutions established for an v two or
(h) lnrichtin~en voo r twee of mecr van bovenmore of the abovementioned purposes.
genoemde doeleinden opgericht.
(2) Any such institution mav be established in
(2) Alie die inrichtingen kunnen in welk deel o ok
van h.e t distrikt van d e Raad gevestigd worden,
any part of the District of the Ro-'.lrd l~y
which it is established or in the case of· a
of waar hct eenSanatorium betreft op een plaati
buiten dat distrikt; maar geen zodanig SanaSanatorium, in my place outside that district;
torium wordt door een Raad buiten zijn eigen
but no Sanatorium shall be s-o established by
distrikt gevestigd tenzij de inrichting redelikerany Board outside its own district unless the
wijj_s nodig is voor opneming van en verlening
Institutio n is reasonably required for the revan huip aan . personen in dat distrikt ,rnonception and relief of persons. resident in that
achtig.
district.

v.,rn

Official Gazette, . 1st March- 1922.
_any false, incorrect or misleading information,
with a view to obtain-ing relief from the Board
free of cost or at a lower rate than otherwise
such applicant would be required ·t o pay, he
shall be deemed --to be guilty of fraud and
shall be punisha1;J:le accordingly.

( 4) Als zulk een applikant of enig persoon ten be·
ho eve van zulk een applikant" will ens en wetens
vais-e, onjuiste -of misleidende informatie geeft,
ten einde kosteloos of tegen lager prijs dan
zulk een ap plikant anders zou moeten betalen
hulp van de Raad te verkrijgen, wordt hij
schuldig geacht aan bedrog en is diensvolgens
-strafbaar.

49. (1) It shall be the dutv of everv Board at all
times to maintain- all Institutions i"n the district to the satisfaction of the Administrator.
(2). It shall be the· duty of every Board in pursuance of any directions given from time to
time in that behalf by the Administrator to
receive into any Hospital or other Institution
under the control of the Board, so far as adequate accommodation is therefo available, any
person suffering from any of the diseases for
the relief of which that Hospital is established.

49. Z1) Het is de plicht van elke Raad ten alien tijde
alle Inrichtingen in het distrikt ten geno egen
van de Administrateur te onderhouden.
(2) Eike Raad is verplicht, ingevolge van tijd tot
tijd te dier zake door de Administrateur gegeven opdracht, in het Hospitaal of andere
instelling onder beheer van de Raad, voor
zoverre daar t·oereikende ruimte beschikbaar
is, een ieder op te nemen. die aan een van
de ziekten lijdt', voor verlichting waarvan dat
Hospitaal gevestigd is.

50. for the Admin-istration of any matter within the
powers -of a Board (other than the management
of an Institution when more than one Institution
is maintaine-d in foe district), _the Board may, if
and so long as it thinks fit, establish and maintain from amongst its members a committee, and
every such committee shall, subject to the control
of the Board, have the general administration of
the· matter in respect of which it is established.

:51. (1) - Every Institution in a district, if there be more
than one Institution therein, shall subject to
the control of the Board, be managed by a
committee to be styled "The Committee of
Management of the (naming the Instituti-ort)".

(2) Every such committee shall consist of such
number of persons as the Board may from
t~me to time consider necessary and appoint
from amongst its own members, the local subscribers and the Honorary Visiting Medical
Officers.

52
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Voor de uitvoe ring van een binnen de bevoegdheid van de Raad gelegen zaak (behal.ve het bestuur van een inrichting wanneer meer dan een
. inrichting in het distrikt onderhouden wordt) kan
dr. Raad, als en zolang hem zulks $Oeddunkt, van
uit zijn !eden een komitee aanstellen en aanhouden, en elk zodanig komit ee heeft, behoudens het
beheer van de Raad, het algemene bestuur van
de- zaak ten aanzien waarvan het aangestcld is.

51. (_ 1) Als er meer d:1.n een inrichting in een distrikt
zijn, wordt iedere inrichting; behoudens de
kont-role van de Raad, bestuurd door een ko·
mitee bij n1me "Het Bestuurskomitee van
(hier de inrichting te noemen)".

(2) Ieder zodanig komitee bestaa t uit <lat aantal
personen, dat de Raad van tijd tot tijd nodig
mag oordelen en uit zijn eigen !eden, de
plaatseiike bijdi-agers en de honoraire inspekterende ge11eeskundige ambtenaren, mag bt·
noemen.

(3) The members of ~verv such committee shall
hold office for a peric;d of two years except
that on the first appointment tfiey shall be
appointed so as to secure, as far as may be,
the retirement of an equal number of members annually, provided howe_ver that the
member or members appointed from .the Honorary Visiting Medical Officers shall retire annually.

(3) De !eden van elk komitee · van die aard hek1eden hun amht voor een tijdperk van twee
jaar, behalve dat bij de eerste aanstelling zij
zo aangesteld worden, dat zover · mogelik het
aftreden van een g elijk aantal !eden jaarliks
verkregen wordt:. met <lien verstande · echter,
dat de do-or .de_ hon·oraire - inspekterende geneeskundige .:1inbtenaren verkozen· lid of !eden
jaarliks aftreden.

(4) Every such committee shall, subject to the
control .of the Board, be responsible for the
general management of the Institution and
s·hail, with the approval of the Board make
all professional and other appointments in
connection therewtih.

( 4) Elk zodanig komitee is, behoudens de kon-

The provisions of sections eleven and tw elvt shall
apply mu tat is mu tan dis in connection with
the appointment or continuance in _office of any
member of a Committee under this Proclamation.

53. (1) When a member of a Committee vacates his
office throug_h the operation of the last preceding section, the Board shall -appoint some
qualified person in his place except that in
the case of a represenb.tive of the Honorary
Visiting Medical officers the successor shalt
be appoint-ed by such officers.
(2) The member so appointed shall hold office
oniy for the unexpired term of office of his
predecessor.
54. (1) All the acts and p roceedings of a Committee
appointed under this Proclamation sha_ll b e
reported to the Board: and shall not. except

trole v.111 de Raad_, verantwoordelik voor het
.1lgcmeen bestuur van c;le Inrichting, en doet
in verband daarmede, met goedkeuring van
de Raad, alle beroeps - en andere aanstellingen.
52. De bep.1iingen van artikels eli en t\\'aalf gelden
mut .1 tfs ·mu tan dis in verband met de aanstelling, of ambtsbekleding van een lid van een
ko mitee krachtens deze Proklamatie.
53. (1) \Vanneer een lid •1a11 een komitee krachtcns
het iaatsvoorgaand artikel zijn zetel verlaat,
stelt de Raad in zijn plaats een bevoegd persoon aan, met d e2.e uitzondering dat, \'Va.ar
het een vertegenwoordiger van de hono raire
inspekterende
geneeskundige
ambtenaren
getdt, d e opvolger doo r die ambtenaren aange:;teid wordt.
1..2) Hei aldus aangesteld lid bekleedt zijn ambt
slechts ·voor de niet ver!open ambtstermijn van
zijn voorgang,er.
54. (1) Aile handelingen en verrichtingen van een
krachtens deze Proklamatie aangesteld komitee
warden aan de Raad gerapporteerd, en hebben
geen werking o f effekt alvorens op een Yer-
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so far as th·e Board by Regulations otherwise provides, have any operation or effect
un1il approved at a meeting of the Board.

gadering van de Raad goedgekeurd te zijn,
behalve in zoverre de Raad door regu)atie
anders bepaalt.

(2) The _proceedings and powers of every Com~
mittee shall be governed .and determined by
Regulations made from time · to time ~y fhe
Board with the approval of the Administrator.

(2) De verrich'tinge'n en bevoegdheden van ieder
komitee worden heheerst en bepaald door door
de Raad van tijd tot tijd, met goedkeuring van
de Adminisfrateur, gemaakte regulaties.

55. (1) A board, in respect of any lns1itutioa under
its control shall have _power, from time to time,
to make, revoke or amend under the seal of
the Board Regulations not inconsistent with
this P.roclam-ation, as to any of the folJowing
matters:(a) Regulating the admission or discharge of
patients and other_persons entitled to the
benefits of the institution.
(b) Maintaining order, discipline, decency and
cleanliness among the inmates of the Institution.
(c) Prescribing the duties of the officers,
nurses, attendants and servants of the
Institution, and the conditions upon which
registered medical practitioners not on the
staff may attend patients at the Institution.
(d) Preve.nting trespass upon the premises of
the Institution, ·or the grounds attached
or belonging thereto.
( e) Prohibiting the introduction of any specified articles into · the Institution. ·

(f) Regulating the grant of relief by the Institution to patients or other persons not
being inmates of the Institution.
(g) · Generally · making provision for all matters affecting the management, care, control and superintendence of the Institution
and the fulfilment of the purposes thereof.
(h) Providing for breach of any such Regulation a penalty not exceeding five pounds
or one month's imprisonment.

a

(2) The making, revocation, or amendment of any
such Regulation shall not take effect unless
and until approved by the Administrator and
published in the Gazette.
(3) The Administrator may by notice in the Gazette at any time repeal any Regulation at
present in force.
( 4) Any Regulation may relate either to a single
Institution or generally to all Institutions under
tbe control of the Board.
56. (1) Every Board shall, before the end of February
in every year cause its accounts for the preceding calendar year to be balanced and a
true statement and account to be prepared in
·the form prescribed by ·the Administrator in
Regulations of all contracts entered into and
all moneys received or expended during that
yea.r and of the assets and liabilities of the
Board at the end of the year.
(2) A true copy of every such annual statement
of account shall forthwith he se11t by the Board
to the Administrator.
(3) Copies of such annual statement shall be prin1ed or typewritten for distribution amongst
Contributors or Ouarantors 1 if any, and shall
be furnished to e,•ery publi.c body in the district which under this Proclamation or under
any guarantee m~y become liable for a portion of any deficit.

55. (l) Ten aanzien van de inrichting onder zijn kontrole kan een Raad van tijd tot tijd regulaties
onder het zegel van de Raad omfrent de volgende zaken maken, herroepen of wijzigeµ-,
die niet o nbesta.anbaar zijn met deze Prokra•
ma tie:(a) Ter regeling van toelating en ontslag van
patienten en an:dere personen, die gerechtigd zijn tot onderstand van de inrichting.
(c) Ter voorschrijving van de plichten van
de beambten, verpleegsters, ·oppassers en
bedienden van de inrichting, en van de
voorwaarden, waaro_p nict tot het personeel behorende geregistreerde mediese
praktizijns patienten aan de inrichting bezoeken mogen.
(d) Ter voorkoming van wederrechtelik betreden van de inrichting, of daaraan gelegen of behorende grand.
( e) Ter verbieding van het in de inrichting
brengen van bepaald opgegeven artikels.
( f) Ter regeling van het verlenen van onderstand door de inrichting aan patienten
of andere personen, die niet in de inrkhting onder dat zijn.
(g) Om in het algemeen voorzienin-g te maken
voor alle zaken, die het bestuur van, de
zorg voor, het beheer en het opzicht over
de instelling raken, en ter bereiking van
het doel waarvoor ze besfaat.
(h) Ter bepaling van een straf van ten hoogste
vijf po nd boete) of een maand gevangenis
voor overtreding van een regulatie.
(2) Het maken, herroepen of wijzigen van allle
zodanige regulaties is niet van kracht voor
en ralleer door de Administrateur goedgekeurd
en in de Officiele Koerant gepubliceerd.
(3) De Administrateur kan door kennisgeving in
de Officiele Koerant te eniger tijd tans van
kracht zijnde regulaties herroepen.
(4) Een regulatie kan of een enkele inrichting
betreffen of in het algemeen alle inrichtingen,
onder de kontrole van de Raad.
So. (1) Ieder Raad laat voor het eind van februarie
telken jare <le balans van zijn rekeningen voor
het voorgaande katenderjaar opmaken en een
getrouwe s1aat en rekening in de door ·de
Administrateur in regulaties voorgeschreven
vorm opstellen van alle in dat jaar aangegane
kontrakten, en alle in dat jaar ontvangen tll
uitgegeven gelden en van alle baten en lasten
van de Raad aan het eind van bet jaar.
(2) Een ware kopie .van elke zodanige jaarlikse
staat van rekening wordt onmiddelik door de
Raad aan de Achninistrateur gezonden.
(3) Kopien van elke ;odanige jaarli'b:se staat warden gedrukt of in maschineschrift geschreven
ter uitdeling onder bijdragers en borgen, zo
die er zijn, en aan elk openbaar lichaam in
het distrikt verschaft, dat krachtens deze Proklamatie of onder een waarborg aansprakelik mag warden voor een gedeelte van een
tekort.
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(1) Teder Raad stelt in de maand Maart 1922,
en in die maand Jan.uarie tel'ken jare daarna
een auditeur aan.
(2) Desgelijks stelt de Administrateur een audi~
teur aan.
.
(3) leder zodanig auditeur bekie_edt zijn ambt voor
een jaar en ontvangt die beloning, die de
Raad bij besluit vaststellen mag.
(4) Ingeval het ambt van auditeur in een jaar
vakant wordt, stert de Raad op <liens volgende
vergadering, of de Administrateur, naar het
geval moge zijn, een opvolger aan ter vulting
van de vakature totdat de auditeur voor het
volgende jaar, als boven bepaald, aangestel_d is.
(5) Ingeval de Raad in gebreke b1ijft binnen een
maand een auditeur te klezen. is de Administrateur ~emachtigd rufks te do.en.
(6) De rekeningen w-orden ten minste elk haH•
jaar nagezien overeenkomstig door de Ad·
ministrat-eur op- te stellen en in de OfficieltKoerant bekend te maken regitlaties.
(7) De Sekretaris voor Zui-d-West Afrika laat de
rekeningen van eike Raad ten minste eens
per jaar nazien_., en. levert de Administrateur
een rnpport over elke zodanige inspektie.
(l) ledere Raad laa-t boeken aanschaffen en houden, en in de door de Administrateur voorgeschreven vorm da~rin getrouwe, geregelde
rekeningen opschrijven van alle door de Raad
ontvangen en uitbetaalde sommen, en van 'de
verschitlende doeleinden waarvoor die sommen
ontvangen en uitbetaald werden.
(2) Een afzonderlike rekening wordt gehouden
\'·o or in bewaring vertrouwde gelden of in
bev.aring vertrouwd eigendom, onder de kontrole van de Raad.
(3) Voornoemde boeken met rekeningen liggen op
alle redelike tijden open ter inzage voor leden
van de Raad.
( 1) Ais het de Administrateur te eniger tijd blijkt,
dat een Raad in .gebreke gebleven is of geweigerd heeft een hem door deze Proklamatie
opgelegde plicht te verrichten, of zijn macht
onbehoor1ik uitoef ent, of onredelik in gebreke
gehteven is of geweigerd .heeft een hem door
deze . Prokiamatie ver!eende madtt. uit te oefenen, of bij de uitvoering van z1jn ambtsplichten
een -onwettige d:1ad gedaan 'heeft of voornemens
is te doen, heeft de Admi1'istrateur het recht
de gehele som of een gedeelte van de aan
de Raad krachtens deze Proklamatie uit de
fondsen v,rn de Admihistratie te betalen gelden
VOOi het lope11de of hct naastvolgende jaar
te orfthouden.
.
.
(2) Wanneer aan een Raad betaalbaar geld aldus
onthouden is, verbeurt de Raad zijn recht om
dat geld te ontvangen totdat en tenzij de Ad~
rninistrnteur tot uitbetaling daarvan machhgt.
60. Waar b~ ongeluk, toeval of vergissing, hetzij in
wet of feit, te eniger tijd iets na de door deze
Pmklamatie vereiste tijd of niet binnen die tijd"
gedaan wordt, of anderszins in zake van vorm
onregelmatig gedaan wordt, kan de Administrateur
schrifteJik onder h.:md van de Sekretaris voor ZuidWesi Afrika v0orziening voor zulk een_geval maken,
of de tijd verleng-en w.:iarin iets gedaan moet wnr•
de-n. of kan hij iets, aldtis na de vereiste tijd g~daan
ot aidus in zake van vorm onregelmatig gedaan~
geldig maken ten einde de ware bedoeling van
deze Proklamatie te vcrn·ezenliken, maar zulk cen
handeling heeft geen invloed op gerechtelike handelingen, van te voren ingesteld, of een vonni·s,
arrest of andere beslissing, door een Hof _gemaakt
of gegeven. ·
·
,
61. (1) De A<lministrateur stelt een Mediese lnspekteur van Hospitalen en Liefdadige lnrichtingen

57. (1) Every Board shall appoint one Auditor in the 57
month of March 1922 and in ·the month of
January in each subsequent year.
(2) The Administrator shall similarly appoint one
auditor.
(3) Every such auditor. shall hold office for one
year -and shall receive such remuneration as the
Board may by r~olution determine.
(4) In the event of the office of auditor becoming
vacant in any year, the Board at its next
meeting, or the Administrato1:1 as the case may
he, ·shall appoint a successor to rm the vacancy
until the auditor for the ensuing year is appointed as above provided.
(5) In the event of the Board failing within one
month to elect an auditor, the Administrator
shall be empowered to do so.
(6) Th,e accounts shall be audited at least haHyearly, in acoordance with Regulations to be
framed by the Administrator and notified in
the Gazette.
(7) The Secretary for South-West Africa shall cause
the accounts o-f every Board to be inspected
at least once in every year and shall furnish
th>e Administrator with a report on every such 58
inspection.
58 (1) Every Board shali cause books to be provided
and kept, and true and regular accouIJts to
be entered therein in the form prescribed by
th,e Administrator, of all sums received .and
pa:id by th-e Board, and of the several purposes fur which those sums were received and
paid.
(2) A separate account shall be kept in respect of
-every trust fund or trust property under the
control of the Board.
(3) The said books of account shall at all reasonable times be open to the inspection of any 59.
member of the Board.
59. (1) lf at any time it appears to the Administrator
that a Boar_d has tailed or refused to perform
any duty imposed upon it by this Proclamation, or is improperly exercising its powers,
or ·h as unreasonably failed -or refused to exercise any power conferred on it by th1s Proclamation, or has done or intends to do any
-ille-gal act in the execution of its hmctions,
it shall be lawful for the Administrator to withhold the whole or any part of the moneys
payable to the Board from the funds of the
Administration under this Proclamation for
the current or next succeeding year.
(2) When any money payable to a Board has
been so withheld the Board shall forfeit its
right to receive that money untit and unless
the Administrator authorises the payment
thereof.

60. W·h ere by . misadventure, accident or mistake,
whether of law or fact, anything is at any time
done after the time or is not done within the
time required by this Proclamation, or is otherwise
irregularly done in matter of form, the Administrat-or may, in writing, under the hand of the Secretary for South-West Afdca, make nrovision, for
any such case or may extend the· trme \'vi thin
which anything is required to be done, or may
validat-e )3.nything so done after _the time required
or so irregularly done in matter of form, so that
the true intent and purpose of this Proclamati-on
mar have effect, but no such action shall affect
any judicial proceedings theretofore instituted or
any judgment, decree or other decision th-ereL1pon
made or given by any court.
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61. {1) The Administrator shall appoint· a Medical Inspector of Hospitals and Charitable Institutions
for the purpose of assisting in the adrri·inistration of this Proclamation.
(2) Such officer, shall at all times for the purpose
of inspection or the carrying out of his duties
under this Proclamation, have access to any
part of any Institution and any books or other
records kept by a Board or a Committee
thereof.
(3) Such officer shall at all times for the purpose
of inspection have access :to :!n Institution
which is exempt from the provisions of this
Proclamation in t-erms of section two hereof,
and anv books or other records kept in connection· therewith.
62. The Medical Inspector shall, before the month of
June 'in each year, prepare and deljver to the
Administrator an annual report for the last preceding calendar year, giving such particulars as
to the administration of this Proclamation as he
thinks fit or as the Administrator requires.
63. The Administr.ator may from time to time by notice in the Gazette make all such regulations consisteni: with this Proclamation as he thinks necessary or expedient for carrying into full effect the
provisions thereof.
64- AH existing laws repugnari.t to or inconsistent ,vith
the provisions ot this Proclamation shall be and
are hereby repealed.
65. This Proclamation may be cited as the "Hospitals
and Charitable lnstitu~ions Proclamation 1()22".

62.

63.

64.

65.

GOD SAVE THE KING.
Given under my hand and seal at Windhoek this
25th day of January, 1922.
GIJS. R. HOFMEYR,
Administrator.

op

aan om met de toepassing van deze Proklamatie te helpen.
(2) Deze ambtenaar heeft te alien tijde toegang
t-ot alle delen van een inrichting en a\le door
een Raad of een komitee daarvan gehouden
boeken of andere dokumenten, om te inspekt·eren of zijne amb-tsplichten krachtcns deze
Proklamatie waar te nemen.
{3) Deze ambtenaar heeft te alien tijde toegang
tot een inrichting die krac!ltens artikel twee
hiervan van de bepalingen van deze Proklamatie vrijgesteld is, en tot alle in verban<:i
daarmede gehouden hoeken of andere dokumenten, ten einde te inspekteren.
Te\ken jare v66r de maand Junie stelt de Mediese
lnspekteur een jaarrapport op voor het laatstvoorgaar.<ie kalenderjaar en overharu.ligt dat aan de
Administrateur, waarin die biezonderheden omtrent
de uitvoering van deze Proklamatie opgegeven
warden, zoals het hem goeddunkt of als de Administrat-eur vereist.
De Administrateur kan van tijd tot tijd door kennisgeving in de Officiele Koerant zodan~ge regulaties
optrekken, niet onhestaanbaar zijnde met deze Proklamatie, als hij nodig, of aangewezen moge achten voor de uitvoering van de voorzieningen van
deze Proklamatie.
Aile bestaande wetten, v:elke tegenstrijdig oi onbestaanbaar. zijn met de vcorzieningen van deze
Proklamatie _wor~en hierdoor herroepen.
Deze Prokiamatie kan aangehaald worden als de
"Proklamatie op Hospitalen en Liefdad~ge lnrichti-ngen, 1922".
GOD BEHOEDE DE KONING.
Oegeven onder mijn hand en zegel te Windhoek
de 25ste da.g van Januarie 1922.
GIJS. R. HOFMEYR,
Administrateur.
BIJLAOE.

SCHEDULE.

Distrikt .

No.

District .

No.
Datum
Tijd.
. HOSPITAAL .

Date
Time
. HOSPJTAL
Form of Admission.·
To be filled in l:>y or on _behalf of a patient seeking
admission -except in cases of emergency or unless
an undertaking is given to pay at ·the rate of
not less th-an seven shillings and sixpence per 1iem.
This is to be signed by the patient or b_y a person
responsible for the patient, and it should be (X) countersigned by the patient's Medical Attendant, if any,
or if the patient ha•S no Medical Attendant, then hy
any person approved of by the Board.
This recommendation to be subjec..-·finally to the
approval of the- Officer-in-Charge before admission.

Toel-ati n gsvorm.
Door of voor de patient te worden ingevuld, die toe·lating roekt, 'hehaive in dringende gevallen of tenzij ondernomen wordt tegen niet minder dan zeven
shilling en zespence per dag te betalen.
Dit moet ondertekend worden door de patient of
door -iemand, die voor de patient verantwoordelik is, en
hehoort gekontrasigneerd te warden• door de geneeskundig~, die hem bezoekt, ot als de patient die niet
heeft, door een door de Raad erkend persoon.
Deze aanbeveling ten slotte onderworpen aan de
goedkeuring van de met het opzicht belaste ambtenaar, vo6r toelating.

1. Full Name:

1. Naam voiuit:

2. Occupation:

2. Beroep:

3. Address:

3. Adres:

4. Where born and age?:
.

.

.

4. Waar geboren en ouderdom:

-.

.

5. Wat is· uw godsdiensf?:

5. What is your Religion?:
6. How long. nave you been ill?:

.

.

6. Hoe tang ziek?:

.

7. What Medical Man has attended vou during present illness>• and for how long?: ~

. .

7. Welke geneesheer heeft u bezocht tUdens tegenwoordige ziekte, en hoe tang?:
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8. Are you married or single-?:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8. Oetrouwd of ongetrouwd?:

.
9. If marri,ed, how many :of a family have you, or
who is dependent on you?:
. . . . .
.
.
10. What is your Wages ~r
Salary?:
,.
.
. .
11. Have you any other means besides your Wages
and Salary, and if sot - how much:

.

.

.

.

.

.

.
.

. .
.

.

12. Do you belong to any Benefit Society:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13. What can you a,fford to contribute towards your
m'aintenance?:

.

.

.

.

.

.

.......
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14. Give the names of friends to refer to:

.

.

.

.

"

.

.

.

.

.

.

.

. . .

9. Indien gefoouwd, hoe grote familie heeft u~ en
wie is van u afhankelik?:
.
. .
10. Wat is uw loon of salaris?:

.
.

.

.

.

...

.1L Heeft u andere middelen behalve uw loon of salaris, en, w ja, welke?:

.

.

.

.
.
. .
.
.
. .
.
12. Is u lid van een Oenootscltap- tot Onderling Hulpbetoon?:
.
. . . .
. . . .
13. Hoeveel kunt u voor uw onderhoud bijdragen?:
.
.
. . . .
.
14. Oeef op de namen van vrienden om· naar te vcrwijzen:

.

.

.

.

.

(1)
(2)
(3)

~

(1)

. .

(2)
(3)

. . .

.

*) To the Officer-in-Charge.
. . . . . . . . . Hospiial.
I know the Applicant and believe his statement
to be oorrect and worthy of your consideration.

.

. . . . . . . . .
(Handtekening van Applikant.)

(Signature of Applicant.)

*) Aan de Ambtenaar, met :ltet foezich1 belast,
. . . . . . . . Hospitaal.
Ik ke!l de applikant en geloof dat zijn verklaring
juist is •en waard in aanmerking genomen te worden.

(Medical Attendant.)
Admit abov·e as a

.

.

.

.

Geneesheer van Applikant.)

. Patient.

Officer-in-Ch'a rge.
") If preferred a separate note may be sent to the
Officer-in-Charge.

Laat bov,e ngenoemde toe als .

.

.

.

.

. Patient

(Ambtenaar met het toezichi belast.)
.,) NB. Zo men zulks verkiest, kan een afzonderlik
briefje aan de met het toezicht belaste ambtenaar
gezonden worden.

Gove.rnme.nt Notice~.

Goe.ve.rneme.nt Ke.nni~gevinge.n.

The following Government Notices are published
for general information.
A. J. WATERS,
Acting Secretary for South-West Africa.
Administrator's Office.
Windhoek

. De volgende Ooevernements Kennisgevingen worden voor algemene informatie gepubliceerd.
A. J. WATERS,
Waamemend Sekretaris voor Zuid-West Afrika.
Kantoor van de Administrateur.
Windhoek.

No. 31.}
(7th February, 1922.
The Administrator has been pleased •to approve
of the cancellationJ as from the date of this notke, of
Government Notice No. 20 of 1922, controlling the
price of meat.

No.

Die Administrateur bet die kansellasie goedgekeur
van Regerings Kennisgewing · No. 20 van 1922, wat
die prijse van vlijs vas stet, van af die datum van
hierie kennisgewing.

No. 32.]
[20tlt f ebruary, 1922.
COURT Of ·srECIAL JUSTICE Of THE PEACE.
. The Administrator has been pleased in terms ot
sub-section (1) of section on:e of the Special Justiceis
-0f the Peace Proclamation, 1921, to appoint the portion
of the District of ·-c,obabis defined in the ..attached
Sch.edule as an area for which a Special Justice of the
Peace shall hold office and Steinhausen within the
said area as the place for the holding of the Court
of th.e sa~d Special Justic.e of the Peace.

Ne. 32.I
[20 februarie, 1()22.
HOF VAN SPESIALE VREDEREOTER.
Ooreenkomstig sub-artiekel (1) van artiekel een
van die "Speciale Vreder,echters Proklamatie '1921";
het die Administrateur die gedeelte · van die distrik
Gobabis wat in aangehegte Bijlaag omskrijf is, as 'n
gebied verkhar waar 'n Spesia[e Vrederegter sij amb
sal beklee, en Steinhausen as die plek binne die gebied
waar die hof van genoemde Spesiale Vrederegter sij
sitting sal hou.

SCHEDULE.
SPECIAL JUSTICE OF THE PEACE-STEINHAUSEN.
Definition ,of Jurisdiction.
To comprise an area bounded as follows:f rom ·a point of longitude approximately 18° 20'
-east and latitude approximately 200 30' south, northeastward to a point of longitude approxrmately 180 35'

31.J

.----

[7 Febn.tarie, 1922.

BI JLAAO.
SPESIALE VREDEREOTER - STEINHAU$EN.
Gr•ense van Regsgebied.
Om 'n giebied in te sluit, als volg:
Van . 'n punt van lengtegraad, omtrent ts~ 20'
oos -en breedegraad omtrent 200 30' said, in nooro~
oostelike rigting tot bij 'n punt van len_gtegraad om-
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east and lati.tude approximately 200 13' south.; thence
t.r-ent 18° 35' uos en .breedegraad. 20° 13' suid; van
continuing along the paraUel approximately 2()0 13'
d11ar lang-ers .die _paralel ongeveer 200 13' suid tot
south to the eastern border of South-W.es.t Africa; , op die oostelike grens van Suidwes Afrika; van daar
thence southwa!'d and westward continuing · along the
in suidelike en westelike rigtnng ]angers die oostelike
eastern. border . ot South-West Africa ro a point of
grens van Suidwes Afrika tot bij 'n punt 20° oos
longitude 2QD east and latitude 20° south; thence oonvan die _len£i.egraad en: 20° suid van die breede•
tinuing along the parallel of 1a.titude- 22° south to the
graad; van daar laniers die paralel van breedepoint of intersection· of latitude 22° south: and the
graad 20° suid tot b1j die punt waar breedegraad
boundary of farm No. 183 (old No. 67); thence generally
22° suid en die grens van plaas .No. 182 (vroeger
_sou~hward oontinuir:ig <!,long · the boundaries of and
No. o7) elkander snij; van daar in algemeen suideincluding the following farms:like rigting !angers die grense van, en insluitende,
die volgende . plase:
Old No. New No.
Vroegere No.
Farm
6-7
Nuwe No.
183
farm
99
160
Plaas
67
183
Farm
98
186
,.
99
160
farm
146
98
186
"
146
to the south-eastern beacon -0r th:e lastmentione-d farm;
thenc-e generally westward continuing along the
tot bij · "die suidwestelike bake van laasgenoemde
boundarfes of and including the (ollowing farms:plaas; van daar in algemeen westelike rigting ]angers
die grense van, en insluitende, die volgende· plase:
f arm
No. 146
farm
,, 145
Plaas
No. 146
Koedoeloop
,, . 191
Plaas
,, 145
Mundts Farm
,, 192
Koed,oesloop ,, 191
Schoch
,, 193
Mundts Plaas ,, 192
Riviera
,, 139
Schoch
,, 193
Spinosa
,, 138
Riviera
,, 139
Talata
,, · 199
,, 138
Spinosa
Vendetta
,, 202
Talata
,, 199
Karamib-a
,, 203
Vendetta
,, 202
T o.ron to.
,, . 206
Karamba
,, 203
Toronto
,, 206
to the south-western beacon of the lastmentioned farm;
thence generally northward continuing along thie
tot bij die suidweste!ike bake van laasgenoemde
western boundary ot the District of Gobabis to .the
plaas; van daar . in -algemeen noordelike . rigting Ian•
point of beginning.
gers die westelike grens van die distrik Gobabis,
tot bij die punt van uitgang.
No. 33.)
(20th February, 1922.
[20 Februarie, 1922.
SPECIAL jUSTICE Of ,THE PEACE: KALKFON- No. 33.)
TEIN SOUTH.
SPESIALE VREDEREOTER - KALKFONTEIN SUIO
The Adrninisfrator has been pleased in terms
Kragtens sub-artiekel (1) van artiekel een van die
of sub_-section (1) of Section one ,of the Special Justices "Speciale Vrederechters Proklamatie 1921 " , het die Adof the Peace Proclamation, 1921, tn appoint that ministrateur die gedeelte van die distrik Warmhad,
portion -of the District of Warm bag as set out in the . soos in aangehegte Bijlaag omskrijf, verklaar as 'n
Schedule hereto, as an area for which a Special Justice gebied waar 'n S_pesiale Vre,deregter 'n amp sal beof the Peac-e shall hold office and Kalkfontein. South klee; en ,Kalkfontein Suid, binne die gesegde gebied,
within the said area as the place for the holding of as 'n plek waar die hof van genoemtle Spesiale Vredethe Court of the said Special Justice· of the Peace. regter sij sitting sal hou.
SCHEDULE.
Bl j LAAO.
SPECIAL JUSTICE OF THE PEACE KALKFONTEIN SPESIALE VREDEREOTER - KALKFONTElN SUID
SOUTJ;I . .
Orense van Regsgebied.
DEFINITION OP JURISDICTION.
Om 'n gebied in te sluit, als volg:
To comprise an area bounct,ed as follows:Van die oos~bake van die plaas Nieuwefontein
from the eastern beacon of the farm NieuweOst No. 54; van daar algemeen· in westelike rigting
fontein Ost No. 54; thence generally_ westward con!angers die grense van, en insluitende die volgende
tinuing along the boundaries of and incli.J:ding the
plase:
·
following farrns:Nieuwefontein Ost
Nr. 54
Nieuwefont-ein Ost
No. 54
Klein Aub
. ,, 52
,, 52
Klein Au.b
Naruchas East
,, 50
Naruchas East
,, 50
,, 49
-Naruchas
. Naruchas ·
,, 49
tot bij di,e · suidwes-bake van laasgenoemde · plaas;
·to · the · south-western beacon of the last!-mentioned
· van daar in 'n · regte Iijn oor die Bondels Reserwe
farm; the·n ce in · a straight line acrnss the · Bondels
No. 134 (maar insluitende· die plaas Drieliuk in
Reserve No. 134 (but including the place Driehuk
noemde Reserwe) tot ·'bij die suidoos-bake van die
in the said Reserve) to the south-eastern beacon of
plaas Orootplaats No• . 15, va-n daar in. noordelike
the farm Grootplaats No. 15 thence northward but
rigting, maar uitsluitende die plaas Orootplaats No.
excluding the farm Grootplaats No. 15 to th-e south15 tot bij die suidoos-bake van die . p-laas Grunau
eastern beacon of the farm· Gmma,u Sud-Ost No. 17;
Sud-Ost No. 17; van .daar algemeen in wes!elike
thence g,enerally w,estward continuing. along . the
rigting !angers die grense van, en insluitende die
boundaries ·of and including the following. farms:volgende plase :No. 17
Grunau Siict-Ost
No. 17
Grunau Sud-Ost
,, · ·16
Grunau Siid-West
·,, "16
Grunau Sud-West
· Kirchberg
·
Kirchberg
,, · 13
,, · 13
Wetterkopf
Wetterkopf
,; · 12
,, 12
,,. . 4
Bremen
,, ·4
Bremen

ge-
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No. 5
Ka.nebis
OeiJ.us
" 6
F, the n::: nth-\,·estern beacon of the last-mentioned
farm; thence generally north-westward continuing
alo ng the buunclaries · of an;d including the following
farms:Geiaus
No. 6
Karios
,, 8
to the north-western beacon of the last-mentioned
farm on the b,.)rder of the Keetmanshoop-Wannbad
Districts; thence generally eastward continuing along
the Keetmanshoop-Warmbad District boundaries to the
north-eastern beacon of the farm Oas No. 29; thence
generally southward continuing along the boundaries
of and including the following farms:-

Oas
Nabes
B!inkoog
Noibis
Kubub Ost
Niemvefontein Ost
to the .point of beginning.
No. 34.j

,.,. ·;'

,, 31

,,"
,,

"

30
45
55

54

[20th February, 1922.
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Ka111ebis
No. 5
Geiaus
,, . 6
tot bij die noord\ves-bake van die laasgenoe'tnde
plaas; van daar algemeen in noordwestelike rigtin:g
!angers die grense v.an, en insluitende die volgende
plase:Gei:rns
No. 6
Karios
,, 8
toi bij die noordwcs-bake van laasgcnoemde plaas
op die grcns van die Keetmanshoop en Warmbad
distrikte; van daar aigemcen in wcstelike rigti'ng
langers die Kee tmanshoop-Warmbad distriksgrense
tot bij di·c noo rdoostelike bake van die plaas Oas
Nc1 . 29 ; van daar algemeen in suidelike rigting !angers die grense van, en insluitende die volgendeplasc :Oas
No. 29
Nabes
,, . 31
Blinkoog
., 30
N-oi,bis
,, 45
Kuhub Ost
JJ
" 54
Nicuwefontein Ost
"
tot bij die uitgangpunt.

Ne . 3-i .]
[20 Februaric; 1922.
liOf VAN SPESIALE VREDEREOTER.
The Administrat,or has been pleas..ed in terms of
Kragtcns sub-artiekel (1) van artiekel een van die
sub-section (1) of section one of the Special Justices "Speciale Vrederechters Proklamatie 1921", het die Adof the Peace Pr0damati-on, 1921, to appoint the portion ministrateur die gedeelte van die distrik Windhoek,
of t'ht Distrid of \Y/indhoek defined in the scheduk~ wat ir: die Bijlaag ornskrijf word, verklaar tot 'n geattached hereto, as an area for which a Special Justice bied waar 'n Spesiale Vrederegter 'n amp sal beklee,
of the Peace shat! hold office and Seeis within the
en Seeis, binne die genoemde gebied, fot die plek
said area as the place for the holding ot the Court
waar die h of van gesegde Spesiale Vrederegter sij
of the said Special Justice of the Peace.
sittin.~ sal hou.
SCHEDULE.
BI J.LA AG.
SPESIALE VREDEREGTER - SEEIS.
SPECIAL JUSTICE Of THE PEACE-SEEIS.
Definition _of Jurisdiction.
Grense van Regsgebied.
T,o comprise an area bounded as f·olhv1s:-Om 'n gebied in te siuit, als volg:
Fr-om the south.western beacon ·of the farm Garib
Van die suidwestelike bake van piaas Garib
Ost No. 275 generally northwards continuing along the
Ost No. 275, alg,emcen noordelik !angers die grense
boundaries •of and including the following farms:en insluitende die volgende plase :Gari,b Ost
No. 275
Garib Ost
No. 275
Audabib Siid
,, 100
Audabib Sud
,, lOO
Autabih Ost
,, . 99
Autabib Ost
,,
99
Dordabis
,,
98
Dordabis
,,
98
Hatsamas
,,
93
Hatsamas
,,
93
Stolzenkld
,,
8{)
St-olzenfeld
,,
8CJ
Koanus
,, 121
Koanus
,, 121
Wolffsgrund
,, 122
Wolffsgrund
,, 122
Oupembamewa
,,
79
Oupembamewa
,,
79
Seeis
,, 134
Secis
,, 134
Boderihausen
,, 191
Bodenhausen
,, 191
Omunjereke
,, 190
Omunjereke
,, 1CJO
Orumbungo
,, 189
Orumbungo
,, 189
Orumbungo Nord
,, 14()
Orumbungo Nord
,, 149
Mecklenburg
,, 188
Mecklenburg
,, 188
Farm, formerly No. 21
,, 173
Plaas vroeger No. 21
n
173
Otjikundua
,, 155
Otjikundua
,, 155
Farm, formerly No. 20
,, 150
Plaas vroeger No. 20
,, 150
farm,
,,
,, 19a
,, 151
Plaas vroe_ger ,, 19a
,, 151
to the north western beacon of the lastmentioned farm;
tot bij die noordwestelike bake van laasgenoemde
thence generally north-eastwards continuing along the
plaas; van daar algemeen noordoost !angers die
boundaries of and including the foJl,owing farms:grense van, en. insluitende die volgende plase:
Farm, formerly No. 19a
No: 151
Plaas vroeger No. 19a
No. 151
Farm,
,,
,, 19
,, 152
Plaas vroeger !' 19
~" l 52
Hummelshein
,, 154
Hummelshein
,, 154
Farm
,, 153
Plaas
,, 153
Otjisauona Nord
,, 157
Otjisauona Nord
n
157
Hochberg
,, 158
Hochberg
,, 158
farm, formerly No. 11
,, 159
Plaas vroeger No. 11
,, 159
Farm,
,,
,. 10
,, 160
Plaas vroeger ,, to
,, 160
Barreshag.en
,, 161
Barreshagen
,, 161
Ekuja
,, 162
Ekuja
,, 162
Farm, formerly No. 3
,, 163
Plaas vroeger No. 3
,, 163
farm,
.,
,. 1
,, 164
Plaas vroeger No. 1
,, 164
COURT OF SPECIAL JU STICE OF Tl-iE PEACE.
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25.

Stock farm; stnmg fountain water; situate

11/~ miles from Johann Albrechtshoehe Station.
There is a vast number of improvements on the
holding· and the value of oome of th~se have been
included in 1he purchase price and will be allotted
with the holding. The remaining improvements are
reserved by Ooveroment and may be removed at any
time unless required hy the Railway Administration.
The Railway Administration will further be entitled
to the free use of water sufficient for its requirements.
N. B. The improvements included in the holding
will be pointed out to the successful applicant by the
Magistrate, Karihib, ·or any other pers,>n duly authorised.

26. Stock farm; water in wells; healthy; native
labour scarce; situate 4 miles from Kalkfeld stat(on.
The valuation of the 2 wells on the farm and also the
cement trough are included in the valuation of the
holding but the clwelling hou:s,e, outhouses and stables
together with water and grazing for 12 horses ,vill
he reserved for Police purposes.
27. Stock farm; water in wells and boreholes;
well timbered; healthy; native labour scarce; situate
25 miles Soutn of Otjiwaron,go.
The following improvements exist;hut,
kitchen,
2 boreholes,
3 wells.,
5 hectares of land cleared.
28. Stock farm; no surface water; well timbered;
heali:hy: native labour scarce; situate 18 miles North
of Otjiwarong{J.
29. Stock farm; water in wells; well timbered;
healthy; native labour scarce; situate 18 miles \Vest
of Ka.lkfeld Station.

The following improvements valued at £ 128 approximately exist:4 roomed house 50' X 10' (in bad repair),
outhouse 16' X 12' (in bad repair),
well 16 feet deep,
handpump,
cement and .stone trou_gh,
well 60 feet deep of little value,
reservoir,
trough.
The successful applicant, not being the constructor
of these improvements, will be required to pay therefor in ca~h an amount to the determined by the Administrator.

30. Stock farm; water in well; healthy; well timbered; native labour scarce; situate IO miles East of
Katkfeld Station.
The well on the holding is valued at £ 40 appr-oximately, an.d the successful applicant, not being
the constructor, will be required to pay therefor in
cash an amount to be determined by the Administrator.
31-36. These are farms recently surveyed in the
Okanjande Reserve. The holdings are suitable for all
classes of stock; healthv; native labour scarce; welt
timbered.
·
"Okanjantle" - ther-e are a cons-ed-erable number
of improvements on fhis holding and the valuation of
some of fhese is included in the purchase price and
t'hesc- will he allotted with the hqlding.
Ali improvements to be allotted with the holding,
will be pointed out to the successful applicant by the
Magistrate Otjiwarongo, <fr an_y 6ther person auly
authorised.
The remaining improvements are reserved by the
Government and may be re:noved at any time.
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25. Veeplaats; sterk foi,tein water; gelegen 11/2
mijien van Johann Albrechtshi'lhe Statie.
Er is een aanzienlike aa11tal verbeteringen op de
hoeve en de waarde van sommige daar\'an is bij de
koopprijs inbegrepen en zutlen tezamen met de hoeve
tDegeken•d worden.
C'e overblijvende verbete1-jngen zijn door het Goe- .
vernement gerescrveerd en k\mnen te eniger tijd verwijderd worden, tenzij die door de Spoonveg Administratie benodigtl iijn. Verder zal de Spoorweg
ministratie gerechtigd zijn tf,! vrije gebruik van zoveel water als nodig mocht :,ijn voor Spoorwegdoelein<len.
N. B. De verbeteringen bij de hoeve inhegrepen,
zul!en de suksesvolle applik,mt worden aangewezen
door de Magisiraat, Karibib, ,,f enig persoon behoorlik
daartoe gelast.
'26. Veeplaats; water in j,11tten; ·gezond; naturellewerkvolk schaars; gelegen -1· rniilen van Kalkfeld Statie.
De waarde van twee putten (>p de plaats alsook de
cement trog is bij de koopp.-ijs inbegrepen, maar de
woo nhuis, buitekamers en st,illen tezamen met water
e11 weiding voor 12 paarden ;,;ijn voor politiedoeleinden
gercserveerd.
27. Veeplaats; water _in putten en boorj'aten; goed
voorzien van hout; gezond; naturellewerkvolk schaars;
gelegen 25 mijlen ten wide;, van Otjiwarongo.
L>e volgende verbe-terini;,,err bestaan :hut,
keuken,
2 boorgaten,
3 putten,
5 hektaren grond schoon gemaakt.
28. Veeplaats; geen opp1:rYlakte water; goed v-0orzien van hout; gezond; natu1'ellewerkvolk schaars; gelegen 18 mijlen ten noorde1; van Otjiwarongo.
29. Veeplaats; water in r,utten; goed voorzien van
hout; gezon-d; nature!lewerkvolk schaars, gelegen 18
mijlen ten wc_sten van Kalkfeld Statie.
De volgen,de verbetering•f>11 gewaardeerd tegen omtrent £ 128 besta an:huis met 4 kamers, 50' < 101 (verwaar!oosd),
buitekamer 16' X 21' (vi:::rwaarloosd),
·
put 16 voet diep,
handpomp,
cemen:t en klip trog,
put 60 voet diep van weinig waarde,
reservoir,
trog.
De suksesvolle applikant, niet de persoon zijnde
die deze verbeteringen heeft !iangebracht, zal daarvoor
in kon:tant moeten betalen et;n bedrag te warden vastgesteld door de Administrat6J1r.
30. Veeplaats; water in een put; gezond; gocd
voorzien van h-0ut; naturellewerkvolk sdiaars; gelegen
10 rnijlen ten oo.sten van Kalk.Feld Statie.
De put op de plaats is gtwaardeerd tegen omtrent
£ 40, en de suksesvolle applik:int niet de persoon zijnde
die de put heeft gemaakt, zal daarvoor in kontant
moeten betalen een bedrag t., worden vastgestelcl door
de Administrateur.
31-36. Deze zijn plaat~r:n onlangs opgemeten in
de Okanjande Reserve. De hoeven zijn geschikt voor
alle veesoorten; gezond; n1durellewerkvolk schaars;
goed voorzien van hout.
"Okanjande" ...:.. er is e.,n aanzienlike aantal verbeteringen op deze hoeve a!ld de waarde van sommige daarvan is bij~de koopt)rijs inbegrepen en zullen
tezamen met de hqeve toegtckend worden.
Aile verbeteringen die te~amen met de hoeve toe•
gekend zul!en worden, zuller1 de suksesvolle applikani:
aangewezen worden door dt Magistraat Otjiwarongo
of enig pers-oon behoorlik cbartoe gelast.
De overblijvende verbeteringen zijn door het Ooevernement gereserveerd en !;11nne11 te eniger tijd verwijclerd \\'Orden.
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No. 37.)

[20th February, 1922.

SPECIAL JUSTICE Of THE PEACE: SEEIS.

No. 37.)

[20 Februarie, 1922.

SPESIALE VREDEREGTER -

SEEIS.

The Administrator has. been pleased in terms, of
sub-section (1) of Section ,pne of the Special Justices
of the Peace Proclamation, 1921, to appoint Andrew
Bu r k e to hold, during pleasure, the office of Special
Justice of the Peace at Seeis in. the District of Windhoek, with effect from the date of assumption, of duty.

Kragtens sub-artiekel (1) van artiekel een van die
"Speciale Vrederechters Proklamatie 1921", het die Administrateur vir Andrew Burke wederroepelik benoem tot Spesiale Vrederegter te Seeis in die distrik
Windhoek, van af die datum van sij diensopneming.

Mi~cellaneous Notice.

Gemengde Kenni~geving.

LAND AND AORICUL TURAL BANK Of SOUTH
AFRICA.
No. 1 of 1922.
APPOINTMENT OF VALUATOR.
It is hereby notified that, in terms of Sec.tion
fl()rty-five of Act: No. 18 of 1912 and Proclamation
No. 56 nf 1920 of the Administrator of South-West
Africa, the iiollowing person has been appointed by
the Central Board of the Land and Agricultural Bank
of South Africa to inspect and value properties in the
district of Outjo for the purposes of the said Act, in
place of JULIUS GOEBELMANN, resigned.
T. S: HEROLD,
General Manager.
Pretoria,
6th February, 1922.
OUTJO.
Gerhard Schumann, Outjo.

LAND- EN LANDBOUWBANK VAN ZUID AfRIKA.
No. 1 van 1922.
AANSTELLING VAN TAKSATEUR.
Het wordt hi,ermede bekend gemaakt QVer~n~
komstig artikel vijf en. veertig van Wet No ... 18 van
1912 en Proklamatie No.' 56 van 1920 van de Admini~
strateur van Zui,d-West Afrika, dat de volgett.d e persoott
door de Centrale Raad van de Land en Land,b ouw
Bank van Zui.d Afrika, is . aangesteld in plaats van
JULIUS GOEBELMANN om eigendommen voor de
doeleinden van gezegde wet te inspekteren en te
takseren, voor het distrikt gespecificeerd in dere
kenni.sgeving.
T. B. HEROLD,
Algemene Bestuurder.
Pretoria,
6 Februari, 1922.
OUTJO.
Gerhard Schumann, Outjo .

Adverti!.ement!..

Advertenti~!..

ADVERTISING IN THE OFFICIAL GAZETTE Of ADVERTEREN IN DE OfflCIELE i<OERANT VAN
SOUTH-WEST AFRICA.
ZUlD-WEST AfRIKA.
The Official Gazette will be published periodically
De Officiele Koerant zal van tijd tot tijd verbut approximately once a month.
schijnen, maar zoo mogelijk eenmaal per maand.
Advertisements will be accepted for insertion in
Advertenties worden ter plaatsing aangenomen ten
the official Gazette of the Territory of South-West kantore van den Sekretaris . voor Zuid West Afrika.
Africa at the Office of the Secretary for South-West
Advertenties worden in de Officiele Koerant geAfrica.
plaatst achter het offkiele gedeelte of in een extra
Advertisements will be inserted in the Gazette blad van de koerant, zooals de Sekretaris dat mag
after the official matter or in a supplement to the goedvinden.
Gazette, at the discretion of the Secretary.
Advertenties worden aangenomen voor de Engelse,
Advertisements will be accepted for the English, Hollandse en Duitse uitgave en zullen gepubliceerd
Dutch or Gennan editions and will be published in worden in de nummers van dezelfde taal.
the language in which they are written in the releDe Sekretaris heeft het recht om enige advertentie
vant editions of the Gazette.
die hij niet passend vindt, te weigeren.
The Secretary will have the right to· refuse to
accept for publication any advertisement which he conDe intekening voor de koerant is zes shillings voor
siders is not of a suitable nature.
twaalf nummers, franlm. Enkele nummers zijn verkrijg•
The subscription for the Gazette is six shillings baar tegen 6 pence per stuk.
per twelve issues, post free. Single copies of the GaDe kosten voor de opname van advertenties andere
zette may be obtained at the price of 6 d per copy. dan de kennisgevingen in de volgende paragraaf ge,
The charge for the insertion of advertisements noemd, zijn tegen de prijs van 6/- per .duim enkele
other than the notices mentioned in the succeeding kolom, en 12/- per duim dubbele kolom; herhalingen
paragraph, is at the rate of 6/- per inch single column halve prijs.
and 12/- per inch double column, repeats half price.
Kennisgevingen aan krediteuren en debiteuren in
Notices to creditors and debtors in the estates of de boedels van overleden personen, en kennisgevingen
deceased persons and notices by executors concerning van eksekuteurs betreffende likwidatie rekeningen voor
liquidation accounts lying for inspection, are published inspectie, worden in schedule vorm gepubliceerd tegen
9/- per boedel.
in schedule form at 9/ - per estate.
No advertisement will be inserted unless the charge
Geen advertentie za\ geplaatst' worden tenzij de
is prepaid to the Secretary. Cheques, drafts postal kosten aan de Sekretaris vooruitbetaald zijn. Cheques,
orders or money orders must be made payable to the wissels, post- of geldorders moeten betaalbaar gemaakt
worden aan de Sekretaris voor Zuid West Afrika.
Secretary for South-West Africa.
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Officiele Koerant, 1 Maart 1922.
NOTICE Of SURRENDER'.
Notice is hereby given that applicaHon wm be
made to the High Court of South-West Africa at
Windhoek on the 6th day of March 1922, at 9 o'clock ·
in the forenoon or as soon thereafter as counsel can
be heard ~or the surrender -9f the estate of _J asper
Dani eJ Ale t tu s van D y_k: a farmer of -"Stampriet"
in the · district of Gib eon S. \V .. A., as · insolvent and
that his ·schedules wilf lie f9r .fosp~ctio~ .. the office
of . the Master of the High Court at Windhoek and
. at the office of ·the Magistrate at Oibeon for a period
of fourteen days. from th'e ·14th day. of Feb1;uary Jo
the 27th day ot February 1922.

at

VAN AARDT & BELL,
Applicant's Attorneys.
. Windhoek, ?th February 1922.

NOTICE TO CREDITORS AND DEBTORS. ESTATES Of DECEASED PERSONS: Section 46, Act No. 24
of 1913 as applied to South West Africa.
Creditors _and Debtors in the Estates. specified in the annexed Schedule are called upon to lodge
their claims with and pay their debts to the Executors concerned within the stated periods calculated from
the date of publication hereof.
----·
·
KENNISGEVING AAN KREDITEUREN EN DEBITEUREN. BOEDELS VAN OVERLEDENE PERSONEN:
Artik~I 46. Wet No. 24 van 1913 zooals toegepast - op Zuid West Atrika, .
.. Kre.diteuren en Debjteuren in de Boedels vermeld in bijgaande Bijlage worden verzocht hun vorderingen in te leveren en hun schulden te betalen ten kantore van de betrokkene Eksekuteuren binnen gemelde tijdperken van af datum van publikatie dezes.

SCHEDUU~.
!·:~tate No.

EST,\.Tg LATll:

Boe<lel No.

BOEDEL VAK Wl.TLl!]N

162

175

l

BlJLAGE.
Name and Add ress of Execut.or or
\Yilhin a period of
authorized Agent.
Binnen een tydperk van Naam en Adres ,·au Eksekuteur of
g e machtigdP. Agent.

David Humphreys, late ol Grootfontein

30 days

T. I. Rautenbach,
P. 0. Box 27, Grootfontein . .

Wilhelm Trach

21 c.la.ys

L. J. Ha.asbi·oek,
P. 0. Box 33, Olmbandja.

NOTICE BY EXECUTORS CONCERNING LTQUIDATI0N ACCOUNTS LYING FOR INSPECTION: Section 68,
Act No. 24 of 1913, as applied to South-West Africa.
NOTICE is hernh:y given that copies of the Administration and Distribution Accouuts io the F,states
specified in Lhe attached Schedule will be open for the inspection of all persoos interested therein for a period
of 21 diiys (or longer if sµecialiy slated) from the da1es specified, or frorn the date of p11blication hereof, whichever ma_v he later, and at tlm Offices or the Master and Mag-istrate as stated. Should no objection thereto be
lodged with the Master during the period of iuspection the Executors concerned will proceed to make payments
in accordance thel'ewith.
KENNISOEVING DOOR EKSEKUT.EWR.ECN BETRgFFENDE LIKWIDATIE-REKENINGEN TER INZAGE
LIGGENDE: Artikol 68, Wet No. 24 van 1913, zoals toegepast op Zuid-'\'~Test Afrika.
KENN[S geschiedt mits de;::e dat duplikaten van de Admiuistratie- en Distributie-rekeningen in de
Boedels vermeld in de navolgendo Bijlag-e ter iozage van alle persouen die daarin belang hebben zullen liggen
ten Kantore -van de Meester en M11gistrM\t, zoals gemeld, gedurende een tijdperk van drie weken (of }anger indien
speciaal vermeld) \"Oll a.f gemelde dutnrns. of van a.f datum van publikatie dezes, welke ook de laatste .moge
zijn. lndien geen bezwaar daartegen ingedierid wordt bij de Meester binnen het tijdperk verrneld zullen de
betrokken Eksekutenreri overgaan tot de Y.itbetaling in lormen van gemelde rekeningeu.

SCHEDULE
Estate No.

Boedel No.

6037/6
72/2

BIJLAGE.
Office of the
Kantoor van de

Name and Adress of Exe•
cntor or authorized Agent
Na.am en Aclres van Ekse•
kuteur of gemacbtigde

Description
of Account
Besch rijving
van Rokening

Datum
Tijdperk

Master
Meester

Lappat, Ot.to

Oish·ibution a/c

21 d:i.ys

Windhoek

A. Steekel,
Swakopmund

Heinrich Hec.lcler

1st & fiual LiqHidation aod
Distrihutionaic

21 days

Windhoek

AnnaHedel.,r,Exeoutri:it
Dative, c/o Dr. Frit.zscb e
Wiudhoek

ESTATE LATE
BOEDEL VAN WIJLE.N

Dato
Period

Magistrate
Mag·istraat

Agent

