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ii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 5TH JULY, 1921. 

No. 30, 1921.J 	 No. SO, 19!1.] 

WE'fACT 	 I 
.Tot verlenging van het tijdperk gedurende hetwelk 

To extend the period for which the Rents Act, 1920 de Wet op Huurgelden. 1920 (Wet No. 13 va. 
(Act No. 13 of 1920), shall be in operation and 1920) in werking zal blijven en tot het wijziging 

.to 	amend that Act in certain respects in its con-, van die' Wet in zekere opzichten in zij. 
tinued operation. 	 voortgezette werking. 

E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty'IZIJ HET BEPAALD door zlj~ Maj,esteit d~ Kon~ng, deB	the Senate and the House of Assembly of the Union 'Of Senaat, en de Volksraad van de UmevanZUld Afrlka,,,al. 
South Africa, as folloW's ;-	 voIgt :-' '. . .... ." . . 
..1.Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingenin artikel Verle~ 

Extension of . 1. N'Otwithstanding anything to the contrary in section vijjtien van de Wet op'Huurgelderl, 1920(WetNo, 13 van 1920), van tildperk
period,of fifteen of the ,Re~ts Act, 1920 (Act ~.o. 13 of 1920), (hereinafter (hieri~ verder genoemd de Hoofd~et), blijven de be~alingen t:~=:~et 
k:;:~~~;f c~lled. the prlll?lpal A?t), the 'pr~/VlslOns of that Act shall ~on- van dIe Wet van kracht t~t .d~ dertlgste dag van Jume 1922, No. 13 van 
of 1920 with tmue m operatIOn untIl the thIrtIeth day of June, 1922, subject behoudens de volgende WI]ZlgJngen ;-- 1920 in 
modi6.c~" to the following amendments :- (a) Artikels tlier, vijj en ze8 van de Hoofdwet worden hier· wel'king.~. 
tions. bij herroepen. ~et WljZl

(a) 	 SheecI~eiobnyg rf.eopuera'lefidve and 8ix of the principal Act are (~t Artikelzeven van de Hoofdwet wordt hierbij herroepen gmgen. 
, " 'en het volgende nieuw'e artikel ervoor in de plaats 

(b) 	 Section 8even. of the principal Act is hereby rep :eled gesteld ; 
and the following new section is substituted therefor: "7. In geval een onredeIike huur belast. is kan de 
" 7. If an unreasonable rent has been charged. the raad de v€rhuurder bevelen dadelik aall de huur

board may order the lessor forthwith to~ refundlder, gerekend van de dag waarop de raad de 
to the lessee, as from'the date 'of the receipt bYI klacht van de huurder ontvangen h-eelt, zodanig 
the board of the lessee's complaint, such sum aSI bedrag terugte betalen als meer bstaald is daD 
has been paid i1) exeess of the .amount }Vhich itl . bedrag dathU besluit een redelike huur ge
determines ~o have been a reasonable rent, lcssl weest te zij'n, verminderd met door de huurder 
any arrear rent due by the lessee". 

(e) 	 Paragraph (b) of section eleven of the princi'pal Act 
is hereby amended by the deletion of the following 
words "that the rent board has after duly hearing 
the lessor and the Ie ssee certified", 

(d) 	 The following new sub-section shall be added to f;ection 
eleven of the principal Act, the provisions of that sec
tion, as amended by this Act, being regarded as sub
section (1): 

" (2) If a lessor shall cause a lessee to remove from 
any dwelling for the reason stated in para
graph (e) of the preceding sub-section, and such 
dwelling shall not, without reasonable cause, 
within one month from the date of removal 
of the lessee be occupied by the lessor or some 
person in his employ and continue to be so occu
pied for a period of three consecutive months, 
the lessor shall be guilty of an offence and liable 
on conviction' to a fine not exceeding twenty-fivp 
pounds, and shall also be liable to pay compen
sation to the lessee for any loss sustained by 
reason of his removal from such dwelling". 

(I') The following words shall be added to the interpreta
tion of " lessee" appearing in section fourteen of the 
principal Act: "and the widow of a lessee or sub
lessee who was living with him at the time of his dec 
cease ". 

(f) 	The following new paragraph shall be added after para
graph (d). in the interpreta.tion of " reasonable rent" 
in the said section 
"(e) any rent payable by a sub-lessee to the lessee." 

(0) Section fifteen of the principal Act is hereby amended. 

achterstallig gelaten huur". 
(c)Paragraaf (b) van artikel elf van de Hoofdwet wordt 

hierbij gewijzigddoor het vervallen van de volgende 
woorden: "de huurraad na de verhuurder en de . 
huurder behoorlik gehoord te hebben verklaard heeft 
dat." 

(d) 	 Het volgende niel1we sub-artikel wordt toegevoegd aan 
artikel elf van de Hoofdwet, zullende de bepalingen 
van dat al'tikel, zoals gewijzigd door daze Wet, 8nb
artikel (1) voorzien:
" (2). Indien een verhuurder een huurder doet ver

huizen uit een woning om de in paragraa£ (c) 
van het voorgaande sub-artikel vermelde reden, 
en zodanige woning niet, zonder redelike oor
zaak, binnen een maand gerekend van de ver
huizing van de huurder, bewoond wordt door de 
verhuurder of door een bij hem in dienst, zijnd 
persoon, en gedurende een termiju van drie ach
tereenvolgende maanden aldus bewoond blijft,is 
de verhuurder schuldig aan een overtreding en 
wordt na veroordeling gestraft met een boete van 
ten hoogste vijf en twintig pond, en is ook aan
sprakelik voor het betalen van vergoeding aan de 
huurder voor ten gevolge van zoda~ige verhuizing 
uit zodanige woning:geleden verlies." 

(e) 	 De volgende woorden worden toegevoegd aan de Ver
klaring van het woo.rd " huurder " gegeven in artikel 
veertien van de Hoofdwet: "en de weduwe van een 
huurder of onder-huurder die ten tijde van ziju dood 
met hem samenwoonde." 

(j) De volgende uieuwe paragraaf wordt na paragraaf 
(d) ingevoegd in de verklaringvan "redelike hUUT" 

in genoemd artikel : . 

"(e) huur door een onder-huurder aan de lmurder te 


betalen ". 	 . 
(g) Artikel vijftien van de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd 

by the deletion therefrom of all words after the words door weglating daaruit van 11.1 de woorden na de woor
"Rents Act, 	1920". den "Wet op Huurgelden, 1920". . 

2. Een verhuurder is gerechtigd een door hem verhuurde Verhuurder 
Lessor may 2. A lessor shall be entitled to enter a dwelling let by him at woning, nn behoorlike kennisgeving aan de huurder, op aIle mag woning 

. enter any rea~onable. time, afte~ ?ue notice to the lessee, for the pur- redelike tijden binnen te gaan, met het doel deze te inspekteren binnengsan. 
dwelling. pose of mspectmg or repaIrIng same, and any lessee who refuses of te herstellen, en de huurder die weigert een verhuurder te 

flo .permit a lessor to enter: a dwelling fO.r s.uch purpose shall be vergu~nen vl)or zodanig .doel een woning binnen te gaan is 
gUIlt! of an offence and lIable on conVI('tlOn to a fine not ex· schuldlg aan een overtredmg en wordt na veroordeling gestraft 
ooedmg five pounds. met een geldboete van ten hoogste v-ijI pond. 
., 	 3. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Kortetitel. 

Sbon title. 3. T~18 Act may be CIted for all purposes as the Rents Act als de Wet tot Verlenging en Wijziging van de Wet op Huur

B:w:tenslOn a~d .Amendment Act, 1921, and shall be read as one gelden 1921, en wordt geacht met de Hoofdwet een e-eheel uit 

With the prmCIpal Act. te maken. '. 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY1 5TH JULY, 1921. 

No, 31, 1921.J 	 No, 31, 1921.J 

WET 
i

To 	impose certain additional stamp duties and to!Tot het opleggen van additionele zegelrechten en tot 
amend in certain respects the Stamp Duties andi wijziging in zekereopzichten van de Zegelwet 
Fees Act, 1911 (Act No. 30 of 1911). 1911 (Wet No. 30 van 1911). 

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

Substitution 1. The duties imposed by Item 10 of the Second Schedule }. De ~egelrechten opgtllegd .in. nummer 10 van de Tweede Substi 
~i d~~y I;~es to the Stamp. D,uties and Fees Act, 1911, (hereinafter referred BI]lage bl] d~ Zegel::e~, 19,n, hlerm verder genoem.~ ?~ Hoofd- :::a~ 
Items 10 and to as the prmclpal Act), as amended by the Stamp Duties wet~ zoals dIe geWl)Zlgd IS dO,~r de Zegelwet WI)~ngIngswet, in n~ 
16 of Second and Fees Amendment Act, 1913, and the duties imposed 191.), en de rec~t~n opgelegd bl] nummer 1.6 v~.n de genoemde 10 en 
I:lchedule to by Item 16 of the said principal Act as so amended are hereby Hoofd,wet, geWI]Zlgd ,als boven, wo.~den h~~rbIJ herroepen en d~.Tw 
Act N}o. 30 repealed and the duties set forth in the F,irst Schedule tOlde recnten opgesomd III de Rerste BIJlagebl) deze Wet worden ~!ll~
of 19 1 . 	 hi b" d . d I Id' .. et , 	 thIS Act are hereby imposed in substitution therefor. er IJ aarvoor In e p aats geste . van I!J. 

Impositions 2. From and after the commencement of this- Act the 2. Van en na het inwerkingtreden van deze Wet worden Opleg€ 
o! MIdI' duties set out in the Second Schedule to this A,ct shall be de rech,ten opgesomd in de' Tweede BijIage bij deze Wet v,an a<l 
tlOna h bl II .' 	 ' h II d' . t . d" B"l tlOne eduties. 	 c argea e upon a such Instruments specified in that Schedule ge even van a e zo amge IllS rumenten In Ie IJ age met rechtel 

as aTe described in sub-section (1) of section five of the principal name genoemd als omschreven worden in sub-artikel (1) 
Act. Ivan artikel vijf van de Hoofdwet. 

Amend,ment , 3. Sub-section (1) of section eleven of the principal Act ,3. ~ub-a~i~el (1) van ,artikel elf van de Hoof~wet wordt Wij7ig 
of ~ectlOn is hereby amended by the insertion after the word "issues "hIerbl] gewIJZlgd door het Invoegen van het woord' ontvangt" v,~ aJ 

eleven of Act, I fi I' h f 	 ' I h t d "'t ft'" d t did elJ va,jNo. 30 of 	 In t 1e rst me t ereo of the word" reCClves ", na e woor Ul gee In e ,wee e rege aarvan. No, 3 
1911. , 1911. 

Amendment 4. Sub-section (1) of section fifteen of the rinci al Act 4. Su~-ar~i.kel (~). van artikel vijftien van de Hoofdwet Wijzig 
of seetio,n is hereby amended by' the delet'on of th . d"" P t P f "wordt Inerhl] gewIJZlgd door het weglaten van de woorden v~n .al 
fi.,rte 	 of At' I e wor t; any rans er " d d ht'" d tid h t' d mjjtLer 
~~.e~o of c in the first line thereof and the substitution therefor of the, e over rac ,In e eers e rege .aa~van en, e ,m e Wet ] 
1911. words "anV' registration of any transfer". plaatsstellen daal voor· van de woorden , de registratIe van van 11 

• , een overdracht". 
Proviso to 5. Paragraph (1) of Item 9 of the Second Schedule to the 5. Paraaraaf (1) van nummer 9 van de Tweede Bl']'lao e bI']' V b 
paragraph "1 A . h b _ ' . 	 '" ' ' ' '' oor
(1) of Item 9 prIllClpa , c~, IS ere. y amended by the addItIOn thereto of de Hoofdwet wordt hierbij gewijzigd door toevoeging van op par I 

of Second of the fol1owmg provIso: hf:t volgende voorbeholld: (1) val 
~\c~etule to Provided that in the case of any sllch bond which is J\-let dien verstande dat in het, geval van elk zodanig ~:::: 
~fci911' 30 eXt'cnted by way of suretyship only and is collateral t.o a duly verband dat slechta verI eden wordt als zekerhcidstelling en Tweed 

. 	 stamped bond for the same debt. or obligation executed by the een bijkomende zekcrheid uitmaakt van cen behoorlik gezegeld Bijlag~ 
principal debtor or obligor, the duty ohargeable shall be onelverband yoor dezelfde Rchuld of verbintenis door de hoofd- Wet N 
shilling for each £100 or part thereof of the debt secured or tOt·schuldenaar of verbondene ver,leden, het recht betaalbaar een, van 11 
be secured. shilling is voor iedere £100, of deel daa,rvan, vall de· schuld 

,venekerd of te wOI'den verzekerd. . 
Repeal. 6. ExemptIOn (f) to Item 21 of the Second Schedule to ...T • 

the principal Act (which exempts receipts written on a duly ,.6." rIJstelhng ([) In nu~mer. 21 van de Tweede .Bjjl~ge HerrOE 
stamped bill of exchange or promissory note) is hereb re- bl] de Hoofdwet (welke vr~Jstelling verlee~t voor kWltantlCs 
pealed, Y geschrev.en .~p een behoorlik gezegelde wIssel of promesse) 

wordt hierbI] herroepen. 
?~::i~~n of 7. Fo~, the purposes of. this Act :' interi~ ~olicy of .in- 7, In deze Wet beteKent "interim verzekeringspolis" Definil 
policy". sur~nce shall mean any lllstrume~t Issued wlthm the Umon elk instrument binnen de Unie uitgegeven met de bedoeling "ir:~~ 

:vhlChpurport~ to cover, any rIsk, under a con,tract of een risiko te dekken volgens een verzekeringskontrakt tot poh!il 
msuranc~ pendlll¥ the rece1pt :l!0m WIthout the Umon of a aan de ontvangst van buiten de Unie af van een werkelike 
final pohcy covermg the same rIsk. • polis die hetzelfde risiko dekt. 

Short titl0. 8" T,his Act may be cited for all purposes as the Stamp 8, Deze Wet kan voor ~~le, doeleinden worden aangehaald Kort-eI· 

Duties and Fees Act Further Amendment Act, 1921. als de Wet tot verdere WI]ZIging van de Zegelwet, 1921. 
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UNION GA.ZE1'TE EXTRAORDINARY, 5TH JULY, 1921. 

First Schedule. 	 'Eerste Bijlage. 
--.....-~-'----------------D-l-lt-y-.1----------- .

i Instrument. 	 Instrument. Recht., 

--·---I-----~-~-~·· -£-8.-d I, ------11
I . Broker's Note. 

ILem 10 .. I Where the consideration exceeds £5 and does I I 
not exceed £25 . . . . .. . . , 0 0 I' N'ummer 10 . 

\ \'I'here the consideration excceds £25 and does 
not exceed £50 0 0 6 ! 

Where the consideration exceeds £50 and does 
not exceed £100 0 0 

Where the consideration ex('eed~ £1011. for 
every £100 or part thereof.. 0 0 

Exemptions. 

(a) 	Note of sale or purchase on behalf of 
anotherbrok~·r or agent within the Union 
who is acting in the same transaction for 
a principal; 

(b) 	Note in respect of the sale or purchase 
of any stock issued by th6 Government of ' 
the Uuion. 

Marketable Security-including any ,,,rip, cer· NUmnulr 16 
tiffeate, warrant or any other 1·" e instrument 
represeniing any share "I'ek,. or debenture 1 
or any right of option to acquire any such 

. share, stock or debenture, of any company 
or other corporate body (excepting a local 
authority or a building society) : 

Item 16 .. 

(l) 	In respect of the original issue within 
the' Union of ooy such shares, stocks or 
debentures, 
(a) 	if transferable only by registration: 

for every £10 or part thereof of nominal 
value \) \) , 

(b) 	 if made out to hearer or in any manner 
so as to he transferable by (lelivOl'Y 
only, for every £10 or part thereof of i 
nominal value 0 2 0 

1<Jxemption : ' \Vhere the scrip, certificate, 
warrant or like instrument is issued solely 
in substitution for any instrument or in
struments of the same nature of like or 
equivalent value, withdrawn, cancelled or 
lost, which were owned by the person to 
whom the issue in substitution is made: 

Provided that this exemption shall only 
be allowable if the new instrument is I 

endorsed by a director, secretary or re
sponsible officer as being bona fide a substi. 
tntion without change of owner~hip. 
(2) 	In respect of the registration of the 

transfer of any snell marketable security: 
for every £100 or :part thereof of the 
amount or val:Ue of the consideration given, 
or where no' consideration is given, of 
the' value of the markotable security I 
transferred _, \) \) j 

Second Schedule. 

ty.DuInstrument. 

Jlfalcelaars Sl'Uitnota. £ s. d. 
Waar de konsideratie meer bedraagt dan £5 

en niet meer dan £25 0 0 
Waar de konsideratie meer bedraagt dan £25 

en niet meer dan £50 0 0 6 
Waar de konsideratie meer bedraagt dan £50 

en nlet meer dan £100 0 0I 

Waar de konsideratie meer bedraagt dan £100, I 

voo,' elke £100 of gedeelte daarvan 0 0 

Vrijstellingen. 
(a) 	Sluitnota van verkoop of koop namens 

~en andere makelaal' of agent binnen de 
Unie die in dezelfde aangelegenheid voor oon 
principaal handelt: . 

(b) 	Nota met betrekkil1g tot verkoop of koop 
van effekten door de Regering van de Unie 
uitgegeven, welke ook. 

Handelseffekt-roet inbegrip van scrip, ·certi. 
fikaat, bewijs van gerechtigdheid of dergelijk , 
instrument dat een aandool, effekt, i 
obligatie of een recht op optie tot het vel'· 
krijgen van zulk een aandeel, effekt of 
obligatie in een maatschappij of ander 
rechtspersoon, welke ook (uitgezonderd een 
plaatselik bestuur of een bouwvereniging), 
vert<'lgenwoordigt : 
(l) 	ten aanzien va.n de oorspronkelike uit· 


gifte binnen de Unie van zodanige aan

delen, effekten of obligaties, 

(a) 	indien slechts overdraagbaar door re

gistratie: voor elke £10, of gedeelte 
daarvan van nominale waarde 0 0 6 

(b) 	 uitgemaakt aan toonder of op andere ' 
wijze zodanig dat ze slechts door over· 
gave overdraagbaar zijn, voor elke £10 
of godeeUe daarvan van nominale 
waarde . _. 0 2 {) 

Vrijstolling: Waar scrip. certifikaathewijs van 
gerechtigdheid of dergelijk instrument slechts I 

uitgegeven wordt tel' vervanging van cen ge
lijksoortig instrument of gelijksoortige in. 
'Itrumenten van gelijke of overeenkomende 
waarde die ingetrokken, vernietigd of ver· 
loren zijn, en aan de persoon behoorden aan 
wie de nieuwe uitgave geschiedt : 

Met dien verstande dat deze vrijstelling 

aUcen zal worden verguud wannoor het 

nieuwe instrument van een verklaring wordt 

voorzien door een direkteur, sekretaris of 
I 

verantwoordelik ambtenaar dat het bona 

fide ter vervanging dient, zander verandering 

van eigenaar. 

(2) 	ten aanzien van de l'egistratie van de ! 

ovordracht van een zodanig handelseffekt : 
voer elke £100 of gedeelte daarvan van het 
bedrag of de waarde van de gegeven konsi
deratie,of waar geen konsideratie gegevim 
is, van de waarde van het overgedragen 
handelseffekt 0 0 

Tweede Bijlage. 

INSTRUMENT. 	 IRlllORT. 

(a) Dllplicato original of any instrument, the original whereof 
is chargeable with stamp duty under any law in force 
within the Union: the like duty to that chargeabJe 
upon the original, but not to exceed 

Exemption: Any duplicate original in respect of 
which a substantive stamp duty is otherwise chargeable. 

Any duplicate original which is required to be filed of 
record in any public office of the Union. 

(b) Policies oj Insurance, 
Any interim policy of insurance, the currency of which 

does not exceed four calendar months: " , . , . 
Provided that the duty on any such intorim policy 

shall not exceed t.hat payable upon a final policy covering 
a like risk. 

I----I(a) Duplikaat origineel van een instrument, waarvan het I 
£ s. d. origineel belaatbaar is met zegelrecht volgens enige in de i 

Unie van kracht zijnde wet: ' 
hetzelfde recht dat op het origineel belastbaar is, maar 

niet meer dan .. 	 o o o o Vrijstelling; Een duplikaat originool waarop op 
andere wij7,6 cen oorspronkelik recht geheven WOI'(lt. 

Een duplikaat originee! dat tel' bewaring ingediend 
moet worden in een staatekantoor van de Unie. 

(b) Verzekeringspolissen, 
Een interim verzekeringspolis, waarvan de duur voor 

niet langer bedoeld is dan vier maanden . , ! 0 o 
Met dien verstande dat het zegelrecht op e6n zodanige I o o interim polis niet meer zal bedragen dan het recht dat 

betaalbaar is op een werkelike polis die een zelfde risiko 
dekt. 
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v UNION GAZETTE EXTRAORDINA ..RY, 5TH JULY, 1921. 

No. 32, 1921.] 	 No. 32, 1921.] 

ACT 
To 	facilitate the carrying into effect, in so far a&IOm het tenuitvoerleggen te vergemakkeliken, zover 

concerns the Union of South Africa of certain! de Unie van Zuid Afrika betreft. van zekere 
treaties of peace between His Majesty the King i vredesverdragen tussen Zijn Majesteit de Koning 
and certain other Powers and to extend thei en zekere andere Mogenheden en voor het uit 
operation of Act No. 49 of 1919. I bt'eiden van de werking van Wet No. 49 van 1919. 

I 


__ ~~==~_-==c~=c-=c -='======._~.~=='==~=== I======c 


BE IT ENACTED by the King's Most ExcenentlMajesty,IZI.J HET BEPAALD door ZijnMa,jesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly- of the "Union ;,f: Senaat en de Volksraad van de Dnievan Zuid Afrika 

South Africa as follows .. :als voigt, 
Power to 1. The Governor-General may make such appointments! 1. De Goeverneur-generaal kan zodanige aanatellingen doen, Be.voegd
give effoot h h ffi . 	 'I d' I . 'II d' kl' I . hOld tot h~t ablIS ' sue 0 ce~, Issue such proclamations and. regula- Z? amge. am )ten mate .en, zo amge pro amatles eI~. re~u I1:tle8 tenuitvoe:rto certain 
peaoo 	 ~0J?-s and do suc~ thmgs as appear to him to be necessary for mtvaardlg:en ~I,t zodamge maatregelen neI?en ala ZlJ~S lUZl?Da leggen Vl),[ 

treaties. 	 ~,?-ng effect, 80 far as concerns the Union, to any of the pro- noodzakelik zlJn om, voor zover de Dme betreft, mtvoenng zelteN 
VISIOns of the following treaties of peace between His Majesty, te geven aan de bepalingen van de volgende vredesverdragen vredes· 
the King and cert,ain Powers, viz.: I:tussen Zij:n Majesteit de Koning en zekere ~ogendheden, n.l ,: verdragen. 

(1) 	the treaty of peace with Austria, signed at aint (1) het vredesverdrag met Oostenrijk, getekend te Saint 
Germain-en-Laye, on the tenth day of September, Germain-en-Laye, op de tiende dag van September 
1919 ; , 1919, 

(2) 	 the tre:,ty of peace with Bulgaria, signed at Neuiny-~ (2) het vr~deaverdrag met Bulga~ij~, getekend te Neuilly
sur-Seme on the twenty-seventh day of November,! sur-Seme op de zeven en twmtigste dag van Novem
1919. : ber 1919; 

(3) 	the treaty of peace with Hungary,. signed at Trianon (3) het vredesverdrag met Hongarije, getekend te Trianon 
on the fourth day of June, 1920, and op de vierde dag van Junie 1920, en 

(4) the treaty of peace wit,h Turkey, signed at Bevres (4) het vredesverdrag met Turkije, getekend te 8evrcs 
on the tenth day of August, 1920; op de tiende dag van Augustus 1920; 

and any act of the Governor-General in that behalf shall be en alle handelingen van de Goeverneur-generaal in dat..opzieht 
lawful notwithstanding any provision to the contrary in any hebben rechtakracht niettegenataande tegenstrijdige bepa
law contained. lingen in andere wetten vervat. 

Extension 2. Anything to the contrary notwithstanding in section jive 2. Ongeacht tegenstrijdige bepalingen in artikel vij! Va n Uitbdeiden 
of operation ?f Act N~. 49 of ,1919, the provisions of that Act shall re~ain Wet No. 49 va~.1919, blijven de bepalingen van die Wet Van ;:k~g vof Act No. 

In operatIOn untIl repealed by Parliament. 	 kracht totdat ZlJ door het Parlement worden herroepen. Wet No.449 (jIf 1919. 
van 1919. 

Short title. 3. This Aet may be eited for all purposes as the Treaties of 3. Deze Wet kan voor a.lIe doeleinden worden aangehaald ali Korte titel 
Peace Act, 1921. . de Wet op Vredesverdragen., 1921. 
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