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hereby published for general information :--

PAGE. 

No. l4 of 1923: Mapochs Gronden 'Vater Hnd COIll-

monage /1 ct Amendment Act ii 
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Order ~ o. 158, 
llANL. H. VISSER, 

Ckrk of the House of Assembly. 
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E. F. C. LANE, 
Sekretaris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Kaapstad, 22 Mei 19231. 

No. [22 Mei 1923. 

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

zijn goedkeuring te hechten aan de volgende Wetten, we1ke 
hierme.de ter algemene informatie gepubliceerd worden :--
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No. 17 van 1923: \VetopdeRegistratievanGeboorten, 

Huweliken en Sterfgevallen xxv 
No, 18 van ]923: Rand vVaterraad Statuten 1903-1921 
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Volksraad, 
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DE volgende Wetsontwerpen, ingedielld in de Volksraad, 
. worden gepubliceerd ingevolge Art. 158 van het R;;gle
ment Vall Orde. 

DANL. H. VISSER, 
K]erk van de V olksraad. 
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Allotment 
of portions 
of common· 
age at 
Mapochs 
Gronden. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY,23RD MAY, 1923. 

No. 14, 1923.J No. 14, 1923.J 

ACT I 'VET 
d .. h M G d 10m in zekere opzichten de Mapochsgronden Water 

To amen In certam respects t e apochs ron en en Gemeenschappelik Weiveld Wet 1916 (No. 
Water and Commonage Act, 1916 (No. 40 of I 40 van ISI6) te wijzigen en voorziening te 
1916) and to provide for the issue of title' to maken voor de uitreiking van eigendomsbewijzen 

. . aan eigenaars van percelen in Mapoehsgroncen 
owners of lots In Mapochs Gronden 10 the. in de Provineie Transvaal. 
Province of the Transvaal. 

BE IT ENAOTED by the King's Most Excellent 
the Senate and the House of Assembly of t,he 

South Africa, as follows 

IIET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 
volat :-

I 1. (1) Niettegeustaande ~e bepalingen vervat in ~rtikel, twee Toekenning 
,van de J\tlapochs~ronden Water en Gemeenschappehk Welveld van delen 
IUT t 1916 (h" d d H fd t) 1 d G vangemeen 1 (I) N t 'th t d' th' t' d' t' I, n e " ' lerna gcnoem e 00 we {an e oeverneur- h' rk 

f th JVI 0 w~ ~an dng ;Yt mg dO~ ame 1Il sel ~on l~~'ggeneraal op applikatie van de gcregistreerde eigenaar of huurder ~:ei~~k~ ~1~ 
o(h ,e; apoc / ~on en t: er ~n, t1~0) nate G C', Ivan een perceel in Mapochsgronden in het distriktMiddelburg, Mapochs. 

G
eremal' ter re ell'~e t,to abs the prll~Cltpa dC" t e jovernor-fiTransvaal, hangende de verdeling van het gemeenschappelik grollden, 
enera, on a pp lca ·lOn y e regIs ere owner or essee 0 i 'ld I' d H fd t b ld d t k ' ,h' It' M h G 'd ' th d' t . t f J\fidd lb' iwelve zoa 8 III e 00 we epa.a , e oe -enmng m,lC tJgen 

any 0 1Il apoc s . ron en l~ .• e 18,rIC 0 . e urg'l·aan zulke eigenaar of huurder van een dee I van het gemeen-
Tran.svaal! may, p.en?Ulg the dlVlSlO~ of the commonage as .schappelik weiveld, vier morgen niet te bovengaande, in toe
provIded m the prI,nClpal, Act, authorIze the allotment. to s~eh~·voe,ging. aan elk per,ceel door hem ten tijde van zijn apPI.ikatie 
owner or lesse~ of a po~tlon of the commonage not exceedIll in ci cndom of in huur bezeten. De opmetinO" en toekellnin IT 

four morgen, III extensIon of each lot owned or held under g lk d 1 h I 1'1 'ld d 1 k" 
I b h' t th d t f h' r t' Th d van zu ee van et gemeensc lappe 1>: wClve wor t ,lewer -
ease y 1m a e a e 0 y; app lCa lOn. e survey an istelligd overecnlmmstig de aanbeveling van het komitce 
allotmen~ of any such ,PortIOn of the comn,lOnage shall belaan ,e.steld volgens sub.artikel (3) van artihl twee van de 
effected 1Il accordance Wlth the recommendatlOn of the com· H gfl I d 'I 1 'd ,IT " , d 

'tt ' t d d b t' (3) f f t f th ' 00 (wet zoa s oor artJ (e zes van eze It et geWl]Zlg . 
m: ~e ~plo~n e ,un e~ ~u b~ec lOt ,0 S;ct{?~ i~~ 0 1'1 :IHet deel van het gemeenschappelike wei veld aan een perceel 
pnnt~lpa £ ct'h' as amen e tJ RbElC j(dlnd 'ds"!;"t 0 ' ll~l"t' e,' II Ieitoegevoegd te worden, wordt zo ver ais doenlik op zulke wijzc 
por lOn 0 e commonage 0 e a e ,0 any o· S 13 , as, tIt h t h tid lk' f f t' bl' b d t ]" th I t h .Id b lopgeme en (a e aan e percee oor zu, e elgellaar 0 
ar as prac lea e, e so surveye as ,0 a( Jom eo, e Ylhuurder bezeten grenst en dUUIzame verbeteringen door 

suc\ own~ o~ Ie:,see an~hto mclude any Plrmanent l~prove-,heIl1 op het gemeenschappelike wei veld aangebracht, in"luit. 
me~ 1dma e

d 
y I 1m on et~ommon~g:- !ler~~n ~, 0 0;ns1Aan een persoon die meer dan een peTccel in eigendom of in 

or
f 

thO s ?dn er easte
t 

more
d 

,afnhone °d ~lay Ihn e Is~re IOn ihuur bezit kan meer dan een deel, naar goeddunken van het 
o e sal comIDl ee, an 1 e so eSlres, ave contIguous, d k 't t k d d 'd'} " lk t' f th II tt d t h" bi 1gezeg e Oml ee, oege 'en wor en en III lcn IIJ zu 's wenst 
por Ions 0 e commonage a 0 eo 1m In one oc~, kunnen aangrenzende delen van het gemeenschappelike wei veld 

aan hem in een blok toegekend worden, 
(2) The expenditure of the committee in carrying out the (2) De onkosten .van het komit?e gemaakt in de uitvoering 

sub-division and allotment of portions of the comrnonage,/vftn de onderverdebng en toekenmng van delen van het voor
aforesaid shall be paid out of the Oonsolidated Revenue Fund, zegde gemeenschappelike weiveld worden uit het gekonsoli

deerde inkomstefonds betaald. 
(3) The extent of land allotted to any owner or lessee in terms (3) Het st~k g~ond dat aan een eigenaaT of huurder in 

of this section shall be deducted from any portion of the com- termen va~ dlt artIkel toegekend wordt,wordt afgetrokk!!n van 
monage to which he may subsequently become entitled under lwt de~I 111 het gemeenschappehke weI veld ,waartoe hI] I~ter 
the provisions of section two of the principal Act. gerechtlgd mocht worden krachtens de bepahngen van artikel 

i(wee van de Hoofdwet, 

(4) T'tl t 1ft' f tl I· (4) Eigendomsb. ewijs of een hum Vln] een deel van het 

11 tt d
l e dO °trl.a eaSt? 0 a

h
l1

j
Y
1 

Pbor lOn to d 1e commtonage ge~eenscl1appelike wei veld krachtens dit, artikel toegekend, 
a 0 e un er llS sec IOn s a e gran·e upon a enure dt I J t I"k d' h t I 
. 'I t th t d h' h th It' t f h' h th wor ver eenci op ermen ge IJ aan Ie waarop e percee 

SlIm} It ar to. at' un efTtw
h

, 10 t' e .0" Indre~pehc 'Ido "'d' lC b' <'.ten opzichte waarvan toekenning in termen van dit arti,kel 
a 0 men In erms 0 IS sec IOn IS rna e, IS e an BU Jecti h' dId dt d 1 . d 
t d 't' "1 t th t' d' th t'tl d d :gesc Ie t, ge lOll en wor en on er leVlg aan voorwaar en o con 1 IOns SlIm ar 0 ose con ame III e Ieee or, I"k d" 1 . db" f h I k 
I f tl tIt ( th b) d t h f th ·t ge I] aan Ie 1Il lOt eIgen oms eWlJS 0 UUI wntra.'t van dat 
easde't? la 0 bas e case dmdaYb teh an ·~ttSUC f ur ,ed~I perceel (naar het geval mocht zijn) vervltt en aan zulke verdere 

con 1 IOns as may e recommen eye commi ee a oresal ,. did h t d k 't b 1 
'I.'h t £ ftl 1 d th' t' t f ivoorwaar en as oor e, voorzeg e OIlll ee aan evo en 

e gran 0 1, e or ease un er IS sec, IOn 0 any por ~on mochten worden, De verlening van eigendomsbewijs of 
of th.e ,commonage shall furthermore be subJect to the followmg huur krachtens dit artikel betrekkelik een deel van het gemeen
proviSIOllS :- schaIlpelike wei veld is voorts onderhevig aan de volgende 

(a) All title deeds issued 
of transfer duty and 
fees and charges; 

beIJaiingen : . 
shall be exem,pt, from l?aym~nt (a) aIle uitgereikte eigendomsbewijzen zijn vrijgesteld 
stamp duty and of registratIOn van de betaling van hererechten en zegelrechten en 

van registratie fooien en kosten; 

(b) title to or a lease of any portion of the commonagei 
shall not be granted until the allottee thereof has! 
paid the costs of survey and any expenditure for whiehl 
the Government may have become liable under anvl 
law relating to fencll1g. 1 

" I 

l 

(b) eigendomsbewijs of huur van een deel van het ge
meenschappelike wei veld wordt niet verleend totdat 
de persoon, aan wie het toegekend is, de opmetings· 
kosten en aIle andere kosten waarvoor de Hegering 
aansprakelik mocht geworden zijn krachtens een 
of andere wet betreffende omheining, betaald heeft. 
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, (5) !he ?ancel.lation. or termination of ~ny lease of a lot,1 (5) De kanselatie of beeindiging van een huur van een 
III con]unctl.on with ~hICh a lease of a portIOn of the common ,perceel in verband waarmee een huur van een deel van het 
age as provlde~ for III sub-section (1) of this section has beengemeenschappelike weiveld zoals bepaald in sub-artikel (I) 
granted, shall ~pso facto cancel the lease of the said portion van dit artikel toegekend is kanseleert ipso facto de huur van 

~ of. th~ commona~e: The grounds for cancellation or ter- het gezegde deel van het gemecnsehappelike weiveld. De 
mmatIOn of the .0rlgmallell:Be s~all be deemed to be the grounds. redenen voor kanselatie of beeindiging van het oorsprollkelike 
for t?e cancellatIOn or ternnnatlOn of the lease of the 00mmonage i huurkontrakt worden geacht de redenen te zijn van de kan
partlOn. Iiselatie of beeindiging van de huur van het deel van het ge-

• meenschappelike wei veld. 
. (6) On the issue of a title to or lease of any portion of the: (6) Bij de verlening van een ei~endom~bewij~ of hunr ~an 

commonage in terms of this section, all rights to grazinO' whichle~n de~l van het gemeenschappehke ,:,"e:veld. III termen v.an 
the remaining owners or lessees of lots at Mapochs Gronden d~t artlkel houden alle rechten va.n weldmg welke de ovenge 
may have held in respect of such ortion of the commona e I Clgenaars of hu~rders van percelenIll Mapochsgronden moch~en 
shall ipso facto cease and determin!. g heJ:ben t~n opzlChte van zulk deel v~n het gemeenschappehke 

. IWeIveld 1.pSO facto op en komen ten emde. 
(7) Geen applikatie voor de toekenning van een dee I vall 

(7) No application for the allotment of a portion of the i het gemeensehappelike weiveld in termen van dit artikel wordt 
commonage in terms of this section shall be considered unlessloverwogen tenzij hij in geschrifte binnen twee jaar na de 
it is submitted to the Secretary for Lands in writing within.datum van de iuvoering van deze Wet bij de Sekretaris van 

iii 

two years from the commencement of this Act. • Landen ingediend is. 
I 2. 'Vanneer een toekenning van een deel van het gemeen- Verhallden 

. . schappelike wei veld gedaan wordt ten aanzien vall cen perceel ten .~ezwar& 
Bonds to be 2. ,,, hencvcr an allotment of a portIOn of the comlllonage ingevolge de bepalingen van de Hoofdwet of deze 'Vet en zulk te ZlJll v~n 
lffe?tlve las is made in respect of any lot under the provisions of the 3en perceel is met een verband bezwaard dan wordt zodanig toekemlln

d
- I 

tgamst a lot- , , I A h' A d hi' b'. ,. gen van ee 
nents of pnnClpa 1l.ct or, t IS ct an . snc ot 18 BIl J~ct to a mortgage deel van het gemeenschappelike weiveld iPliO facto bezwaard ~an gerneen-
)ortion of bond, such portlOn of the commonage shall 1.pSO facto be and Illet zodanig verband en aIle voorwaarden daarvan. De schappelik 
·omrnonaiSe. become subject to such bond and all t~e terms thereof. The registrateur van akten endosseert op het titelbewijs van het welvsld. 

registrar of deeds shall endorse ,on the tItle deed of the portion toegekende deel het feit aan dat het bezwaard is met zodanig 
allotted the fact that It IS sub]ectto snch bond, and on such Iverband, en op zodanig verband het feit dat het rust op het 
bond the fact that it attaches to and upon the portion allotted .• toegekende deel. Zodanig endossement en alle noodzakelike 
s. U~I.1 c. ndorsement and ~ll necessary entries in the deeds I 'nschrij vingen in het registratiekantoor van akten geschieden 
registry "hall be exempt from payment of all duty, fees and zonder betaling van rechten, fooien en kosten. 

,Iapochs 
.iron den i1l 
avour of 
,older of 
ight t,o 
wnpl'sbip, 

(;harg.·~. . 3. Xiettegenstaande de bepalingen vervat in de wet op Registl'9.tie 
Registratiekantoren van Akten, 1918, of andere wet :- van eige~. 

3. Kotwithstanding anything contained III the Deeds Re
gistries Act, 1918, or any other law :--

(1) Any person who at the commencement of this Act 
ha~ by contract, inheritance, prescription or in 
any other lllanller acquired the lawful right to 
the ownership of a lot at lVlapochs Gronden 
registered in the name of any other person and who 
is unable to procure the registration of title to such 
lot in his name by reason of the death, mental in
capacity or absence from the Union of the person 
in whose name that lot is registered, or of any person 
through or fr0111 whom the right to such lot lias been 
directly or indirectly derived, or owing .to any other I' 
eaUHe, may apply in writing to the M,inister for an 
order on the registrar of deeds to effect registration 
of title to that property in his name in the mannerl 
hereinafter provided. . I 

(2) 
I 

The lVIinister shall cause to be published in three con-' 
secutive issues of the Gazette and tWIce in a newspaper! 
circulating in the district of lVIiddelburg, Transvaal, I 
a notice calling upon all persons claiming, in termsl 
of the preceding sub-section, to be the present owners 
of lots at Mapochs Gronden, in respect of which they 
are not registered as the owners in the deeds registry 
at Pretoria to submit in writing to the Secretary for 
IJands within three months of the date of the first 
publication of the notice in the Gazette parti.culars of 
the lots of which they claim to be the present owners. 
Any claims so submitted must be accompanied hy 
sworn declarations and, wherever procurable, byl 
documentary evidence in 8U pport thereof. I 

Particulars of all claims received in response to the I 
llotioe referred to in the precedi.ng sub-section shall, 
on expiration of the period in that snb-section men
I;iolled, be published in the Gazette and a newspaper 
ill the manner provided in sub-section (2) of this 
section. Any person objectillg to the admission of 

(I) Kan een persooli die bij de invoering van deze Wet dOIDSbeWljS 
I k k f d f

' .. f . van percelen 
vo gens ontra to. oor er ems, verJarmg 0 op elllge in Mapochs-
andere wijze een wettig recht van eigendom van een gronden ten 
perceel in j}Ia pochsgl'onden geregistreerd in de naam faveure. van 
van een andere persoon verkregen heeft, en die niet in de be~ltter 

. . ,. . db" lk van olgen· staat IS om de reglstratlC van mgen oms eWIJs op zu dOIDsrechten. 
perceel in zijn naam te verkrijgen ter zake van het 
overlijden, de geestelike onbekwaamheid, of afwezig-
heid van de Unie van de persoon in wiens naam dat 
perceel geregistreerd is of van enige persoon door of 
van wie het recht 01' zulk perceel direkt of indirekt 
verkregen is of ten gevolge van een andere oorzaak, 
schriftelik bij de Minister aanzoek doen om een bevel 
aan de registrateur van akten om registratie van 
eigendomsbewijs op dat eigendom in zijn naam op 
de hierna genoemde wijze te bewerkstelligen. 

(~) De :.Y[illister doet in drie achtereenvolgende uitgaven 
van de Staatskoerant en tweemaal in een koerant in 
omloop in het distrikt j}Iiddelhurg, Transvaal, een 
kenIlisgevine; pnbliceren waarbij alle personen opge
£Oepen worden, die in termen van het voorafgaande 
sub-artikel aanspraak makf'n de tegenwoordige eige
naars van percelell in Ylapochsgronden te zijn, ten 
opzichte waarvan zij niet als de eigenaars in het 
registratiekantoor van akten te Pretoria geregi
streerd zijn, om binnen drie maanden vanaf de datum 
van de eerste publikatie van de kennisgeving in de 
Staatskoerant aan de Sekretaris van Landen bie
zonderheden van de percelen waarop zij aanspraak 
maken de tegenwoordige eigenaars te zijn in gebchrifte 
vooI' te leggen. AlIe zulke vool'gelegde aanspraken 
lIloeten worden vergezeld door beedigde verklaringen 
en wanneer mogelik door schriftelik bewijs tel' staving 
daarvan. 

(3) Biezonderheden van aUe aanspraken iu antwoord 
ontvallgen op de in het voorafgaande sub-artikel 
hedoeide kennisgeviug worden na afloop van het 
in dat su b-artike.l vermelde tijdvak in de Staats
koerant en in een koerant op de wijze zoais bepaald 
in sub-artikel (2) van dit artikel gepubliceerd. In
dien een persoon objekteert tegen de toelating van 
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any of the said claims must within a period of thre~l 
months, reckoned from the date of the first publication 
in the Gazelle of the notice issued in terms of this su b· : 
section, submit in writing to the Secretary for Land8 
full particulars of the grounds 011 which the objection 
is based, together with any swom declarations OJ 

documentary evidence which he may be able to producl 
in snpport of his objection. 

(4) All claims so submitted and any 0 bj ections lodged in 
terms of the preceding sub-section shall be investigated 
by a committee consisting of three members to be 
nominated by the Minister, and in cases where the 
Minister is satisfied OIl the report of the said committe(:' 
that the claimants have legally acquired a right to 
ownership of the lots to whieh they have advanced 
claims, the Minister shall cause a further notice to be 
published in the Gazette and a newspaper in manner as 
provided in su b-seetion (2) of thi,; section, giving 
particulars of the claims which he has decided to 
admit and in respect of which he proposes to issue an 
order to the registrar of deeds in terms of sub
section (1) of this section: Provided that no such order 
shall be issued until a period of six months reckoned 
from the date of t,he first publication in the Gazette 
of the last mentioned notice shall have elapsed, or, 
in the case of any decision of the Minister against 
which within the said period of six months an appeal 
is, in terms of sub-section (5) of this section, lodged 
and prosecuted in the Transvaal Provincial Division 
of the Supreme Court until such appeal has been 
disposed of. 

(5) The decision of the Minister in regard to the ownership 
of any lot shall be final and con elusive unless within 
the p~riod of six months mentioned in sub-section (4)1 
of this section, an appeal against such decision is. 
lodged and prosecuted in the Transvaal Provincial: 
Division of the Supreme Court and such decision 
8hall thereafter not be subject to appeal or review by 
any Court save on the grounds of fraud. 

(6) On expiry of the period of six months mentioned in the 
preceding sub-section, and in any case in which an 
appeal shall have been lodged OIl the disposal of such 
appeal, the Minister shall, subject to any decision 
given on appeal issue an order to the registrar oi, 
deeds directing him to transfer the lot described' 
in such order to the person named therein. The 
registrar of deeds shall thereupon issue to such 
person a title in the form prescribed in the Schedule 
to this Act vesting the ownership of the lot in such 
person, subject to every condition, servitude or! 
other encumbrance, or, subject to the provisions I 
of the next succeeding sub-section, to any bond, 
where u condition, servitude, encumbrance, or 
bond is, according to the records of the deeds 
registry, embodied in or endorsed upon the title 
deeds of the registered holder from whom transfer is I 
being passed in favour of the person named in the 
order issued by the Minister. 1'he registrar of deeds 
shall endorse the fact of such transfer upon the title 
deeds of the land so transferred: Provided that, 
if the person named in the order is unable to producei 
the title deeds of the registered owner, endorsement 
by the registrar of deeds on the duplicate original 
title deed of the lalld filed of record in the deeds 
registry shall hav()hc)ume effect as endorsement 

een van de gezegde aanspraken, moet hij binnen eep 
tijdvak .van drie maa,nden gerekend van de~ datulli 
van de eerste publikatie in de Staatslcoerant Vll,n de 
in termen van dit sub-artikel gepubliceerde kennis
geving in geschrifte aan de Sekretaris voor Landen 
volle biezonderheden van de grand en vOOl'leggen 
waarop zijn objektie gebaseerd is, tezamen met 
beedigde verklaringen of schriftolik bewijs dat hiJ 
tel' staving van zijn objektie kan voodeggen. 

(4) AIle aldus voorgelegde aanspraken en objekti(:'s inge
diend in termen van het voorafgaande sub-artikel 
worden door een kommis8ie bestaande uit drie leden, . 
door de Minister te worden aangesteld, onderzocht, 
en in gevallen waar de Minister tevreden gesteJd 
wordt op het verslag van de gezegde kommissie, 
dat de aanspraakmakende personen wettig een 
recht van eigendom op de percelen, waarop zij 
aanspraak gemaakt hebben, verkregen hebben,doet 
de Minister een verdere kennisgeving in de Staats
koerant en in een koerant op de wijze bepaald in sub
artikel (2) van dit artikel publiceren, vermeldende de 
biezonderhedcn van de aanspraken die hij besloten 
heeft toe te laten en ten opzichte waarvan hij voor
!lemens is een bevel aan de registrateur van akten in 
termen van BU b-artikel (1) van dit artikel uit to rei ken : 
Met dien verstande dat geen zodanig bevel uitgereikt 
wordt voordat een t.ijdvak van zes maandcn gerekend 
van de datum van de eerste publikatie in de Staats
koerant van de laatstgenoemde kennisgeving verlopen 
is, of totdat in het gevaJ van een beslissing van de 
Minister waartegen binnen het gezegde tijdvak van 
zes maanden een appel in termen van sub-artikel 
(5) van dit artikel aangetekend en voortgezet is in 
de Transvaalse Provinciale Afdeling van het Hoog
gerechtshof, zulk appel behandeld is. 

(5) De beslissing van de ~finist.er ten opzichte van het 
eigendomsrecht van een pereeel is finaal en afdoende 
tenzij binnen het tijdvak van zes maanden vermrld 
in sub-artikel (4) van dit artikel een appel van :.mlke 
beslissing aangetekend en voortgezet wordt in de 
Transvaalse Provincia Ie Afdeling van het Hoog
gerechtshof en zulke bes1issing is daarna niet onder
hevig aan appeI of herzienillg door een hof tenzij 
op grond van bedrog. 

(6) Bij het einde van het tijdvak van zes maa,nden ver· 
meld in het voorafgaande sub-artikel, en in elk geval 
waarin een appel aangetekend is na de behandeling 
van zulk appel, geeft de Minister met inaehtneming 
van een beslissing op appel gegeven een bevel aan de 
registrateur van akten hem gclastende het perceel 
in zulk bevel besehreven aan de daarin genoemde 
perSOOl1 te transporteren. De registratem van akten 
reikt daarop aan zulke per'soon een eigendomsbewijs 
uit in de vorm opgenomen in de Bijlage van doze 
Wet, waarbij het eigendomsreeht van het pereeel 
in zodanige persoon gevestigd wordt onderhevig 
aan elke voorwaarde, servituut of andere last, of 
met inachtneming van de bepalingen van het eerst
volgende sub-artikel, aan een verband, wanneer een 
voorwaarde, servituut, last of verband overeenkomstig 
de stukken van het registratiekantoor van alden 
een deel uitmakende van of geendosseerd is op het 
eigendol11sbewijs van de geregistreerde houder van 
",,"lie transport gepasseerd wordt ten faveure van de 
persoon genoemd in het bevel dat door de Minister 
llitgereikt is. De registrateur van akten endosseert 
het feit van zulk transport op de eigendomsbewijzen 
van de aldus getransporteerde grond: Met dien 
verstande dat indien de persoon genoemd in het 
bevel niet instaat is het eigendomsbewijs van de 
geregistreerde eigenaar over te leggen, endossement 
door de registrateur van aHen op het duplikaat
orig-:ineel eigendomsbe\vijs van de grond berustende 
in het registratiekantoor van akten, hetzelfde effekt 
haeit als endossement op het eigendorosbewijs van de 
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on the title deeds of t.he 
event of the duplicate 
been lost or destroyed, it 
registrar of deeds makes the 
land register without 
registered title to be taken out. 

owner. In thJ 
title deed havinQ 

be sufficient if th~ 
usual entries in the 

a certifica te of 

Any conventional hypothecation over any lot registered 
in terms of the sub-sections which is 
ill existenoe at the of registration, shall attach 
to and upon the said lot precisely as it then exists, and 
all usual and prcper entries and endorsements upon 
or in regard to any title issued by the registrar of 
deeds in terms of an order as herein before provided" 
shall be mad.e in the deeds registry. If the lot is heldi 
in undivided shares and only one or more of such 
shares is hypothecated, the provisions of this sub
scotiou shall apply to the share or shares so 
hypotheoated. 

All titles issued under this seetion shall be exempt 
from payment of estate and succession transfer 
duty and stamp duty, and of registration and 
charges, and transfer duty shall not be payable 
on any intermediate sale, donation, or ,other dispo
sition, by virtue of which the right. to ownership 
passed from the previous registered owner to the 
person in whose favour the title is issued. 

geregistreerde eigenaar. In geval dat het duplikaat 
origineel eigelldomsbcwijs verloren of vernietigd is, 
is het voldoende indien ,de registrateur van akten 
de gewone inschrijving in het grondregister doet 
zonder te vereisen dat een eertifikaat van 
streerde titel uitgenomen wordt. 

(7) Een verband voortvloeiende uit overeenkomst op 
een perceel geregistreerd in termen van het vooraf 
gaande su b-artikel dat ten tijde van de registratie 
bestaat, blijft op het gezegde perceel gevestigd juist 
zoals het dan bestaat en aile gewone en behoorlike 
inschrijvingen en endossementen op of ten opzichte 
van een door de registrateur van akten in termen 
van eell bevel zoars hierin te voren bepaald uitgereikt 
eigendomsbewijs, worden in het registratiekantoor 
van akten gemaakt. Indien het perceel in onver· 
deelde aandelen gehouden wordt, en slechts een of 
meer van zulke aandelen verbonden is, zijn de be
palingen van dit sub-artikel toepasselik op het aandeel 
of de -aandelen die zo verbonden zijn. 

(8) AIle eigendomsbewijzen krachtens dit artikel uit
gereikt Zijll vrijgesteld van de betaling van boedel
en successierechten, hererechten en zegelrechten, 
en van registratiefooien en kosten en geen here
rechten zijn bctaalbaar op eell intermediaire verkoop, 
schenking, of andere beschikking kraohtens welke 
het eigendomsrecht' van de vorige geregistreerde 
eigenaar overging naar de persoon ten wiens faveure 
het eigendomsbewijs uitgereikt wordt. 

v 

(9) De Lalldmeter-generaal van de Transvaal reikt koste
loos kaarten of gecertificeerde kopieen daarvan uit, 
die door de registrateur van akten vereist mogen 

(9) The surveyor-general of th~ Transvaal shall issue free worden in verband met de uitreiking van eigendoms-
of charge any diagrams or certified copies thereof bewijs krachtens deze Wet.' 
:vhioh mar be .required by tpe ~egistrar of. deeds 4. de bepalingell vervat in de IHoofd wet Verlening 
III oonnectIon Wlth the Issue 01 a htle undN thJS Act. of in een wet, kan de ,Minister aan de eigenaar of huurder van water, 

. van een perceel in Mapochsgronden het recht verlenen onder- r~chten aall 

h ' lk . I d I h" I'k h etgenaars ~. f 4 N t 'th"t d' rth' t' d' tl ., 1 A t eVlg aan zu e speCla e voorwaar en a s 1) wense I ac t, om van perce len 
l~r~ntJ ?ghts : 1 0 WI ~;ca~ l11gt~n}Jlir 1~~ con allle III t1e prIllclpa c· uit,keringsdammen, bewaringsdammen, voren en andere werken in Mapochs 
:~\~;~~~vners ~r 111 3c~y 0

1 
tCX t a~~, . e

h 
1 ~ns d m~h gr,alhlt 0 abr:y tOWt ner °hr op het g;emeenschappelike weiveld aan te brengen met het gronden. 

a,t Mapoohs esse.e o. a 0, a, r a.poc s ron en " e rlg t, BU lec 0 ~uc doel om ~naar zulk perceel water te leiden van een stroom, tot 
Gronden, s'peClal ?OnditlOns as he may deem adVIsable, to construct dlver- het gebruik van welk water het perceel wettig gerechtigd 18, 

SlOn well'S, storage dams, furrows and other works on the com- f h" k lk f h d h t -ht 1 
monage for the purpose of conveying to suoh lot water from a fO tlJ. an aan

1 
ZtU e 0 uur e~ cld recl vert enen om 

t th ' f' h' h - hi' I II . I ] on ,emen op lC welve ge egen 12. openen 
stream ,0 euse 0' W IC \vater t e ot IS ega y entlt ea, or en uit tc graveu en het water vau zulke fonteinen door middel 
may grant to such owner or lessee the nght to open up and de- f d k .. 1 t 1 'd 
velop springs situate on the commonage and to lead the water vhatndeen

l 
voorbo an ~:e wer endn~ardzlJln Pdercee E,elkel1den,voo~ 

fr h ' b f f "h k t h' I t 12.' oe van esproellng en an eTe oe em en. a us ver 
om suc sprlllgs y means 0 a urrow or 0" er wor 8 0 IS 0 I d ht" dt' t'fik t bIt k d d d f . . t" d th E' h d h 11 een rec, wor III een cer 1 aa eSCllTeven, ge e en oor e 

01' lTl'lg~ IOn ~n 0 e~ purpo~es. very rIg ~ ~o grante s a n1inister of een beambte van het Departement van Landen 
be descnbed m a certIficate slgned by the l\11l11ster. or by. any dDor hem gedelegeerd om zulk certifikaat nit te 
officer of the Department of Lands deputed bv hIm to Issue r 'k G ..1 ht f' kantoo f ' '8 

h t 'fi N d . '. ffi 12.1 en. cen zege rec, 0 . rom 1 
suc cer 1 cate. 1 ~ stamp uty, reglst.ratlOn or 0 .ce bctaalbaar ten opziohte van voormclde certifikaat. 
fee sha11 be payable III respeot of the oertifioate aforesaid. 'E' k' lk ·t·fika· t "'ordt t'r 
A 'f ' t'fi . I b II b fil did . h en OplC van e CCT li an' C 

i1.. copy. o· every 1 cer 1 cate ISSUe( 8 a e. e 0 recor Wlt be waring gedeponeerd in kantoor van de registratcur 
the regIstrar of aeed, s, who shall, make a smtable endorsement kt d' " pas 'end ndoss rnent op het c'g Il-

} . I 1 d f hi' f f h' 1 h 'd . van a en, Ie cen :; e e "I e, 
~n tIe. tl,t e aee 0 t e o~ ll1 avour 0 W IO 1 t e sal ~ertl- domsbewijs van het ercee! ten faveure waarvan het certifikaat' 
ficate 18 lssued, and wItl; tne surveyor-general and an'y nghts uitgerei'kt is, maak£ en in het kantoor vau de Ilandmeter
granted thereun~er shall operate as a servItude agaIllst the generaal en alle rcohten die krachteus hetzelve verleend worden 
~ltle of the portIOn of. t.h? commonage affected thereby ~nd, werken als cen servituut tegen het van het dcel 
~n the .event of sub-dlvl~IOl: of the commonag.e as prOVIded V)111 het gemeenschappelike weiveld als daardoor wordt 
HI ~ectlOn .tw~ of the I:flDclpal Act, such servItude s~all be en in het geval van onderverdeling van het gemeellschappelike 
regIstered agall1st the tltle deed of the portlOn or portlOlls of weiveld zoals bepaald in artikel twee van de Hoofdwet wordt 
the commonage concerned, zulk servituut tegen het eigendomsbevvijs van het betrokken 

. deel of de delen van het gemeenscha ppelike wei veld geregistreerd. 
I 5. De Goeverneur-gel1eraal kan, de onderver- Uithoudin« 

Reservation 5. The Govel'llof-Gelleral may, pending the sub·divisioll of de ling van het gemeenschappelike overeenkomstig van delen 6 

DOlrl;1C>rlsof the: commonage in accordanoe with section two of the prinoipalartikel twee van de Hoofdwet delen van het gemeensohappelike van hat 
?ommobn.al.ge Act, grant or reserve portions of the commonage for pUblic'weiveld tvekennen of uithouden voo.! publieke doeleindell of ge;naen-

l
'
k lor pu 10 f h b fi f h . h b' f '11f} h did b M h d All sCl111ppe 1 e purposes, purposes or or t e ene tot e m a Itants 0 lYiapoc 18 voor et voor ee van e ewoners van apoc sgrou en. e weiveld VOOI 

Gronden. Any portions so granted or reserved shall be ex- zulke toegekende of uitgehouden delen wordeu uitgesloteu van publieke 
oluded from the sub-division aforesaid, and all rights to grazing de voorzegde onderverdeling en alle weirechten die door doeleinden, 
whioh the owners or lessees of lots of .Mapochs Gronden maYleigenaars of }lllurders van percelen in lVIapochsgronden gehouden 
ha ve held in of the said portions shall ipso .facto cease moge~ zijn ten opzic-hte van de gezegde delen houden ipso 
and determine, Jfacto op en komen ten elnde. 
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Amendment'l! 6. (1) Sub-section (1) of section two of the principal Act is 6. (1) Sub-artik€'l (1) van l1rtikel twee van de Hoofdwet Wijzigingen 
of principal amended by the addition after the word" Transvaal ., where wordt gewijzigd door de tocvoeg;ng na het woord " Transvaal," van Hoofd· 
Act. it first occurs of the words: "or under the Land Settlement waar dat het eerst voorkomt, van de woorden " of onder de wet. 

Interpreta
tion of 
~erms. 

Act, 1912, or any amendment thereof, whether or not the Kroongrond Nederzettings Wet, 1912, of een wijziging daarvan 
aaid option shall have been exercised". hetzij al dan niet het gezegde recht uitgeoefend is ". 

. . ... (2) Sub-artikel (3) (b) van artikel twee van de Hoofdwet wordt 
(2) Sub-sectlOn (3). (b) of sectIon two of}he prInClp~,l Act 18 gewijzigd door de toevoeging na het woord "Transvaal" 

amend?,d by the addltlOn aft.er the ~ord Tran~:aal ~f ~he van de woorden "of een pel'soon bekend met de bestaande 
words or any person acq~alllted WIth th~ ?OndltIOns eXistIng toestanden in lVIapochsgronden aangesteld door de Minister 
at lVIapochs Gronden appoInted by the lVIullster of Lands". van Landen". 

(3) Section five of the principal ~4S amended by the. (3) A.rtikel vij! va1.l de 
addition at the end of sub-section (1) thereof of the following toevoeglllg aan het emde 
paragraph: volgende paragraaf: 

Hoofd wet wordt gewijzigd door de 
van sub-artikel (1) daarvan van de 

" ( ) th 1 . f . I If" (s) het tijdelik verhuren voor landbouwdoeleinden 
s e. temporary easmg, or agncu tura purposes 0 van delen van het gemeenschappelike weiveld aan 

portlOns of t,he commonage to owners or lessees of lots." . f h dIn" - eJgenaars 0 uur ers van perce e . 
(4) Sub-section (4) o~ section fil'e of the principal Act is (4~ ~ub-artikel (4) van a~tikel ~ijf van de Ho?!~w('t wordt 

amended by the insertIOn after the words "in connection gewI]zlgd door de toevoeglllg na de woorden In verband 
with" ?f the words" the letting of portions of the commonage met" van de. woord.en "het verhuren van del.en va!~ het ge-
for agricultural purposes,". meenschappehke weI veld voor landbouwdoelelllden .. 

7. Tenzij in strijd met de samenhang wonlt in deze Wet woora. 
7. In this Act, unless inconsistent with the context~ verstaan onder- bepa mg. 

" lessee" means a person who holds a lease in respect of " huurder " een persoon die ten opzichte van een perceel 
a lot from the Crown carrying an option of purchase een huur van de Kroon houdt waarin een recht van 
either under the provisions of the Crown Land Dis-' koop hetzij krachtens de bepalingen van de Kroon-
posal Ordinance, 1903, of the Transvaal, or the Land land Beschikkings Ordonantie, 1903, van de Transvaal 
Settlement Act No. 12 of 1912, as amended, whether of de Kroongrond Nederzettings Wet No. 12 van 
or not the said option shall have b3en exercised. I 1912 zoals gewijziga voorkomt, hetzij al dan niet het 

., Minister" means the Minister of Lands or any person I ". g~zeg~~ recht. u.itgeoefend is. . 
la wfully acting in that capacity. ,lVImlste! . de ~fmlster v~n ~anden of de persoon die 

" owner" includes a person who is entitled to obtain title 
to his lot in the manner prescribed in section three of 
this Act. ' 

"registrar of de('ds" means the registrar of deeds of 
the Province of the Transvaal. 

" surveyor-general" means the surveyor-general of the 
Province of the Transvaal. 

wethg In die hoedamgheJd waarneemt; 
" eigenaar " tevens een persoon die gerechtigd is een eigen

domsbewijs te ve~krijgen van zijn perceel op de wijze 
in artikel drie van deze Wet voorgeschreven ; 

" registrat.eur van akten " de registrateur van akten van 
de Provincie 'l'ransvaal; 

,. Landmeter-generaal" de landmeter-generaal van de 
Provincie Transvaal. 

8. Deze Wet kan voor alIe doeleinden als de Ma pochs- Korte titel. 
Short title. 8. This Act may be cited for all purposes as the Mapoehs gronden Water en Gemeenschappelik Weiveld Wet Wijzigings 

GI'onden Water and Commonage Act Amendment Act, 1923. Wet, ]923, aangehaald worden. 

Schedule. 
Bijlage. 

AANGEZmN de Minister van Landen krachtens de bepalingen van 
\VHEREAS the Minister of Lands has, under the provisions of section artikel dl'ie van de Mapochsgronden Water en Gemeenschappelik Weiveld 

three of the :M:apochs Gronden Water and Commonage Act Amendment 'Vet Wijzigings Wet 1923 een bevel gegeven heeft vermeldende dat 
Act, 1923, issued an order stating that he is satisfied that ............ hij tevreden gesteld is dat ....................................... . 
· ............................................. is the present owner .................................. de tegenwoordige eigenaar is van 
of Lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. perceel ....................................................... . 
and directing me to effect transfer of the said property in favour of theien mij gelastende transport van het gezegde eigendom te bewerk-
aforesaid person; Istelligen ten faveure vah de voornoemde persoon; 

Now THEREFORE in compliance with the said order, and in pursuance DERHALVE tel' nakoming van het gezegde bevel en uit kracht vall de 
of the provisions of the said Act, I, the Registrar of Deeds at Pretoria bepalingen van de gezegde \Vet certificeer ik, de Registrateur van 
do hereby certify that Lot ...................................... Akten te Pretoria, bij deze dat perceel. ............ " .............. . 
(describe the property) as will more fully appear from the diagram ...... (beschrijf het eigendom) zoals meer ten volle blijkt uit de kaart ..... . 

has been ceded and transferred by me in full and free ownership unto door mij in voUe en vrije eigendom gecedcerd en getransporteerd is ten 
and on behalf of the said ................................ : .... : .. behoeve van de gezegde ........................... :: ............ . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • hiS heirs,............................... . . . . . . . . . . . . . . . zlJn erfgenamen, 
executors, administrators or assigns, subject to the following servitudes eksekuteuren, administrateurs of rechtverkrijgenden onderhevig aan de 
and conditions, to wit volgende servituten en voorwaarden, namelik ;-.-

AND that by virtue of these presents, the said. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EN dat krachtens deze Akte, de gezegde ..................... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . his heirs •............... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zijn erfgenamen, 
executors, administrators or assigns, now is and henceforth shall be eksekuteuren, administrateurs of rechtverkrijgenden nu daartoe ge. 
entitled thereto conformably to local custom, Government, however, rechtigd zijn en voortaan zullen zijn overecnkomstig plaatselik gebruik 
reserving its rights. onder voorbehoud aan de Regering van zijn rechten. 

In witness whereof I, the said Registrar of Deeds, have subscribed Tn getuige waarvan ik, de gezegde Registrateur van Akten, deze Akte 
to these presents and caused my seal of office to be affixed thereto. getekend heb en mijn ambtszegel daaraan heb doen hechten. 

THUS DO!'fE and executed at the Office of the Registrar of Deeds ALDUS GEDAAN en verleden ten kantore van de Registrateur van 
at Pretoria on the .......................................... day Akten te Pretoria op de ....................................... dag 
of ................................ in the year of Our Lord One van .................................. in het jaar Onzes Heren 
Thousand Nine Hundred and .................................... gAn Duizend Negen Honderd en ............................... . 

Registrar of Deeds. Registrateur van Akten. 

Registered in the Register of ......•............................. Geregistreerd in het Register van ................................. . 
Book .......................... _ .....•..•..... Page ......... . Boek ...................................... Bladzijde ........... . 
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No. 10 1923.J No. 15 1923.J 

ACT WErl' 
To facilit t th f . . : ITer vereenvoudiging van de procedure voor tenuit-

a e e en orcem~nt In the Union of mall?-- voerlegging in de Unie van vonnissen tot beta ling 
ten~nce, orders. ~ade In .any ~t.her parts of HIs: van onderhoud gegeven in andere delen van Zijn 
M~Jest~ ~ domInions or In ~rl~lsh protectorates I' Majesteits gebied of in Britse protektoratcn of 
or In British mandatory terrItones and VIce versa. Britse mandaatgewesten en vice versa. 

~=====================================I:====~======:=====~===================== 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty,lZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de K?ning" de 
the Senate and the House of Assembly of the Union ofl Senaat en de Volksraad van de Unie van ZUld-Afnka, 

South Africa, as follows :- lals 

1. Th!1:l Act shall apply in respect of

(a) any part of the United Kingdom; 

1. Deze Wet is van toepassing ten opzichte van
(a) elk del'll van het Verenigde Koninkrijk; 
(b) elk deel van Zijn Majesteits gebied buiten het 

(b) any part of His Majesty's dominions outside the United 
Kingdom and the Union; 

Verenigde Koninkrijk en de Unie; 
(e) elk gewest onder de bescherming van Zijn Majesteit; 
(tl) elk gewest ten aanzien waarvan door de Regering 

(e) any terr~tory under the protection of His :l\iajesty ; van een deel van Zijn Majesteits gebied een man-
(d) any t~mtory in respect of which a mandate is being daat uitgeoefend wurdt, 

exercIsed by the Government of any part of His , ', , 
Majesty's dominions wanneer de Goeverneur-generaal b1J proklamatlc III de Staats-

, koemnt verklaard heeft dat er in zodanig deel van het Ver-
:vhenever the Gove~nor-General has declared by proclamation enigde Koninkrijk of in zodanig dee! van Zijn Majesteits 
III the Gazette that m such part of the United Kingdom or in ge bied of in zodanig gewest (naar het geval mocht 
such part of His Majesty's dominions or in such territory (as zijn) ecn wet van kracht is voor de tenuitvoerl@gging alda:ar 
the case may b~) there is, in force a law providing for the en- van door hoven van de Unie gegeven vonnissen tot betaling 
forceme,nt therem of mamtenance orders made by courts of van onderhoud; en de Goeverneur-generaal bepaalt in zo
the ymon ; ,and the Governor-Gen~ral s~aJl, in such procla- danige proklamatie de datum vanaf welke deze Wet ten 
mabon, speClfy the date as from, whlCh thIS Act shall apply in,opzichte van zodanig deel of gewest toepassing vindt. Zodanig 
respect of any such part or terrItory. Such part 01' territorV\deel of gewest wordt hierin verdeI' " een geproklameerd land" 
is hereinafter referred to as " a proclaimed country." • genoemd. 

vii 

Toepassing 
van 'Vet 

I 2. (1) Wanneer, hetzij v66r hetzij na het inwerkingtreden Ten';1itvoer 
l<:nfol"ce. 2. (1) Whenever a maintenance order has, whether before van deze Wet, door een hof in een geproklameerd land tegen leggu;g van, 

f f h f h' A b "d 'b I' dId ' vonms~en met.J-t 0 or a ter t e commence,ment 0 t 1~ .'i.ct, een made agalllst any lem,an een vonlllS tot eta Illg van o~ er lOU ,ge~?ven IS tot betaling 
malntena~ce person by any court III a proclaimed country and a certified en III geval van een deel van het Veremgde Konlllkr1J k door van onder
~~~~~sc~~~ copy of, the order has been transmitte~ to t,he Governor)een Sekretaris van Staat, of, in geval van een an,der g~prokla- houd , 
ed countries. General m the case of ~ part of the Umted Kingdom, by al'meerd l~nd door de ambtenaar belast lIlet ~e Ultvoermg va,n g:g:~~~:n 

Secretary of State or, III the case of any other proclaimed de regermg daarvan, een gewaarmerkte kople van het vonms ~~:tde 
country, by the officer administering the government thereof, aan de Gocverneur-generaal gezonden is, laat de Minister landen, 
the Minister of Justice shall cause a copy of the order to be van J uf5titie aan de klerk van een magistraatshof in de U nie 
sent to the clerk of a magistrate's court in the Union for regis- een kopie van het vonniszenden voor registratie en bij ont
tration; and on receipt thereof the order shall be registered in vangst daarvan wordt het vonnis op de voorgeschreven wijze 
the prescribed manner, and shall, from the date of such regis- geregistreerd en heeft vanaf de datum van registratie dezelfde 
tratioll, he of the same force and effect and, subject to the kracht en werking en kunnen, onderhevig aan de bepalingen 
provisions of this Act, all proceedings maybe taken on such van deze Wet ingevolge zulk vonnis, alle sta ppen genomen 
order, as if it had been an order originally obtained in the court worden als ware het een vonnis oorspronkelik verkregen in 
in which it is so registered, and that court shall have power het hof waarin het aldus geregistreerd wordt en dat hof is 
to enforce it accordingly, Ibevoegd om het dienovereenkomstig ten uitvoer te leggen, 

(2) Ret hof waarin een vonnis als voorzegd geregistreerd 
(2) The court in which an order is to be so registered as afore- wordt, is een magistraatshof in welks rechtsgebied zodanige 

said shall be a magistrate's court having jurisdiction where persoon vermeend wordt alsdan wooriac.htig te zijn. 
such person is believed to be for the time bcing resident. I '3 W h flU' 1 " " h .. ' d Overzending • anneer een 0 van {e me, letzll voor etzl] na e , . U . 

, k' d' d nr 'd ' vanm me 
i mwcr lll~tre mg van eze H et, tegen leman een vonms gogoven 

Transmission 3. Whenever a court of the Union has, whether before or1tot betalmg van onderhoud gegeven heeft en a~n dat hof wordt vonn~s tot 
to proclairn- after the commencement of this Act made a mal'nte ance aangetoond dat de persoon, tegen Wle het vonms gegeven word, betahng van 

, . n, kl did ht" d h h f d onderhoud 3d country order a"'ainst any person and it is proved to that III een gepro ameer an woonac 19 IS, zen t et 0 aan e . 
f 't· " M' , t J t't' kt' h t ,naar gepro o rnam en- court that the person whom the order was made mIS er van, us : Ie een gewaarmer e evan, e. :vonllls klameerd 

ance orders t d I h t V Kkk made in the is resident in a proclaimed country, the court shall send voor" oezen ~ng, 111 geva van. e ere e Ollln TIJ aan land. 
Union to the :rtiinister of Justice a certified copy of the order so een 8ekretaTIs van Staat en m geval van een and~r gep,ro

that it may be transmitted, in the case of the United klameerd lan,d aan de ambtenaar belast met de Ultvoermg 
Kingdom, to a Secretary of State or, in the case of any other van de regermg daarvan. 
proclaimed country, to the officer administering the gov~rnment 
thereof. 
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Provisional 4. (1) Where an application is made to "a magIstrate's court 4. (1) Indien bij een magistraatshof in de Dnie om een Voor~opige 
maintenance in the Union for a maintenance order against any person and II vonnis tot betaling van onderhoud tegen iemand verzocht vo~~Stet.l 
orders -is proved that that person is resident in a proclaimed country, wordt en het blijkt dat die .. persoo:r; in. een gep~oldameerd ~~n ~n~~~~ 
~~~!~~~ the court may, in the absence of that person, if after hearing land woont, kan het hof, blJ af~ezlg.held van. dIe. persoon, hond tegen 
re9ident.in the evidence it is satisfied of the justice of the application, make als het na het horen van de getUlgems overtUlgd IS van de personen . 
proclaimed any such order as it miaht have made if a summons had been rechtvaardigheid van de applikatie, een zodanig vonnis geven woonachktjlg 
t 't ." dk . d' d' d d' lngepro aem orles. duly served on that person and he had failed to appear at the als ~lGt ha ~:r;~en geven III len op Ie persoon een agvaar lllg meerde 

hearing; but ill such case the order shall be provisional only, gedI~nd en hI) III gebreke .gebleven ware ten verhor~ te Ver-landen. 
and shall have no effect unless and until confirmed by a com, schlJnen; zullende echter III zulk een geval het vonms sleehts 
petent eourt in the proelaimed country aforesaid. voorlopig zijn en geen gevoig hebben tenzij en voordat het. 

door een bevoegd hoi in hat gezegde geproldameerde land 
bekrachtigd is. 

(2) The evidence of any witness who is examined on an: (2) De verklaring van een getuige die bij het horen van 
such application shall be put into writing and such depositiOll zulk een applikatie ondervraagd wordt, wordt op schrift 
shall be read over to, and signed by him. gesteid en zodanige verklaring wordt aan hem voorgelezen 

en door hem ondertekend. 
. . (3) Wanneer zulk een vonnis gegeven is, zendt de 

(3) Whenever such .a~ order IS ~lade, the mawst~ate magistraat aan de Minister van Justitie voor toezen
shall send to th~ MUllster of Justwe. for tra:r;smlsslOn, :iing, in geval de persoon tegen wie het vonnia gegeven 
if the person agalllst whom the order IS made IS alleged is beweerd wordt in het Verenigde Koninkrijk te wonen, 
to reside in the United Kingdom, to the Secretary of State or a~n de Sekretaris van Staat, of, in geval hij beweerd wordt 
if he is alle~e~ to ~eside in any other proclaimed country, ~o. the in een ander geproklameerd land te wonen, aan de ambtenaar 
officer admmIstermg. the government thereof, the deposI.tlOns belast met de uitvoering van de regering daarvan, de 
so taken and a eertIfied copy o~ the order, .together WIth a aidus afgenomen verklaringen en een gewaarmerkte kOl)le 
st~tement of the grounds. on which the I:laklllg of the order van het vonnis, alsmede een opgaaf van de gronden nit hoofde 
mIght have been opposed If th~ perpon agalllst whom the ordel waarvan tegen het geven van het vonnis bezwaar gemaakt 
is made ha~ been duly served WIth a sum~ons an~ had appear~d had kunnen worden als op de persoon tegen wie het 
at t~e hearmg, and shall also sen~ ,suc.h mform~tIOn. as t~e saId vonnis gegeven is een dagvaarding gediend en hij ten verhore 
magIstrate may possess. f.or fa~lhtatmg the IdentificatIOn of verschenen ware, en tevens aIle inlichtingen waarover de 
such person and aseertamlllg hIS whereabouts. gezegde magistraat moeht beschikken tel' vergemakkeliking 

van de herkenning van zodanige persoon en het uitvinden 
(4) Where any such provisional order has come before a van zijn verblijfplaats. , .. . 

eourt in a proelaimed eountry for confirmation and the order (4) Wanneer zulk een v oorloplg vonms voor een hof. III 
has by that court be(1;n remitted for further evidence to the een geprokla.meerd land komt om te wo~den bekra~htIgd 
mag~strate's court in the Uni?n. which made. the ord:!'. that e~ ,het vonms door da~ hof naar ,het rmagIstraatsho~ ~n ~e 
magIstrate's court shall, after glvmg any prescnbed notIce, pro- Ome waardoor het vonms gegeven werd voorverdere getmgerms 
ceed to take the evidence in like manner and subject to the like teruggezonden wordt, la~t ~at hof, na. het geven van 
conditions as the evidence in support of the original application, een voorg~~chreven kenlllsgevmg, de getmgems afleggen op 

dezelfde Wl]Ze en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als 
If upon the hearing of such evidence it appears to the court de getuigenis tot staving van de oorspronkelike applikatie. 

that the order ought not to have been made, the court may Indien het bij het horen van zodanige getuigenis aan het 
rescind the order, but in any other case the depositions shall hof mocht blijken dat het vonIlis niet gegeven had behoren 
be sent to thel\finister of Justice and dealt with in like manner te worden, kan het hof het vonnis intrekken, doch in ieder 
as the original depositions. ander geval moeten de afgelegde verklaringen aan de Minister 

van Justitie toegezonden en op gelijke wijze als de oorspronke-
. . . bike verklaringen behandeld worden. 

(5) The confirmatIOn of any ord~r mad~ un de; thIS sectIOn (5) De bekrachtiging van een kraehtens dit artikel gegeven 
shall not affect any p~wer the saId maglst~ate s court may vonnis doet geen afbreuk aan enige bevoegdheden van 
poss~ss to vary or .rescllld tha~ o~der: ProvIded that on the het gezegde magistraatshof om dat vonnis te wijzigen of in 
maklllg of ~ varymg or rescmdlllg order; ~he court sh,all te trekken: lYlet dien verstande dat het hof, indien een wijzigend 
send a cer~lfi.ed c~py thereo~ .to the Mllllster of J ustwe of intrekkend vonnis gegeven. wordt, aan de )Iinister van 
for transmIssIOn, If the ol'lglllal order was confirmed Jnstitie een gewaarmerkte kopie daarvan zendt voor toezending 
,in, t.he United Kingdom, to. a Secretary of St~te, or, If the in geval het oorspronkelike vonnis in het Verenigde Koninkrijk 
onglllal order was .c~nfir:ued III any other proclaImed. cOll~try, bekrachtigd werd, aan een Sekretaris van Staat, of, in geval hct 
to the officer a~mIlllstermg the government th~reof: Proyl~ed oorspronkelike vonnis in een ander geproklameerd land 
further that, m the case of an order varymg the ongInal bekrachtigd werd, aan de ambtenaar belast met de uitvoering 
order, ~he. order shall not hav~ ~fIect unless and unttl con- van de regering daarvan: En verdeI' met dien verstande dat. in 
firmed m lIke manner as the ongmal order. het geval van een vonnis, waardoor het oorspronkelike vonuis 

gewijzigd wordt, het vonnis niet van kracht wordt tenzij en 
(6) The applicant shall have the same right of appeal (if any) voordat .het .op gelijke wijze als het uorspwukelike vonnla 

against a refusal to make a provisional order as he would have bekrachtIgd ISr . . .. 
had against a refusal to make the order if a summons had been (6) In geval. van een weIgerlllg vall een vO,orloplg vonu:s 
duly served on the person against whom the order is sought to heeft de apphkant hetzelfde reeht van appel (mdlen dIt 
be made be staat) als hij zou gehad hebben tegen een weigering van 

. een vonnis indien op de persoon, tegen wie een vonnis vel'-
zocht wordt, een dagvaarding gediend ware geworden. 

Confirmation 5. (1) Where a maintainance order has been made by a court 5. (1) Wanneer door eell hof in een geproklameerd land Bekrueliti. 
by magis. in a proclaimed country and the order is provisional only and een vonnia tot betaling van onderhoud gegeven is en het ging van in 
trates.' courts has no effect unless and until confirmed by a court iIi the Union, vonnis slechts voorlopig en van geen kracht is voordat het geprokla
ofmaln~n. and a certified copy of the order, together with the depositions door een hof in de Unie bekrachtigd is en eell gewaarmerkte kopie ~~:~ro~ 
::~e f~ :rs of witnesses and a statl~ment of the ground~ on which the, o.rder van het vonnis tezamen met de verldaringen van getuigen en een gegevm \'em, 
riroclaimed might have been opposed, has been ~r~nsIllltted to .the Mimster opga,af van de gronden uit hoofde waarvan tegen het vonnis llisse~ tot 
COll0 t,ry. of Justice and it appears to the lYhmster of JustIce that the bezwaar gelllaakt kan worden aan de Minister V3n Ju,titie betalll1g van 

. h tl d' d' . d t' th U . . h . M' . J" bl' . onderhoud p'3rson agalllst w om til or er 18 ma e IS reSI en III e mon, gezonden IS en et de llllster van ustltlC IJkt, clat de dQor magi-
Iltraatshoven. 
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the Minister of Justice shall send the said documents to the persoon tegen w~e het vonnis gegeven is in de Unieverblijft, 
clerk of any magistrate's court having jurisdiction zendt de Minister van Justitie de gezegde dokumenten aan 
where such person is believed to be resident, with a requisition de klerk van een magistraatshof in welks rechtsgebied zo
that a summons be issued calling upon such person to appear danige persoon vermeend wordt woonachtig te zijn, met dc 
before such court and show cause why that order should not be opdracht dat een dagvaarding uitgereikt moet worden, zo
confirmed, and upon receipt of such documents and requisition danige pRrsoon aanschrijvende om voor zodanig hof te ver· 
the said clerk shall issue such a summons and cause it to be .'lchijnen en redenen aan te tonen waarom het vonnis niet 
served upon such person. bekrachtigd zou worden, en bij ontvangst van zodanige 

dokumenten en opdracht reikt de genoemde klerk zulk een 
(2) A summons so issued may be served in the same manner dagvaarding uit en laat hij die op zodanige peraoon dienen. 

as jf it had been originally issued or subsequently endorsed by (2) Een aldus uitgereikte dagvaarding kan op dezelfde wijze 
a magistrate of a court having jurisdiction where the said gediend worden als ware hij oorspronkelik uitgereikt of later 
person happens to be. geendosseerd door een magistraat van een hof met rechts-

. . bevoegdheid in de streek waar de gezegde persoon verblijft. 
(3) At the hearmg It sha~l be open to the person on >yhom the (3) Bii het verhoor staat het de persoon op wie de dag. 

summons was served to false any defence which he mIght have vaarding gediend werd vrij om tot zijn verdediging aan te 
raised in the original proceedings if he had been a party thereto voeren al hetgeen hij in de oorspronkelike zaak zou hebben 
but no other defence, and the certificate from the court which kunnen aanvoeren indien hij een van de partijen daarvan 
made the provisional order stating the grounds on which the geweest ware, doch geen andere, en het certifikaat van het 
making of the order might have been opposed if the person hof waardoor het voorlopige vonnis gegeven werd, uiteen
against whom the order was made had been a party to the zettende de gronden uit hoofde waarvan tegen het vonnis 
proceedings shall be conclusive evidence that those grounds bezwaar gemaakt kon worden indien de persoon tegen wie 
are groundfl on which objection may be taken. het vonnis gegeven werd een van de partijen van de zaak 

. . geweest ware, vormt afdoend getuigenis dat die gronden 
(4) If, at the heanng, the person served w1th the summons inderdaad (tronden zijn uit hoofde waarvan bezwaar gemaakt 

does not appear or, on appearing, fails to satisfy the court that kan worde~. 
the order ~ught ~ot to be c:)llfir~ed, th~ court may.confl:m (4) Indien de persoon op wie de dagvaarding gediend is 
the order Clther wlthout ~odlficatlO.n or WIth such mO,dificatlOn niet ten verhore verschijnt, of, als hij verschijnt, het hoI 
as to the court, after hearmg the eVIdence, may seem Just. niet kan overtuigen dat het vonnis niet bekrachtigd behoort 

. . te worden, kan het hof het vonnis, ongewijzigd of met zo-
(5) If the ,person .agamst wh?m the summons was Issued danige wijzigingen als het hof, gehoord de getuigenis, billik 

appears at the heanng .a~d satIsfies the co~rt that, for the voorkomt, bekrachtigen. 
purpose o~ any defence, It IS n.e?essary to remIt the case ,to the (5) Indien de persoon tegen ",'ie de dagvaarding uitgereikt 
court whl?h made the provlslOnal or.der for the takl~g of werd ten verhore verschijnt en het hof overtuigt dat het 
further e\'1~ence, the court may so remIt the case and adjourn voor de doeleinden van zijn verdediging nodig is om de 'Iaak 
the proceedmgs for the purpose naar het hof dat het oorspronkelike vonnis gegeven heeit, 

terug te verwijzen voor het afnemen van verdere getuigenis, 
(6) Where a provisional order has been confirmed under this kan het hof de zaak aldns terug verwijzen en verder verhoor 

section it may be varied or rescinded in like manner as if it voor dat doel verdagen. 
had originally been made by the confirming court and where (6) Wanneer een voorlopig vonnis ingevolge dit artikel 
on an application for rescission or variation, the court is satisfied I bekrachtigd is, kan het, op gelijke wijze alsof het oorspronkelik 
that it is necessary to remit the case to the court which made door het bekrachtigende hof gemaakt ware, gewijzigd of 
the order for the purpose of taking any further ev"idenee, the!ingetrokken worden, en wanneer het het hoi uit een applikatie 
court may so remit the case and adjourn the proceedings forvoor intrekking of wijziging blijkt dat het nodig is om de 
the purpose. • Izaak naar het hof dat het vonnis gegeven heeft te verwijzen 

voor het afnemen van verderc getuigenis, kan het hof de zaak 
(7) Where an order has been so confirmed, the person boundaldus verwijzen en de ve~richtingen voor d~t d~el verdagerJ. 

thereby shall have the same right of appeal, if any, against the (7) Wanneer een vonms aldus bekrachtlgd IS, hee!t d@ 
confirmation of the order as he would have had against. the d~ardoor gebonden persoon he.t~clfde recht van ~ppel (z,~ 
making of the order if the order had been made by the court dlt bestaat) tegen de bekrachtIgmg van het vonl1l~ ~ls ,hI] 
confirming the order. gehad zou hebben tegen het geven van het vonms mdlen 

het vonnis door het hof dat het vonnis bekrachtigt, gegeven 

ix 

6. (1) The clerk of a magistrate's court in which an order was. ., . .. 
has been re istered under this Act or b which an order has 6. (1) Door de kl~rk van ,een maglstraatshof w~annlllgevolge WIJZ~ van 
been confir!ed under this Act shall tike all such steps for deze Wet een -"onDls gereglst~eerd of waardoor mgevolge deze ie~liltvoer. 
enforoing the order as may be prescribed. Wet een vonDl.s bekrach~Jgd IS worden al de ,stappcn genomen :1!!ni!se~~n 

voor de tenmtvoerleggmg van het vonms zoals voorge-
. . schreven mochten worden. 

(~) Every such orde~ shall be enforceable .m bk~ . man-?-er (2) Ieder zodanig vonnis kan op dezelfde wijze ten uitvoer 
as lf the order were a Judgment ~f the, court m a CIVIl actIOn gelegd worden alsof het vonnis een uitspraak van het hof 
for payment of the amonnt speCIfied m the order. in een civiele aktie voor betaling van het in het vonnis ge

noemde bedrag was. 
7. The Magistrates' Oourts Act, 1917, and any amendment i 7. De ~Iagistraatshoven Wet, 1917, ~ en wijzigingen daar- Toepassing 

thereof and the rules .made t.h~r~und~r other than Chapter Ivan en de regel;:; uit krachte daar,:,?,n ~emaa,kt behalv:!: Hoofd- v:n Magi. 
IX. and any rules relatJ-?-g to CI,vIllmpl'lSOnment .shall ar:ply. to stuk, IX. en reg;ls !1angaande glJzel~ng vmden gel.IJke toe- ~:t~tBhoven 
proceedings before maglstrates courts under Uns Act m lIke passmg. op verl'lchtJI~gen, voor. maglstraatshoven mgevolge 
manner as they apply to proceedings under the said Act ofl917 deze Wet als oJ? -:e!rIchtmgen mgevolge de ge~oemde "':et 
or anv amendment thereof, and the rules board established under van 1917 of Wl]Zlgmgen daarvan, en de regehngsraad m-
secti~n twenty-four of the said Act of 1917 shall have power to gesteld door artikel t:ier en twintig van de genoemdc Wet 
make rules regulating the procedure of magistrates' courts van 11)1 7 heeft de macht om regeis te maken voor het regelen 
under this Act: van de procedure van magist.raatshoven ingevolge deze Wet: 

Met dien verstande dat gerechtelike akten van een magi
Provided that process ofla magistrate's court shall in all straatshoi in aIle gevallen gediend en ten uitvoer gelegd moeten 

cases be served and executed by a member of a police force and worden door een politiebeambte en geen hofgelden betaalbaar 
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no court fee shall be, payable in respect of any proceedings !lllzijn ten opzic~te van verrich~i,ng?n in zulk hof ingevolg~ d?ze 
such court nnder th~s Act nor sh.all any fee be chargeable IlJ ,,"\' et noch {oOlen betaalbaar ZI)n m verband met zulke dlenmg 
respect of such serVICe or eXecutIOn. 10f tenuitvoerlegging. 

8. Elk doknment dat hoet te zijn getekend door een '~aarmer-
8. AllY documcnt purportillg to be signed by a judge orlrechter of ambtenaar van eOll hof in een geproklameerd land king van 

officer of a court in a proclaimed countrv shall, until the con. wonH t.otdat het bewezen beschouwd aldus gete- dotkukmednten 
. lId d' : k d t . , d' k' 1 h d k' f ge e en trary IS prove{, )0 eeme to have been so signed withoul. en e ZI] II zon or eruge waarmer -mg van (e an to elllng 0 door ambte. 

proof of the signatUl'e or judicial or official character of the: gel'echtclikc of offici/He hoedanigheid van de persoon die het naren van 
person appearinu to have siQ"1led it and the officer of a court by ogellschijnlik getekend heeft, en de ambtenaar van een hof het hof. 
wh~m a docullle~t is signel shall, until the contrary is provej door wie ~cn dokument getekend is wordt, totdat hettegendeel 
be ueemed to have been the proper officer of the court to sign hewezen IS, beschouwd als de ambtenaar van het hoi bevoegd 
the document. om het dokument te tekenen. 

9. Verklaringen afgelegd in eon hof in een geproklameerd Verklaringor 

9 De 0 
't' t k' t .. land voor de doeleinden van dczc Wet worden als getuigenis worden 

• p 81 IOns a 'en In a cour In a IJTochlmed countr'yT fOT t I ' , h . ., I beschouwd , . , '. , oege aten III verTIC tmgen voor een maglstraatshof ll1gevo ge 
the purposes of thIS ~ct may be receIved In eVIdence III pro· deze Wet. . als.. 
ceedlngs before a magIstrate's court under this Act. ., getulgems. 

10. In this Act, unless inconBistent with the contex.t-
" certified copy" in relation to an order of a court, 

a copy of the order certified by the proper officcr 
the court t.o be a true copy; 

"maintenance order" means an ordcr (other than an 
order of affiliation) for the periodical payment of SuIll.' 
of money towards the maintenance of the wifc 
other dependants of the person against whom 
order is made; and "dependants" means such 
persons as the person against whom a 
order is made is liable to maintain in accordance with 
the law of the cOUIltry, in which the mainteniUICi:' 
order is made; 

" prescri bed" means, unless rules of court have been 
made regulating matters to be prescribed under 
this Act, prescribed in each particular case, by 
Minister of Justice. 

• 

10. TenZI] het verband een andere zin aanwijst, wordt Woord· 
III deze W ct verstaan onder- bepaling. 

"gewaannerkte kopic," in verhand met eell vonnis 
van hct hof, een kopil' daarvan door de bevoegde 
ambtenaar van hd hof voor gelijkluidend met het 
origineel gewaarmerkt ; 

"vonnis tot betaling van onderhoud" een vonnis (niet 
een affiliatie order) voor het op gezette tijden 

betalen van bedragen '1001' het onderhoud van de 
vrouw of andere afhankeliken van de persoon tegen 
wie het vonnis gegeven is; en "afhankeliken" 
zodanige personen als de persoon, tegen wie een vonnis 
tot bctaling van onderhoud gegevell is, verplicht is 
te ondcrhouden overeenkomstig de wet van het land 
waarin het vonnis tot betaling van onderhoud ge
geven is; 

" voorgeschreven" voorgeschreven door de Minister van 
J ustitie in elk biezonder geval, tenzij regels van 
het hof gemaakt zijn waarbij aangelegenheden aan
gaande welke voorsehriften moeten gemaakt worden 
gercgeld zijn. 

11. This Act may be cited for all purposes as the Maintenance I 11. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte tite!. 
Orders Act 1~23 J d . T ~ , • . las eOnderhoudsvonmssenWct, 1923, 
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No. 16, 1923.J No. ] 6, 1923.1 

To 

ACT WET 
enable effect to be given to the International T ht"' t t hid I 
Convention for regulating air navigation, and to er mac Igmg 0 et geven van gevo g aan e n-
make provision for the control, regulation and ternationale Konventie voor de regeling van 
encouragement of flying within the Union and luchtvaart en om voorziening te maken voor het 
for other purposes incidental thereto. toezicht houden op, regelen en aanmoedigen van 

het vliegen binnen de Unie en voor andere daar-
mede in verband staande doeleinden. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent !1~je8ty ZIJ RET BBPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the S?nate and the House of Assembly of the Umon of j Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

South Afnca, as follows :- als volgt:-

xi 

1. The International Convention for determining, by a 1. De Internationale Konventie tot vaststelling bij onder- Aanneming 
common agreement between the Powers and States signatory Jinge overeenkomst tussen de .Nlogendheden en Staten welke va~ In\er
to that COllvention, certain uniform rules with respect to gezegde Konventie ondertekend hebben, van zekere gelijk- ~~~~~:a:rt 
International Air Navigation, is, together with the additional vormige regels betreffende internationale luehtvaart, wordt Konvf>ntie. 
protocol to that Convention, hereby adopted. tezamen met het aanvullende protokol van de Konventie, 

The terms of the Convention and additional protocol thereto, bij deze aangenomen. 
are set out in the Schedule to this Act. De'termen van de Konventie en het aanvullende protokol 

2. The Governor-General may-
(a) issue such proclamations as appear to him necessary 

for carrying out the Convention, and for giving effect 
thereto or to any of the provisions thereof; 

(b) do all things necessary to ratify or cause to be rati
fied on behalf of the Union of South Africa, any 
amendments of or additions to the Convention 
which may from time to time be made and, by procla
mation in the Gazette, declare that the amendments or 
additions so ratified shall be observed and have the 
force and effect of law in the Union: Provided thatl 
copies of any amendments or additions so ratified 
or proclaimed shall be laid npon the Tables of both 
Houses of Parliament within fourteen days after 
their publicatIOn in the Gazette if Parliament is then in 
session or, if Parliament is not then in session, within 
fourteen days after the commencement of its next 
ensuing session ; 

(c) by proclamation in the Gazette, declare that any of 
the provisions of the Convention shall, with such 
modifications or adaptations and such consequential 
and supplementary provisions as may be necessary 
or expedient, apply also to air navigation within the Ii 
limits of the Union, 

zijn opgenomen in de Bijlage van deze Wet. 

2. De Goeverneur-generaal kan--
(a) de naar zijn oordeel nodige pToklamaties uitvaardigen B~voegd

om de Konventie uit te voeren en daaraan gevolg te h~Jd to~ 
f . b I' d' mtvOel'lUg geven 0 aan emge epa mg aarvan,. en toepassing 

(b) aBe nodige dingen doen om ten behoeve van de Unie van Konven 
van Zuid-Afrika wijzigingen in of aanvullingen van tie. 
de Konventie, welke van tijd tot tijd worden aan-
gebracht te bekrachtigen, of te doen bekrachtigen, 
en bij proklamatie in de Staatskoerant verklaren, dat 
de wijzigingen of aanvuUingen zo bekrachtigd, in acht 
genomen moeten worden en kracht van wet hebben in 
de Unie: Met dien verstande, dat afschriften van aIle 
wijzigingen of aanvullingen aId liS bekrach tigd of 
geproklameerd in beide Ruizen van het Parlement ter 
Tafel gelegd worden, binnen veertien dagen na bekend-
making in de Staatskoerant, waIineer het Parlement in 
zitting is, of, wanneer het ParIement alsdan niet in 
zitting is, binnen veertien dagen na de aanvang van 
zijn eerstvolgende zitting ; 

(c) bij proklamatie in de 8taatskoerant verklal'en, dat 
enige bepaling van de Konventie, met zodanige wijzi
gingen of adaptaties en zulke noodzakelik volgende 
en aanvullende bepalingen als nodig of wenselik zijn, 
ook van toepassing is op luchtvaart binnen de grenzen 
van de Unie. 

3. (1) '£he Governor-General may make regulations relating 3 (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties makell m"t R 1 t; 
11 f h f 11 . h' I • - v egu a ,es_ 

to a or any 0 teo owmg matters or t mgs, name y- betrekking tot aIle o{ een of meer van de volgende zaken of 
, . . . , dingen, namelik-

(a) the carrymg out of, and glvmg effect to, the prOVH!lOnS 
of the Convention; (a) het uitvoeren van en gevolg geven aan de bepalingen 

van de Konventie ; 
(b) the safety and security of persons and property and 

the prohibition of flying at such heights or in such, 
manner as is deemed to be dangerous to life and 
property; 

(e) the licensing, inspection, and regulation of aerodromes 
or other places set apart for the use of aircraft; the 
scales of charges at lieensedaerodromes or at aerO-I' 
dromes established and maintained under the powers 
of section six; the licensing or certificating of persons 
employed at aerodromes in the inspection or super-

(b) de veiligheid en zekerheid van personen en eigendom 
en het verbieden van vliegen op hoogten of wijzen 
welke gevaarlik geacht worden voor leven en 
eigendom; 

(e) het licentieren, inspekteren en regelen van aero
drooms of andere ten gebruike van luchtvaartuigen 
gereserveerde plekken; de tarieven van· betalingen 
in gelicentieerde aerodrooms; of in de aerodrooms 
opgericht en in stand gehouden krachl;ens de be
voegdheden van artikel zes; het licentieren van of 
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VISIon of aircraft; the registers and records to be 
kept at such aerodromes and the manner in which 
they shall be kept; prohibiting or regulating the 
of unlicensed aerodromes; access to aerodromes 
places where aircraft have landed and access to 
craft factories for the purpose of inspecting the 
therein carried on; 

(Ii) the manner and conditions of thc issue and 
of any certificate or licence required under this Act 
under the Convention, including the 
aud tests to be undergone and the form, custody, pro· 
duction, cancellation, suspension, endorsemout and 
surrender of any such certificate or Jicence ; 

(e) the keeping and form of the register of "Gnion aircraft, 

(f) the conditions under which aircraft may pass, 01 

goods or passengers may be conveyed by aircraft into, 
within or from the Union; 

(9) the areas within which, or the aerodromes at which, 
aircraft coming from any place outside the Union 
shall land, and the areas within whicll or the aero
dromes from which aircraft shall depart to any placE' 
outside the Union; 

(h) the exemption from any of the provisions of th;,; Act 
or of the Convention, of aircraft flown for ex
perimental purposes, or any other aircraft, or any 
persons, where it appears unnecessary that such pro-I 
v-1sions should apply; 

(i) the fees to be paid in respect of the grant of any certi· 
ficate or licence or otherwise for the purposes of this 
Act, or of the Convention; 

(j) the control of aerial lie:hthouses and lights at or in 
the neighbourhood of ~aerodromes and aerial light
houses; 

(lc) the signals which may be made by aircraft and pen'on,,, 
carried therein; 

(I) measUl'CS for preventing aircraft flying over prohibited 
areas or cntering or leaving the Union in contra
vention of any provision of this Act; 

(m) the of nuisances arising out of aIr naVI-
gation or aircraft factories, aerodromes or other 
aircraft establishments; 

(n) the persons by whom accidents shall be notified, the 
procedure to be followed in notifying accidents and. 
in holding accident enquiries; I 

(0) prohibiting, pending investigation, access to or inter
ference with aircraft to which an accident has oc
curred, and authorizing any pers011, so far as may be 

(p) 

necessary for the of an investigation, to 
ha ve access to, remove, take measures 
for the. preservation of, or otherwise deal with, any 
such' aIrcraft; 

authorizing or the canQel1ation, suspension, 
endorsement, or of any licence or certificate 
granted under this Act where it appears on an investi
gation that the licence ought to be cancelled, sus
pended,. ;mdorsed, or su!rendered, and authorizing 
or l'equmng the productIOn of any such licence for 
the purpoEe of being dealt with, 

uitreiken van certifikaten aan personcn aan"'aero
drooms verbonden voor het inspekteren van of 
toezicht houden over luchtvaartuigen; de in zo
danige aerodrooms te houden registers en aanteke
ningen en de wijze waarop zij gehonden moeten 
worden; het verbieden of regelen van het gebruik 
van niet-gelicentieerde aerodrooms; de toegang tot 
aerodrooms en plekken waar lucbtvaartuigen neder
gedaald zijn, en toegang tot fabrieken van lucht
vaartuigen voor het .insl'ekteren van de ;Nerkzaam· 
heden die daarin verrieht worden; 

(d) de manier en voorwaarden van uitreiking en ver
van ingevolge deze Wet of ingevolge de 

vereiste certifikaten of liccnties, abmf.'de 
het onderzoek naar bekwaambeid en de proeven te 
worden en de VQI'm, bewaring, vertoning, ver

schorsing, endoilserin;:: \!n teruggave van 
certifikaten of lieenties ; 

(e) het bijhouden en de vorm van het register van lucht
vaartuigen van de Unie ; 

(j) de voorwaarden w3,arop luchtvaartuigen kunnen relzen, 
of of passagiers per luehtvaart.uig vervoerd 
mogen worden, naar, binnen, of uit de Dille; 

(g) de terreinen waarbinnen, of de aerodrooms waar, van 
buiten de Unte komende luchtvaartuigen 

moeten nederdalen, en de terreinen waal'binnen- of 
de aerodrooms vanwa,ar luchtvaartuigen naar plekken 
buitell de "Gnie moeten vertrekken; 

(h) het van enige bepaling van deze Wet of 
van luchtvaartuigen waarmede 

wordt of van andere luchtvaar
wanneer het onnodig blijkt 

toe te pass en ; 

(i) de fooien te worden betaald ten aanzien van de uit
reiking van certifikaten of licenties of anderszins voor 
het doel van deze Wet of van de ICon ventie ; 

(j) het toezicht op luchtvuurtorens en Iichtbakens in of 
nabij aeroal'Ooms en lllchtvuurtorens ; 

(k) de signalen welke kunnen gegeven worden door lucht
vaartuigen en daarin vervoerde person en; 

(I) maat.regelcn om Ie belettcn dat luchtvaartuigen over 
verboden terreinen of in strijd met de be-
palingen van doze de Dnie binnenkomen' of 
verlaten; 

(1'n) bet, beloHen van hinder en ovor1a81; voortvloeiend\~ uit 
de luehtvaart of Iuchtvaartuigfabrieken, aerodroolIlS 
of andere inriehtingen in verband met luchtvaart; 

(n) de pe1'8011Cn door wie 
worden on de bij het 
bij hot houden van 
v,;lgen procedure; 

\{wtM,,.rl moe ten 
nn"l','.Al'nn van ongeIukken en 

naar ongehlkken te 

(0) het beletten, hangende onderzoek, van toegang naaT, 
of het zieh bemoeien met luchtvaartuigon waftnnede 
eell ongelnk gebeurd on hot van 
person en, voor zover voor de doeleinden van hot 
ondel'zoek nodig mocht zijn, om toega,ng to hebben t.ot 
zodanig luchtvaartuig, dit te onderzoeken, ver
wijderen, maatregelen te treffen voor het heholld 
ervan, of op andere wijze daarmede te handelen; 

('[I) 110t macntigen tot of vOl'deren van de vernietiginO", 
schorsing, endossering, ofteruggave van een krachte~s 
dezc Wet verlei"nde licentie of 
hij een onderzoel, hlijkt, dat de licentie te 

of tCl'ug
vordel'en VLtn 

om belwndeld 

,,-orden verniet.igd, geschorst, 
gegeven en het machtigeu tot of 

. overlegging van een zodanige licentie 
t'il worden; 
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and generally for the better carrying out of the objects and 1 en in het algemeen om beter de doeleinden en oogmerken 
purposes of this Act, the generality of this provision not being I van deze Wet te verwezenliken, zullende de algemelle strekking 
limited by the particular matters provided in the preceding van deze bepaling geen beperking ondergaan door de biezon-
paragraphs of this sub-;;ection, idere zaken in de vorige paragrafen van dit sub-artikel bepaald, 

') ,.' N • ' ,n , ,,'.' EI~~H bachtens dele W ~t gemaakte reg~lati~ kan stra1!en 
(~) :'lny IegulatlOn" made, undel tIns Aut, may prescu i?e, voorsehnJVen voor oVNtredmgen of verZUlm m nakonllng 

penaltI~s for the contraventlOn t~ereo£ or fadur,e to compIY!daarvall, alsmede de wijze waarop de uitvoering van zodanige 
ther~wlth an~ the mode of, en,forclllg such penaltieS, and maYistraffen wordt verzekerd en kan ook versehillende straffen 
also Impos~ dlfferent pemJtle~ m ease or a second or subsequent i"vaststellen in gevld van een tweede of verdere overtreding 
contraventIOn pr ,non-comphanc?, but, no 8;lCh penalty slud! :of verzuim in nakoming, doch geen zodanige straf zal die in 
exceed the penaltles mentIOned III sectIOn lJ'w:teen, 'artikel zestien bepaald te boven gaan, 

xiii 

4. (1) The Governor-General may appoint a civil air board 4. (1) De Goeverneur-generaal kan een eiviele luehtraad" be- Benoemi':lg 
consistillO' of not more than seven persons designate the staande Ult hoogstens zoven personen benoemen, de voorzltter en f1.l!l~Ie" 
,e . ,,' d "' (t I t' k h t 'ht va.n clvlele chaIrman ther. eo£, ana, make regula1;101ls for the condu. ctl aarvan aallWl]Zen, en reou a ,les ma en voor e, verne en luchtraad. 

of the business of the board and other matters relating thereto, van het werk van de raad en andere daarmede III verband 
staande zaken, 

(2) The board sllall act in an advisory capacity and advi,~e I (2) De. raad treedt 0 p in een raadgevellde hOi?danigheid en 
the :Minister to-- 'dient de :31inister van advies betreffende-

• (a) hachtens deze 'Vet te maken regula ties; 
(a) regulations to be made under this Aet; . (b) zaken voortvloeiende uit de toepassing vall de Kon-
(b) matters arising out of the application to the Unioll ventie en de krachte.ps die Konventie gemaakte 

of the Convention and the rules made under the regels, op de Unie j , 

Convention ; (0) het aanmoedigen en on';wikkelen van het vliegen in 
(e) the encouragement and davelopment of flying in the de Unie; 

Union; (d) voorstellen voor het oprichten van luchtdiensten voor 
(d) proposals for the establishment of aerial goods, mail het vervoer van goederen, post en passagiers in de 

and passenger services within the Union and between I Unie en tussen de Unie en aangrenzende gebieden; en 
the Union and adjoining territories; zodanige andere zaken in verband met het vliegen en de lucht

and as to such other matters connected with flying and aero- ,scheepvaartkunde als door de Thlinister naar de raad verwezen 
nautics as may be referred to the board by the Minister. mogen worden, 

5. (1) In tijden van oorlog, hetzij gedueht of werkelik Speciale be 
5. (1) In time of war, whether imminent or actual, or gevoerd, of binnen zes maanden nadat een staat van oorlog :,oe~dheden 

within six months after a state of war has ceased to exist, or opgehouden heeft te bestaan, of in tijden van groot nationaal lll t~Jden ~an 
in time of great national emergency, the Governor-General,2evaar, kan de Goeverneur-generaal- natlOnaa 

~ geVli\.ar, 
may- i (a) bij proldamatie in de Staatskoe-rant verklaren dat de 

(a) by proclamation in the Gazette, declare that the Unionl Unie of een gedeelte van de Unie met inbegrip van 
or any portion of the Union including the territorial I de territoriale wateren daarvan, voor de doeleinden 
waters thereof, shall be a restricted area for the van dit a,rtikel een "beperkte" streek is ; 
purpose of this section;' (b) orders en instmkties uitvaardigen met betrekking tot 

(b) issue orders and instructions in respect of D,ny restricted een beperkte streek of gedeelte daarvan-
area or part thereof- (i) de vaart regelende, beperkende of verbiedende 

van alle of sommige soorten luchtvaartuigen ; 
(i) regulating, restrieting or prohibiting the nayi· (ii) voorziening makende voor het bezitnemen en 

gation of all or any description of aircraft; i gebruikmaken voor doeleinden van de Unie 
(ii) providing for taking possession of and using fori Verdedigingsmachten of andere machten van 

the purposes of the Union Defence Forces 01'1 Zijn ~laj!'lsteit, van aIle aerodrooms of neder-
other His Majesty's Forces, any aerodrome or I dalingsplaatsen of luehtvaartuigen, machinerieen, 
landing ground, or any aircraft, machinery, I installatie, materiaal of dingen, die daarop of 
plant, material or things ronnd therein or thereon, I daarin gevonden worden, tcgen betaling van 
subject to the payment of compensation in likol .schadevergoeding op dezelfde wijze alsof bezit 
manner as if the pos~ession and use had been l daarvan genomen en gebruik daarvan gemaakt 
tll~~m under powers conferred by the South! was krachtens de bevoegdheden verleend bij de 
Afnca Defence Act, 1912; I Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912; 

(iii) regulating, restricting or prohibiting the use, (iiI) het gebruik, de .op::ichting, het bouwen, het in 
erection, building, maintenance or establishment I stand h?uden of mnchten regelende" beperkende, 
of any aerodrome, flying school, or landing I of vcr bl~dende van aerodroo~s, vhegs~holen of 
ground or any class or description thereof' I nederdahngsplaatsen, of van lets van dIe aard; 

, t ' 0, t f t ' t d' I (0) aan een persoon ten aanzien van een beperkte streek 
(e) aSSIgn 0 any person III respec 0 any res rIC e area f J ' f (b) d' b 'k I 

f th t f th' h (b) f th een 0 Ineer Vltn (tC III paragraa van It su -artl e 
ahbY 0 t' e powers se or In paragrap 0 B,' genoernde beyoegdheden overdragen. 
su -sec lon, 

(?) A t h ' , d th d t f ' (2) Fjen ieder, die met de zorg voor het uitvoeren van en 
~ ny, ~erson 0 w om IS asslg~e e, U y, 0 carrymgrgevolg geven aan kraehtens dlt artikel gegeven orders en 

out and gIvmg effect to orders and lI!structlOns Issued under, t kt' bIt' dt h' b"" ht' d 11 t 
I " " 'I b d t k II t h' 1 ms ru les e as 18, wor ler IJ gemae 19 om a e s appen 

t llS sectIOn, IS 18re y empo'were to a e a s eps w Ie 1· It d lk d l'k d""' d I " d 
are reaBonable and necessary to secure compliance therewith, t e oen k'e e re e 1 ;nd no RIg ZlJn om ~ na ',ommg

d 
karv~n 

and no action for damages or compensation shall lie against I e ~rze 'ered en noc e kegermg noc hzod Ieman d' an l~ 
the Government or any -such person for any loss or damagel rec

h 
den I wtorll,en aangestpro en

i 
voor She ta evergoe lllg 0 

, d t f h h' b t k ISC a e ooss e mg voor engevo ge van e nemen van zo-
sustame on accoun 0 sue steps avmg een a en, nor, d' tId I' f h dId" b h ' h ' 'h" , "d d h II amge s appen ge e en vet IeEl 0 Be a e, noc 1 wor v, e OU-
save as IS ot erwIse m t IS sectIOn Pl'OYl e , s a any cOlll-ld ' d't t'k I d b ld ' h d d' 
pensation be pavable bv reason of the operation of any order'betns IWbaa.r In 1 dar 1 e aDd ers kepaa f IS, BC a

k 
evhertgoe ldn,gt 

. t" • d "d th' , I' e -aa aar om re en van ewer mg van een rac ens 1 or lllstruc Ion ma e un er IS sectIOn. t'k 1 d f' t kt' , ar I e gegeven or er 0 InS I'u leo 
(3) Any. perl:lon who refuses or, WIthout good and propel' (3) H" d' 't f d d d d 

f < "'-. • I" h d" t' d IJ Ie welgeI' 0, zon er goe e en gegron e re en, 
cause, ah" to comp v WIt anv or el or lllstruc IOn ma e orl' b k bI"it " I k ht d't t'k 1 

o. In ge re e lJ eon mgevo ge en rac ens 1 ar 1 e gegeven 
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gi ven 'lnder or b~ virtue of this Bectio,n, or who ob~t~uctB any I )rder of i:r:struktle na te komen, of die een peraOOll, belast 
persoll charged wIth the duty of earrylllg out and glvmg effect met het Ultvoeren van of gevolg geven aan zulk een order of 
t,o any such order OT instruction, shall be guilty of an offencf' instruktie belemmert, maakt zich schuldig aan een overtreding 
and liable on c,onvi?tion to a fine not exceeding five hundred en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van hoogstens 
pounds, or to Imprisonment for one year without the option vijf honderd pond of mf't gevangenisstraf van een jaar zonder 
of a fine or to both snch fine and imprisonment. altcrnatief van bocte, of met beide zodanige boete en gevangenis-

strat. 

Establi<h-. 6. De Goeverneur-generaal kan uit de geldell die daartoe Oprichtillg 
ment and 6, ~he Governo::-Gencral may,. out of moners to be ~p- door het Parlement bewilligd worden, aerodrooms oprichten en instand
maintenance pr?pnated by Parhan~en~ for the p~rpo,se, f'stabhsh and mam- en in stand houden, wegen en toegangen aanleggen en onder- honding val 
of aero- tall! aerodrome" and plovlde andmamtam roads and approaches houden, en de nodige toestellen en uitnlsting, en kan voor dut aerodl'ooms 
~rome8PY thereto, and apparatus and eqUIpment therefor; and may for doeleinde grond en rechten op en over grond verkriJ'gen. door -, 
Government. th purpos a 'quir la d d' t t' l' ht t d , ', , Regermg, . e ere e, ~l ,an m ~res 8, In aue rig 8 0 an De bepahngen van artlkel zeven en taclitL(J van Wet No. 13 

over land. The prOVISIons of sectlOn e~gllty-seven ,o~ ,Act No, van 1912 zijn indien nodig van toepassing alsof de vetkrijging 
13 of 1912 shall, 1£ necessary, apply as If the acqUlsltIOll werf' voor verdedigingsdoeleinden was, 
for defence purposes, 

7b' \l
k
) Geendplek of ~ebkouwh- mag daIs ~f,enbaar ~erodrdoolll Lieentieren 

ge rlU t wor en, tellzlJ rae tens eze H et gereglstreer en en registra. 
Li~ensiI?g 7, (1 ) No place or building shall be used as a public aero- gelicentieerd, of door een behoorlik voorgeschreven a utoriteit tie van 
~:~n r~fstra. drome unless it has been registered and licensed under thii' i goedgekeurd, aerodrooms, 
aerodromes. Act, or approved by a duly prescribed authority, (2) Voor het doel van dit artikel betekent "openbaar aero-

droom " elk aerodroom waar een zeker bedrag berekend wordt 
voor het nederdalen of huisvesten van luchtvaartuigen of waar 

(2) };'or the purpose of thi~ section, "pu bhc ~erodrome' luchtvaartuigen, die passagiers of goederen tegen betaling 
mea,ns any aer~drome ~t whICh charge~ are, leVIed for ~he van huur vervoeren, nederdalen of afvliegen, 
la,ndmg or housmg of alre,raft, or at whICh aIrcraft carrymg (3) Bij ieder gelicel1tieerd aerodroolll moet een eksell1plaar 
passengers or goods for hue, land or depart. voorhanden liggen van deze Wet, van de krachtens de Kon

ventie gemaakte regels en van ane alsdan in de Unie van 
(3) There shall be kept at every licensed aerodrome a COP) kracht zijnde regulaties en e~n ieder, kan op aanvrage bij de 

of this Ad, i,he rules made under the Convention and all reguo, persc:on ~~last met ?et toezlCht van het ae,ro~room op aIle 
lations for the time being in force in the Union, and any:redehk~ tilden zodamg eksempl~ar kosteloos lllZlen. , 
person lilay on applieatioll to the person in charge of the 8, Nlettegenstaande de bepalmgen voorkomende III Hoofd- Verlof om 
aerodrome, such copy free of charge at all reasonable stuk IX van de Wet op Edele en Onedele NIetalen, 1908 geprokla. 
times. (Transva,al) of cen andere wet, kan de Goevcrneur-generaal meerde 

grond gehouden uit krachte van een mijntitel of open geo gron~ of 
proklameerde grond gebruiken of Iaten gebruiken voor de ~~~~uden 

Permission 8. Notwithstanding anything contained ill Chapter IX. oj oprichting yan aer?drooms of als n~derdalingsplaats~n voor uit kr~?hte 
to use, the Precious and Base Metals Act, 1908 (Transvaal) or anv Juchtvaartu:~e?, m~ts zodamg ~,eb:Ulk naar de memng van ~an mlJn-
proelallned I I _ 1 G ' G " I . ' ",' de Staatsml]Ilmgerneur waarschl]nhk geen belemmeI'mg voor tltel ~e 
land or land o~ IeI' aw, tIe ovelllO,r-, ene,la may use or pern:~lt the USE d • k l'k .. _ f d ' d - b nd t d w k- gebrUlken 
held under of ground held under mmmg tItle, or of open proclaImed land, e ,~er e 1 e ml]n 0 aarme e III ver a s aan e er voor aero-
~ining title for the erection of aerodromes or for landing places for air- zaamheden oplevert. '.' • ' drooms. 
tor aero- craft: Provided that such use is not, in the opinion of the 9, (1) Er kar: geen aldIe worden mgesteld op grond van Ill- I~breuk, 
dromas. Government .Mining Engineer. likely to interfere with actual breuk overtredlllg of op grond van lunder of overlast, enkel }lluder en 

mining operations or purpos~s incidental thereto. omda!, een luc~tvaartulg op ,ee~ hoogte boven de gro~d over =le::k:~ 
een elgendom IS gevlogen, dIe, III acht genomen de Wlnd- en likh!d voor 
weersgesteldheid en al de andere omstandigheden van het geval sehade, 

Tre8pass, 9 1I.T,' h Ii " " ' ~ ,.' red~lik is, o~ de gewone ~ebeurtenissen bij zulk een vliegtocht, 
nuisance and ,~ l ) ~~ 0 actlOll s a he 111 resp~d 01 tresp',lss or III re:spect mdlen tennunste de bepahngen van deze \Vet en van de Kouven-
responsi- of mnsanee, by r,easoll o~ly of th,e flIght of all'er~dt over any tie behoorlik zijn uagekomen, doeh indien door een in vlueht 
bility for property at (I:. heIg~t,. whICh, hav1ng regard, to WInd, weather zijnd, opstijgend of n~derdalend luchtvaartuig of door iemand i,n 
damage. and, all t~e ,Clrcum,tanees o~ the case, IS Ieasonable~ ,or the zulk een luchtvaartUlg of door een lllt zulk een luchtvaartUlg 

or~mary mClde~t~ of ,such fl!ght, so long as th~ pro':'lSlons of vallend voorwel'p, aan een op de grond of op het water zich 
thIS Act an~ or tne (onventlO~ are duly comp~Ied wI~h;, but bevindende persoon of eigendom materieel Ietsel of schade 
wh~re materIal dan;age or !OS8 IS caused b:z an ancraft m, flight, wordt toegebracht, kan de eigenaar van het luchtvaartuig voor 
takmg off, or ,landlU~, or oy allY person ,ll! any such aIrcraft, de vergoeding van zodanig letsel of schade in rechten worden 
or by any artICle ,fallIng irom ~Q,y such aIrcraft: to any person aangesproken, zonder dat nalatigheid of opzet of andere grond 
or property on land or ,water, ,damages ma) be recovered Ivan aktie behoeft bewezen te worden, als ware zodanig 
from t~e owner of the al~craft m r,espec~ of such damage or letsel of schade door zijn opzettelike handcling, verzuim of 
los~, Without proof of neglIgence or IntentIOn or o~her ,cause ofjnalatigheid veroorzaakt, behalve waar het letsel of de schade 
actIOn, as though the same had been caused by hIS WIlful act,: veroorzaakt of in de hand gewerkt is door de nalatigheid of 
neglect or d~fault, except where th~ damage or ,loss was ca1lsed opzettelike handeling van de persoon die het letsel of de schade 
by or contl'lbuted to by the neglIgence or WIlful act of the geledeu heeft: 
person by whom the same was suffered: 

J\iet dien verstande dat wanneer krachtens dit artikel scl,Iade-
vergoeding in rechten ingevorderd is van, of betaald door de 

. Provided that where any damages recovered from or paid eigenaar voor letsel of schade enkel en aIleen veroorzaakt door 
by the owner of an aircraft under this seetion arose from de opzettelike of de nalatige handelwijze of verzuim van een 
damage or loss caused solely by the wrongful or negligent andere persoon dan de eigenaar of een bij hem in dienst zijnde 
action or omission of any person other than the owner or some persoon, de eigenaar gerechtigd is van die persoon het als 
person in his employment, the owner shall be entitled to sehadevergoeding betaalde bedrag in rechten terug te vorderen 
recover from that person the amount of such damages, and in en in dergelijke akties tegen de eigenaar kan de eigenaar, bij 
any such proceedings against the owner, the owner may, on het maken van zodanige applikatie bij het hof en na het 
making such applicatioll to the court alld 011 giving such stell en van zodanige zekerheid in zake kosten als door de 
security as to costs as may be prescrihed by rules of regels van het hof voorgeschrevell mocht zijn zodauige per
court, join any such person as aforesaid as a defendant, but soon bij zich voegeli ala een verweerder, docb waar geen 
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where such person is not so joined he shall not in any subse- voeging plaats vindt belet dit hem niet am: in latera akties, 
quent proceedings taken against him by the owner be pre- welke door de eigenaar tegen hem ingesteld mochten worden, 
cluded from disputing the reasonableness of any damages de billikheid van de van de eigenaar ingevorderde of door de 
recovered from or paid by the owner. eigenaar betaalde schadevergoeding te betwisten. 
,. ..' (2) lndien een Illchtvaai'tuig te goeder trouw door de eige-

(2) W h.ere any al~craft has been bona fide leased or hIred out naar daarvan VOOI een tijd langer dan voertien dagen aan oen 
for a perIOd exceedmg fourtee.n . to any other person by andere porsoon verhuurd is on or geen bestuurder, gezagvoerder, 
the o,:ner thereof, and no pllot, co~mand~r,. navIgator, or schipper of lid van de bemanning die het luchtvaartllig bo
operatIve member of t~e cre~ of the aucraftls m the employ·J dient in dienst van de eigenaar is, wordt dit artikel toegepast 
ment of the owner, thIS sectIOn shall have. effect as though forlalsof vel'wijzingen naar de eigenaal' vervangen waren door 
references to the owner, .there were substItuted refer~nces to verwijzingen naar de persoon aan wie het lllchtvaartuig aldus 
the person to whom the alrrraft has been so leased or hued out. verhuurd is. 

xv 

_ , . _ . . . 10. (1) In geval van een ongeval ontstaan door of in de Onderzaek 
10. (1) In the event of any accIdent ansmg out of or m the loop van een lnchtvaart en voorgevallen in of boven de naar onge

course of ~ir .navigation and occu:-ring in or ov~r ,the .Union Unie of de territoriale wateren daarvan, of in het geval van vallen. 
or the terntonal waters thereof,or .m. the case of BIllon aIrcraft iuchtvaartuigen van de VIlie, wartr zij zich oak mogen be
wheresoever they may be, th~ JYIJ~Ister may appomt o~e or vinden, kan de Minister een of meer porsonen aanstellen als 
~llOr~ persons as a board ,of lll~Ulr3:'" k~own as an accIdent een kommissie van onderzoek, een ongevallen onderzoekings
mquIry. b.o~rd, to make a~ lllvestlgatlOn mto tJ:e cause of and :raad genaamd, om een onderzoek in te stellen naar de 001'

responsIblhty for the accIdent and report to hlln thereon, van en de verantwoordelikheid voor het ongeval en aan 

(2) The accident board shall, if the accident occurred hem c1aarovcr te nlpporteren.. ~ 
within the Union, have power to summon and examine witnesses (2) Dc, ongeva~len on~erzoekll1gsraad heeft, _ . als het 
on oath and to call for the production and grant inspection on.gelllk III de UIlle voorgcvallen de bevoegdbeid om ge
books, logs, certificates, licences and other documents. The laws tUlgen te dagva~rden en onder ede t~ ondervragen, en 
and r~les gover~ling the magistrat~s' courts of the Union sh~ll 7~ de ,overlegglllg te. vorderen e~. lllzage .t: ,:eroor
mutatiS mutandu" apply to prOCUl'mg the attendance of Wlt· ,o,en van boeken, logboeken, certlfikate?, he,cntles en 
llesses, their exa.mination, the production of book:s and ~(]CU- ~~~u~en~en. De ;vetten ~n. vo?rschnftenvan k~:ch.t 
ments, and the hke, and for that purpose the person appollltec1 op ma",lstraat .. hoven van de LIlle Zljn mutat~s .. 1l.iUtanilts 
to bold the inquiry or the ch.ainnan of the accident inquiry ~::.ll . toepassmg op ~et (t~e::ekeren, v~n HJ~e ,verschIJnmg v~n 
board shall have power to SIgn such documents as ma v b" ~ Jt.mgen, llUn and er;?:a,.,m" , de 0, elleg,.,mg van boeken en 
necessary f?r the purpose of the inquiry, in the same ma~nnel dokllmenten en der~eH] ke z~ken en vool' dat doel heef~ de per
as the magIstrate or the clerk of the court has powel- to benoemd om het ond~rzoek te houden of de V?Orzltter van 
(mde!' the rules of the magistrates' court. Any process to be de ongevallen on derzoeklllg:m1ad de bevoegdhmd ~e doku· 
served for purposes of such an illq lliry shall be served by the Il::mtcn, welke voor . ~tet docl van het onderzo~k nodlg m~gen 
messenger of the magistrate's court of the districtin which the Zljll, op dezelfde WIJze tc tekenen ~lti de maglstraat of ~Iens 
person upon whom service is to be made resides. klerk kra,chtens de n~ge18 van het magl~traa,tshof bevoegd z~Jn te 
. doen. V 001' doeLemden van zodamg onderzoek te dlenen 

(3) Nothing in this contained shall be construed a~ ,tllkken worden door de bode van het rnagistraatshof van het 
affectillg the powers 01' duties conferred upon magistrates or I distrikt waa rin de persoon op wie het 'stuk gediend moct 
justices of the peace by the Inquests Ad, 1919; but whel'ciWorden woonachtig is, gediend, _ 
an accident involving loss of life is enquired into under this (3) Geen bepaling van dit artikel heeft de bcdoeling af
section by a magistrat.e or by a board of which a magistrate iHI brenk te do en aan de machten of plichten van magistraten 
a member, the enquiry held under this Act may be a joint ofvredereehters volgens deWetopLijkschouwingen, 1919; maar 
enquiry of the board and inquest of the magistrate. 'wanneer een onclel'zoek wordt ingesteld naal' een ongeluk 

I waarbij verlies van leven beeft plaats gevonden krachtens dit 
OSLa! and 11. (1) No mails shall be carried by any aircraft withoutartikel door eeu magistraat of door een raad waarvan een magi-

"ireless pro. the consent in writing of the Postmaster-General and all pro·'straat een lid is, kan het onderzoek inge,'!teld volgens deze 'Vet 
n~i(lns. visions contained in any Act or in any regulations made there-Itegelijkertijd een onderzoek zijn van de raad en lijkschouwing 

under with regard to t.he despatching, conveying, and delivering I van de magistraat. 
of mails and all incidental services relat.ing thereto shaJI, with I 11. (J) Zander schriftelik verlof van de Postmeester-generaal Bepalingen 
such modifications and adaptations and such consequential and i wordt gecn post met luehtvaartuigen vOl'voerd en aile be- in zake post. 
supplementary provisions as may by the Governor-GeneralllpalingOn va'vat in een of andere wet of nit krachte daarvan vervoer en 
be. declared by proelamation in the Gwzette to be expedient uitgc,'aardigde regula ties betrefl'ende de afzending, het ver- tl;!adl~ze 
!tnd l1t.lcessary , apply to the despatehing,. con veying and de-I· voer en de aflev. ering van de post en alle daarmede. in verban.d e gra e. 
livering of mails by aircraft. staande diensten, zijn toepasselik op de afzending, het vervoer 

,. _ '.. . en de aflevering yan de per luchtvaartuig met zulke wij-_ ?) :N ~ radlo-tele~rap.hlc or other ~y8tem of telegraphIc 01': zigin~en en adaptaties en noodzakelik volgend? en an,nvnll:Il~e 
te e~hOlll? con:~uTllcatIon. shall, be msballed, ,matntal~ed or

1
bepal111gen als door de Goeverneur-generaal bJ] proklamatle III 

operated many a.rcraft, or at any aerodrome or la~dlllg ground, deStaatskoemnt nodia en wenselik verklaard mocren worden. 
e~cepr by the Pos~r~aster-Gen~:al. or u~der and 111 acc.ordance' (2) Behalve door de Postmeester-generaal of "'ingevolge en 
WIth Ic~nces or 0 er autlt?l'1 atIOl1S 1Il respec~ of eIther 01'jovereenko;nshg door de Postmeest?r.-generaal toege~tane of 
both pe sonnel and apparatus granted or recoglllsed by the;erkende ltcentles of andere machtlgmgen ten aanZlen van 
Postmaster-General. I personeel of toestel of beide, mag geen radio-telegrafies of 

lander telegrafies of telefonies kOI11munikatiesisteem in cen 
.)u~torllil 12. (l) The provisions of the Customs JHanagement Act, 'luchtvaartuig, een aerodroolU of landing.8plaats aelllstalleerd, 
Jrovisions. 19' 3 d' tt I ~ ~ 

1 ,an O.L any 0- er aw- onderhouden or gebruikt worden. 

(a) prohibiting 01' restricting the importation into or, 12. (1) De bepalin.gen van de We~ op het beheer van de .Bepalingen 
exportation from the Union of any goods or property Doeane, 1913, en ernge andere wet dIe- In zake 
and penalising any contravention thereof; (a) de invoer in of nitvoer Van de Ullie van:goederell of Doeane. 

(b) imposing any duty upon the importation or expor- eigendom verbiedt of beperkt en overtreding daar-
tation of any goods or property penalisina anY con- van bestraft; 

.... ~ '0 " 

travent,ion thereof, and providing means for the (b) rechten heft op de invoer of uitvoer van goederen 
'collection and payment of such duty, of eigendom, overtreding daarvap bestraft on voor· 

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



XVl 

Provisions 
relating to 
immigra
tion. 

Infringe
ment of 
patents. 

Detention of 
aircraft. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY" !l3RD MAY, 1923. 

shall, with the necessary modifications, apply to the importation i zielling maakt voor de inning en hetaling van zulke 
or eX}Jortation or attempted importation or exportation of reehten, 
such goods or property by aircraft. zijn met de nodige wijzigingen toepasselik op de invoer of uit

voer of gepoogde invoer of uitvoer van zulke goederen of eigen· 
(2) The Governor-General may, by proclamation in the dom in een luchtvaartuig. 

Gazette, declare tll<1t any of the remaining provisions of the (2) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Staats
laws mentioned in sub-section (1) of this 'scction and anYlkoerant verklaren dat een van de overige bepalingen van 
provisions of any other law relating to customs or to the de wetten vermeld in sub-artikel (1) van dit artikcl 
collection of cnstoms duties now or hereafter in force shall, of een van de bepalingen van andere tans geldende 
with the necessary modifications and with snch consequential wetten met betrekking tot de doeane of he:t jIlnen van 
and supplementary provisions as appear necessary or expedient doeanerechten of die later ingevoerd mogell worden met de 
for the purpose, be applicable to the importation or exportation nodige wijzigingen noodzakelik volgende en aanvullende 
or attempted importation or exportation of goods or property bepalingen a18 nodig of doelmatig mogen zijn te dien 
by aircraft. doeleinde, van toepassing zijn op de invoer of ultvoer of ge-

I poogde invoer of uitvoer van goederen of eigendom die per 
13. (1) Notwithstanding anything in this Act contained, luchtvaartuig de Unie binnenkomen of verlaten, 

the provisions of the Immigrants' Regulation Act, 1913, and l 13,. (1) Niettegenstaande het ?ij deze Wet bep~ald~, zijn de Bepalingen 
any amendment thereof, and of the regulations made there-! bepalmgen van de Wet tot regelIng van de ImIUlgratle, ] 913, ,betn;ffen?-e 
under relating to the admission of persons into the Union orlen een wijziging daarvan en de uit krachte daarvan ImmlgratH;' 
a!lJ province by sea or land shall, with the necessary modifica- gemaakte regulaties met betrekking tot de. toelating. van 
twns, apply to any persons seeking to enter bv aircraft. over zee of over land aankomende parsonen III de UIlle of 

. lin een provincie daarvall, met de nodiga wijzigingen toepaaselik 
(2) For the purpose of this section, the expression " port" 1 op personen die per luchtvaartuig trachten binnen te komen, 

or " port of entry" in the Immigrants' Regulation Act, 1913, I' (2) Voor de doeleinden van dit artikeI betekent en ornvat 
or any amendment thereof, means and includes any place de uitdrukking " haven" of " toegangspoort " in de Wet tot 
within the Union at whieh an aircraft coming from outside I Regeling van de Immigratie, 1913, of wijzigingen daarvan, 
the borders of the Union, lands. lelke binnen de Unie gelegen plek alwaar een van over de 

grenzen van de Unie inkomend luchtvaartuig nederdaalt. 
14. (1) Where it is alleged by any person interested that al 14. (1) Indien door een b~langhe~bende beweerd wordt, dat Inbre~lk op 

foreign aircraft making a passage through or over the Union een bu:te~lan~s luchtvaa::tmg op Zl]n doortocht door .of ovpr patenten. 
infringes in itself or in any part of it any invention, design or! de UIlle, m ZlC~ ~e1f. of lD eeIl: onderdeel ervan, een m,?reu.k 
model which is entitled to protection in the Union, any pro-I vormt op een. U1t~mdlllg, t~kenmg, of model, dat ger~ch~lgd 18 

vincial or local division. of the Supreme Court having juris_ltot bescher~llng m de UIlle, kan de bevoegde provInciale. of 
diction may (pending action to be brought) order the detention Ioka~e afdehng van ~et Hooggerech~shof (hallgend~ de m-
of such aircraft until the owner thereof deposits or secures in 8telhn~ van een aktle) de aa~houdmg van zodamg lucht-
respect of the alleged infringement a sum (in this section called vaartmg . gela~ten ~otdat de elgenaar daarvan een zeker 
the deposited sum), and upon such order being complied with, bedrag (111 dit artlk.el het gedeponeerde bed~ag genoemd) 
the aircraft shall not, during the continuance or in the course deponeert ?f zekerheId daarvoor stelt ten opzlChte van de 
of the passage, be subject to further detention in respect of the ?ew.eerde mbreuk en. wanneer aan ~ulk een bevel voldaan 
same cause of action. 18, 18 het luchtvaartmg gedurende of 111 de loop van de door-

tocht niet aan verdere aanhouding uit hoofde van uezelfde 
(2) The deposited sum shall be such a sum as may be agreed I grond van aktie onderhevig., . 

between the parties intereilted or in default of agreement Shall,. (2) Het gedeponeerde bedrag IS eell zodamg bedrag a18 
be fixed by the court, and p~yment thereof shall be made or tussen de b~l.anghebbende partijen overeengekomen wordt, 
secured to the applicant in such manner as the parties may of, wanneer ZI] tot geen overeenkomst k.unnen geraken, wordt 
agree or the court may direct. In giving judgment in the action. he~ door, het hof vastgesteld en d~ betalmg e~van of de ze~~r
so to be brought by the claimant, the court shall grant an order heldstellIng ervo.~r aan de apphkant geschledt op de Wl]Ze 
as to the disposal of the deposited sum. a18 door de partlJen overeengekomen of door het hof gelast. 

Bij de llitwijzing van de aldus door de eiser in te stellen rechts-
(3) For the purposes of this section the eX ression" owner" zaak beslist het hof over he,t ged~poneerde bedrag.. . 

includes the actual owner of an ~ircraft; and any person" (3) VOOl'" het doel v:a
T

n ~It artlkel omvat de~Itdru~klllg 
claiming through or un.der him, and the . expression " pass. age' I elgenaar ~e werkelike eIgenaar van :en Jucbtvaart,Ulg en 
includes all landings and stoppages in the course or the ur- de pC.rsoon ~Ie d~or of krachtens hem aansp.raak maakt en 
pose of a flight p de Ultdrukkmg "doortocht" aUe nederdalmgsplekken en 

~ , 1 halten in de loop of op het doeleinde van een vlucht. 
. . , . I 15. (1) In~ien de eigenaar, bestuUI'~er, of persoor; bela,st Aanhouding 

15. (1) If the owner, pIlot or person In cllarge of any alr- met het toezlCht over een luchtvaarturg Cell overtredrng van van lucht, 
craft commits any offence under this Act, or if reasonableldeze Wet begaat of indien redelik vermoeden bestaat dat vaartuigen. 
suspicion exists that snch an offence has been committed, 01'1 zluk een overtreding of een poging daartoe begaan of gedaan 
attempted, or is about to be committed or attempted, any:is of begaan of gedaan zal worden kan iedere officior van de 
commissioned officer of the Union Defence Forces or of the! Unie Verdedigingsmachten, iedere officier van de Zuid-Afri-
South African Police or any officer of customs may, pendinglkaanse Politie of iedere beambte van de doeane hangende de 
the trial of the charge, detain the aircraft from or in respect i berechting van de klacht het luchtvaartuig aanhouden waaruit 
of which the offence was committed. Any person who, knowing,of in betrekking waarmee de overtreding was begaan. Hij die, 
of such detention, removes, or causes to be removed any air- kennis hebbende van zodanige aanllouding het luchtvaartuig 
craft so detained,shall be liable on conviction to a fine not exceed-laldus aangehouden vervoert of doet vervoeren wordt bij 
ingtwo hundred pounds or to imprisonment for a period not eX-iveroordeling gestraft met geldboete van ten hoogste twee 
ceeding twelve mon tlls without the option of a fine or to bothsuchi honderd pond of met gevangenisstraf van ten hoogste 
fine and imprisonment: Provided that where recognisances aretwaalf maanden zonder alternatief van boete, of met 
entered into or security deposited to the satisfaction of thelbeide zodanige boete en zodanige gevangenisstraf: Met 
authority having power to demand and receive the same,that\dien verstande dat wanneer borg stelling getekend of sekuriteit 
authority may, if satisfied that the ends of justice will not gegeven is naar gcnoegen van de autoriteit bevoegd dezelve 
thereby be prejudiced, order the release of the aircraft fromlte vorderen en te ontvangen kan die. antoriteit, indien naar 
further detention, zijn oordeel de loop van het recht niet verijdeld zal worden, 

het luchtvaartuig van verdere aanhouding ontheffen. 
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(2) No ,officer of the customs authorized to gr~nt clearan,cf (2) Geen beambte van de doeane gemachtigd uitktaring3-
to a,ny aIrcraft shall g~a!lt clearal!-ce to, any aIrcraft whIlf certifikaten aan Iuchtvaartuigen uit te reiken is bevoegd 
detamed under the provIsIOns of thIS sectIOn, een uitklaringscertifikaat uit te reiken aan een luchtvaartuiO' 

16 (1) A " ,dat aangehouden is ingevolge de bepalingen van dit artikel " 
• ny pers~~ who IS gUIlty of a ?ontraventIOn .of OJ 16. (1) Hij die zich sehuldig maakt aan een overtredin 'van 

an offence under thIS Act or the ConventIOn or who falls t( dez W t f d K t' f d" b k bI"f d gb . Straffen. I 'th ' . f th' A f' h ' e e 0 e onven Ie, 0 Ie m ge re e 1] t e epa-
comp y WI any prOVlSHms 0 IS ot or 0 t e ConventIOn lingen na te komen van deze Wet of van d K t' f 
?r ~f the rules made under that Convention, with which !f van de kraehtens die Konventie emaakte ree els on;dk:\~t 
IS hIS duty to complY, shall, except where another penalty 18" I' ht ' k d g g , spec'allv v'd d b r bi 't' t fi zlln p Ie IS na te omen, wor t, behalve wanneer een andere 

~ _ pro 1 e, e Ia e on con VIC IOn 0 It ne not ex· straf speciaal opgelegd is bij v d r t ft t 
cee?mg two hundred pour;ds or to impri,sonn::ent without the boete van ten hoogste tw~e hond~~~orp:nd~fg:e~a ev~: e~is~ 
b
OPttlhon ofha, fine, for a ptenoddnofit, exceedmg SIX months or to straf van ten hoogste zes maanden zonder afte;natieF van 

o suc Imprlsonmen an ne, b t f b 'd d' , , , , . oe e, 0 met e1 e zo amge gevangemsstraf en zodamge boete, 
(2) ThIS sectIOn ,shall apply eq~aIly to the owner of an air- (2) Dit artikel is zowel op de eigenaar van een luchtvaartuig 

craft an~ to the pIlot or J?el'so~ III charge thereof, unless t~e als ~.p de I?estuurder of gezagvoerder daarvan van toepassing, 
owner PIO:res to the satlsf,actIOll of the court that the saId tenZll de eIgenaar naa]' genoegen van het hof bewijs levert dat 
c?ntraventIOn, ?ff?nce or JaIh;ue to comply,' occurred withollt de gezegde overtreding, of niet-nakoming zonder zijn orders, 
h~s order, permISSIOn or conDlvance, toestemming of oogluiking begaan werd, 

(3) The penalties provided in this Act shall be in addition (3), De in deze Wet bepaalde straffen zijn bij wijze van toe
to and not in substitution for any penalties imposed under any voegmg en nemen niet "de plaats in, van de straffen opgelegd 
customs law or regulation, now or hereafter in force relatin:" door tans ,van kracht zI)nde of later III te voeren doeanewetten 
to the importation or exportation of goods and t~ person~ of regulatles betreffende de invoer of uitvoer van "oederen en 
entering or leaving the Union by aircraft, ' ' 'pcrsonen die perluchtvaartuig de Unie binnenkome; of verlaten, 

17. Iedere ()vertred~ng van deze V! et, en iedere overtreding Jurisdiktie. 
17. Any offence under this Act and anv offence committed begaan op een Ume luchtvaal'tmg wordt voor doeleinden 

on a Union aircraft 8ha,ll, for purposes in- relation to jurisdic- bctrekkelik de jurisdiktie van een hof om de overtreding te 
tion of a court to try the offence, be deemed to have been berecht~n geac~t te zijn begaan op de plek waar de over-
committed in any place where the accused happens to be, treder zlCh bevllldt., 

, ,. 18~ (I)"De bepahngen van .. d?ze Wet en van de Kon- Toepassing 
18. (1) The proVISIOns of thIS Act and of the, Convention ventIe . Zl]n, behalve, waar ZI] I~ deze Wet of door pro- van Wet. 

shall, ex~ept where eX1?ressly excluded under thIS Act or by klamat~es of regulatIes nadrukkehk uitgesloten worden, van 
proclamatIOn or regulatIOll, apply to all aircraft whilst in or toepasslllg op aIle luchtvaartuigen zo lang zij in of boven een 
over any part of the Union or the territorial waters thereof. gedeelte van de Unie of de territoriale wateren daarvan zijn. 

(2~ This Act shall not apply to aircraft or aerodromes be- (2) Deze Wet ill niet van toepassing ~p l;lChtyaartuigen ?f 
lon~ng to, or for ,the t~me being in use exclusively by, theiaerodrooms ,behorende aan of alsdan III UltsIUl~~nd g~brlll,k 
Umon. or other HIS Majesty's Forces or to aircraft or aero- door de Ume ma;chten of andere machten van ZIln Malestelt 
dromes belonging to or in the service of any of His Majesty's of op luchtvaa~~Ulge~ of ~erodroo~s behorende aa~ o~ in dienst 
Governments while used exclusively for naval, military or van een -:an Zl),~ ~a)estelts RegerlDge~l, zo lang Zll Ultsluitend 
other Government purposes: voor marIne, mlhtaIre of andere Regerlllgs doeleinden gebezigd 
" Provided that the Governor-General may, by proclamation worden :, .. 
III the Gazette, apply to any such aircraft or aerodromes with ~et ,dlen verstande dat d~ Goeverneur-generaal bI) prokla-
or without modification, any of the provisions of this Act or matle III de Staatskoerant een, of me,~r, van de ,bepali~~~n van 
of the Convention, deze Wet of van de Konventle geWl)zlgd of met gewl]Zlgd op 

zodanige luchtvaartuigen of aerodrooms kan toepassen. 
:penses in ,1~ •. Auy expcn~liture incurred in c:Olmection with the au· 19. Alle kosten gemaa:kt in verband met de uitvocTing van Kosten vall 
minister· mmIstraiIOn of thiS Act and the carrymg out and giving effect deze Wet en aan het ultvoeren van en gevolg geven aan de uitvoering 
~ Act, to the provi~ions of the Cor;vention, shall be defrayed out of bepalingen van de Konyentie ,,:o~den betaald uit door het van Wet. 

moneys speCIfically approprIated by Parliament for the pur- Parlement daarvoor speClaal bewIlhgde gelden, Zulke gelden 

;erpreta 
nof 
nlB, 

pose. Such moneys shall, subject to the provisions of the Act worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet 
under which they are appropriated, be expended in such waarbij de gelden bewilligd zijn besteed op de door de Minister 
manner as the Minister may determine, te bepalen wijze. 

20. Tenzij de samenhang een andere zin aanwijst wordt Woordbepa-
20. In this Act, unless inconsistent with the context- in deze "tVet verstaan onder- ling. 

" aflrodromc " means any definite and limited ground or " aerodro,om" een bepaald en beperkt grond- of water-
water aera or any building used or intended to be terrelD of een gebouw, geheel of gedeeltelik gebruikt 
used either wholly or in part, for the landing or de- of bedoeld voor zodanig gebruik als nederdalings- of 
parture of aircraft; afvaartterrein van luchtvaartuigen; 

" aircraft" means and includes all flying machines, aero. " luchtvaartuig" tevens aUe vliegmachines, aeroplanen, 
planes, seaplanes, flying boats, and other aircraft zeeplanen, vliegboten en andere luchtvaartuigen, be-
designed to be heavier than air, also all airships and doeld om zwaarder dan lucht te zijn, also ok aIle 
b~lloons or other aircraft designed to be lighter thlln luchtschepen en ballons of andere luchtvaartuigen, 
aIr; 

" Convention" means the International Convention 
for t.he Regulation of Aerial Navigation signed at 
Paris 011 the thirt(jenth day of October, one thousand 
nine hundred and nineteen, and includes the 
additional protocol thereto and any additions to our 
amendments of the said International Convention 
ratified and proclaimed under the authority of seetion 
two (b) of this Act; 

" Minister" mea.ns the Minister to whom the Governor
General may from time to time assign the administra
tion of this Act, or any other Minister acting for 
him in his a bsonce ; 

bedoeld om lichter dan de lucht te zijn; 
" Konventie" de Internationale Konventie voor de 

regeling van luchtvaart getekend te Parijs op de 
dertiende dag van Okt.ober Een duizend negen hon
derd en negentien en tevens het aanvullend~ protokol 
daartoe en verdere aanvullingen of wijzigingen van 
de gezegde Internationale Konventie bekrachtigd 
en geproklameerd ingevolge artikel twee (b) van daze 
Wet; 

" Minister" de Minister door de Goeverneur-generaal van 
tijd tot tijd met de uitvoering van deze Wet belast ; 
of een andere Minieter die gedurende zijn afweziO'-
heid te zijnen behoeve waarneem.t i 0 
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" owner," except where otherwise specially defined, 
means in relation to an aircraft or aerodrome the 
person in whose name the aircraft or aerodrome is 
registered, and includes any person who is or has 
been acting as agent in the Union for a foreign owner. 
or any person by whom the aircraft or aerodrome 
is hired at the time; 

" prescribed" means prescribed by or under this Act or 
by or under any proclamation or regulation; 

" proclamation" means any proclamation made and III 

force under this Act; 

" eigenaar ", behalve waar speciaal anders omschreven, 
in verba,nd met een luchtvaart.uig of aerodroom, de 
persoon te wiens name het luchtvaartuig of aero
droom geregistreerd is en tevens iedere persoon die 
als agent voor een buitenlandse eigenaar in de Unie 
optre~dt of is opgetredel1, of een persoon door wie 
het lllcht.vaartuig of aerodroom op die tijd gehuurd is; 

" voorgeschreven" voorgeschrevon door of krachtens 
deze Wet of door of krachtens proklamaties of 
regulaties ; 

" prokiama tie" een ingevolge doze Wet gf'maakte en 
van kracht zjjnde proklomatie; 

" regulation" means any regulation made and m force " regulatie " een regulatie gemaakt en van kracht krach-
under this Act; 1,1 tens deze Wet; 

"this Act" includes any regulations; " deze 'Vet" tevens de regulaties ; 
" Unie" tevens het Mandaatgebied van Zuidwest-

" Union" includes the mandatory territory of South-West; Afrika; 
Africa " I • 

, , I " Unie luchtvaartuig " een luehtvaartuig dat in de TIme 
"Union airc.raft" means an aircraft reglstered lTI the geregistreerd is, 

Union. i 21. Deze Wet lean voor aIle doeleinden als de Luchtvaart- Korte tite 
21 Th' A. t b 't d f 11 th A' f Iwet, 1923, worden aangehaald en wordt van kracht en treedt ~ni~wClrki!J 

A t 
'19231S ~ Cd mha)l'l e Cl ·e or ad purpo;'lets as at' VIa lOn lin werking op een door de Goevernenr-generaal bij prolelamatie \~etmg va, 

c ., ,an s a commence an come III 0 opera ,lOn on a!. d C1 1 11 d t • 
d t t b fi d b th G G 1 b I t

· .: 1II e otaatslt70erant vast te ste en a um, a e 0 e xe y e overnor- cnera y proc ama IOn III I 
the Gazette, ' 

BijIage. 

Schedule. KONVEl'<"'TIE VOOR DE REGELING VAN I,UCHTVAART. 
(13 Oktober, 1919,) 

CONVENTION FOR THE REGUIJA'fION OF AERIAL NAVlGA. DE VERENIGDE STATEK VAN Al\iEIUKA, BELOIE, BOLIVIA, 
TION. BRAZILIE, het BRITSE RI.JK, CHINA, CUBA, ECUADOR, 

(13th October, 1919.) FRANKRI.JK, GIUEKENLAND, G UATAi'VIA LA, HAITI, DE 
HED.JAZ, H01\"'DIJRAS, ITALIE, .JAPAN, LIBERIA, NICARA· 

THE UKITED STATES OF AMERICA, BELGIUM, BOLIVIA, i GUA, PANAMA, PERU, POLEN, PORTUGAL, ROEMENIE, 
BRAZIL, THE BRITISH EMPIRB, CHINA, CUBA, 'ECUADOR, I DE SERVIES.CROATIES.SLOVEENSE S'fAAT, SLUr, 
FH.ANCE, GREECE, GUATEMALA, HAITI, THE HED.JAZ, HON'I CZECHO.SLOVAKIA EN URUGUAY. 
DlJ"RAS, ITALY,.JAPAN, LIBERIA, NICARAGUA, PANAMA,PERU, 
POLAND, PORTUGAL, ROU}IANIA, THE SERB·CROAT·SLOVENE Mot erkenning van de vooruitgang van luchtvaart en van het feit 

STATE, SIAM, CZECHO.SLOVAKIA, AND URUGUAY. .dat het vaststellen van algemeen toepasseliko regulaties in het belang 
, . " , . ivan allen wezen zal} , . , 

Recogmsmg the progress of aerIal navlgatlOn, and that the establish·: De noodzakelikheld inZlend van een spoedige overeenstemmmg aan-
ment of regulations of universal application will be to the interest of all ;gaande zekere beo-inselen en regelen die bedoeld zijn geschillen tt' voor-

Appreciating the necessity of an early agreement upon certain prin-jkomen ; '" 
ciples and rules calculated to prevent controversy; I Verlangende vreedzame omgang tmsen de volkeren aan te moedigen 

Desiring to encourage the peaeeful intercourse of nations by means'door luchtvaart verbindingen; 
of aerial communication; Hebben besloten voor deze doeleinden een konventie te sluiten en 

Have determined for these purposes to conclude a Convention, andlhebben de volgende als hun Gevolmachtigden aangesteld, zich het 
have appointed as their plenipotentiaries the following, reserving the I recht voorbehoudend anderen daarvoor in de plaats te stell en om doze 
right of substituting others to sign the same convention, IKonventie te ondertekenen, 

[Names not printed.] [Namen niet Gedrukl.] 

'Who have agreed as follows: Zijn als voIgt overeengekomen:-

CHAPTER L 
HOOFDSTUK I. 

ALGEMEls"E BEGINSELEN. 

GENERAL PRINCIPLES, Artikel 1. 

De hoge kontrakterende Partijen erkennen dat iedere Mogendheiu 
Article 1. volledige en uit;;luitende soevereiniteit bezit over het luchtruirn boven 

The high contracting parties recognise that Power has complete zijn landsgebied. , , 
and exclusive sovereignty over the air space above territory. Voor het doel vaz,t deze konven~18 ~ordt hc:t landsgebled van €len 

For the purpose of the present convention the territory of a State Staat geacht het natlOnale la~ru:gebled In te s,IUl~n, zowel dat van het 
shall be understood as ineluding the national territory, both that of the moederiand als van de kolOllleen, en de tern ton ale wateren daaraan· 
mother country and of the eolonies, and the territorial waters adjacent grenzend. 
thereto. Artikel 2. 

. :1' Iedere kontrakt.el'ende Sta.at neemt zlch in tijd van vrede vrlj-
Artwle 2. heid van onschuldige overtocht toe te boven zijn landsgebied 

Each contracting State undertakes in time of peace to accord freedoIlllaan de 1uchtvnartuigen van de andere kontrakterende Staten, mite de 
of innocent passage above its territory to the aireraft of the other con· lin deze konventie nedergelegde voorwaarden in aeht genomen worden, 
tracting States, provided that the conditions laid down in the present, Regulaties welke door een kontrakterende Staat wordengemaakt, in 
convention are observed. Iverband met het toelaten van de luchtvaartuigen van de andere kon-

Regulations made by a contracting State as to the admission over its I trakterende Staten boven zijn landsgebied worden zonder onderseheid van 
territory of the aircraft of the other contracting States shall be applied 'nationaliteit toegepast, 
without distinction of nationality. i Artikel 3. 

! Elke kontrakterende Staat is gerechtigd, om mlhtaIre redenen of m 
Article 3. Ihet, belang van de openbare veiligheid, aan luehtvaartuigen van de 

E h . tr t' St t' t'tl d f Tt ' th landere kontl'akterende Staten te verbieden over zekere terreinen van 
, ac c:>n a~ mg a e IS er; ~·e, ?r ml I ary reasons or In . e zijn landsgebied te vliegen op de straffen door zijn wetgeving daar
mterest ot pubhc'safety,.to proh:blt the ,:Ircraf~ of ~he other ()~ntraetmg te en bedrei den mits er e~n onderscheid gemaakt wordt in dit opzicht 
States, under the penaltIes prOVIded by Its legIslatIOn and subject to no t g .. g . t I I gt ' t l'gen e dI'e "an de andere kontrak 
d ' t' t" b' d' th' t b t 't' ';t d ussen ZIJn pI'lva e uc 1 vaal' un, . IS Inc lon elng ma e In 18 reilpec e ween 1 s prIvate aIrera_ . an t d st t 
~~o~e O~t th; other eontraeting States, freIn flying over certain areas of. efunJat ~e:~1 worden de ligging en de omvang van de verboden 
I SInertrh

I 
°t

r
. th 1 I't d th t t f th h'b't d 1 Illterreinen bekend gemaakt en t~vorep aan de andere lmntrakterencie , a ease e oca I v an e ex en 0 0 pro lIe areas s ~a I d· . . . 

be published I;I,-n,d notifie<'(heforehand to the other contracting Statl*\. ,Staten medegedeel, 
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Article 4. Artikel 4. 
Every aircraft which finds itself above a prohibited area shall, as SOOL Elk luchtvaartuig dat zich boven een vel'boden terrein bevindt moet 

as aware of the fact, give the signal of distress provided in paragraph 17 zodra het zich daarvan bewust wordt, hct noodsignaal geven dat ir: 
of Annex D and land as soon as possible outsidc the prohibited area at paragraaf 17 van Aanhangsel D is voorgeschreven en moet zo spoedig 
one of the nearest aerodromes of the State unlawfully flown over. mogelik nederdalen buiten het verboden terrein in een van de naastbiJ 

[iggende aerodrooms van de Staat over wiens landsgebied het onwettig 
CHAPTER II. gevlogen heeft. 

ROOFDSTUK II. 
NATlONALITEIT VAN LUOHTVAARTUIGEN. 

Article 5*. ArtikeZ 5.* 
No contracting State shall, except by a special and temporary authori. G~<;n k;ontraktere~~e Staat laat: behalve tengev:~lge van een .speciale 

sation, permit the flight above its territory of an aircraft which does not en bJdelike machtI.gIng, il.et vhege:.; b~ve.n ZlJn landsgeblCd toe 
possess the nationality of a contracting State. van een l':lchtvaartmg dat met de natlOnahtmt van een kontrakterende 

Staat bell'lt. 
Article 6. Artikel 6. 

Aircraft possess the nationality of the State on the register of which I:uchtv~rtuigeT,l bezitten de. nationaliteit va;n de Staat op wiens 
they are entcred, in accordance with the provisions of section T. (c) of register ZIJ strum Illgeschreven, III overoonstemmmg met dlil bepalingen 
AroIex A. van Artikel 1 (c) van Aanhangsel A. 

Article 7. ArtU.el 7. 

~ 0 aircraft. shall be entcred on the. register of one of the contracting Goon luchtvaartuig mag op het register van een der kontrakterende 
States unless It belongs wholly to nationals of such State. Staten worden ingeschrcven tenzij het gehcel aan onderdanen van 

No incorporated company can be rcgistered as the owner of an aircraft zodanige Staat toebehoort. ' 
unl?ss it possesses the na~ionality of .the State in which the aircraft is Goon ingelijfde maatschappij kan als de eigenaar van een luchtvaartuig 
regIste:ed, unless the. preSIdent or chairman of ~he c?mpany and at least worden gcregistreerd tenzij hij de nationaliteit bezit van de Staat waarin 
two·thlrds of the dIrectors po.s~ess SUC~l nattonahty, and unless the1het luchtvaartuig geregistreerd is, tenzij de president of voorzitter van de 
company fulm:;; all other conditlOllS which may be. prescribed by the maatschappij en tenminste twee derden van de direkteuren zo-
laws of the saId State. danige nationaliteit bezitten, en tenzij de maatschappij aan aIle andere 

Article 8. ,voorwaarden voldoet door de wetten van zodanige Staat voorgeschreven 

An aircraft cannot be validly registered in more than one State. Artikel 8. 
, Geen luchtvaartuig kan geldig in meer dan6en Staat gcregistroord 

A,·ticlc 9. I worden. 
'rhe contracting States shall exchange every month among themselves . fIrtik8Z. 9. . 

nnd transmit to the International Commission for Air Navigation re- De kontrakterende ~taten wlSsele.n ~edere maand onder .elkaar. Ult en 
ferred to in Article 34 copies of registrations and of cancellations of doen aan de InternatlOm~le KommIss~e vo~r Luchtvaart. III Artlkcl3.4 
registration which shall have bcen entered on their official registers geno?md. t~ekomen afschrIften van regIstrat1es en doorhalingen,yanre/iiI-
Juring the preceding month. . stratle. ~he. III de loop van de voorafgaande maand op hnn officlele regIS. 

. ters zIJn mgeschreven. 
Article 10. 

All . f d" . 1 _. h' Artikel 10. 
. a~rcra t eng~ge . m mternatlOna naVIgatIOn S all b~ar theIr AIle luchtvaartuigen die voor de internationale vaflrt gebruikt worden 

natlOIlflhty.and regIstratIOn. marks as well as the name and reSIdence of moeten voorzien zijn van hun nationaliteits. cn registratie merken zowel 
t.he owner III accordance WIth Annex A. als van de naam en woonplaats van de eigcnaar in overeenstemming met 

CHAPTER III. Aanhangsel A. . 
ROOFDSTUK III. 

CERTIFICATES OF AIRWORTHINESS AND COMPETE'KOY. BJ!JWIJZEN VAN LUOHTWAARDIGHEID EN BlllKWAAMllEID. 

Article 11. Artikel 11. 
Every aircraft engaged in international navigation shall, in accordance leder luchtvaartuig dat voor de internationale vaart wordt gebruikt 

with the conditions laid down in Annex B, be provided with a certificate moet, overeenkomstig de voorwaardcn in Aanhangsel B nedergelegd, 
of airworthiness issued or rendered valid by the State whose nationality voorzien zijn van een bewijs van luchtwaardigheid uitgereikt of geldig 
it possesses. verklaard door de Staat wiens nationaliteit het bezit. 

Article 12. Artikel 12. 
The commanding officer. pilots, engineers and other membcrs of the De bevelvoercnde officer, bestuurders, lngenieurs en andere leden 

operating crew of every aircraft shall, in accordance with the conditions van de bemanning van leder luchtvaartuig moeten, ovcreenkomstig 
laid down in Annex E, be provided with certificates of competency and de voorwaarden nedergelegd in Aanhangsel E vo,?rzien zijn van bewijzen 
licences issued or rendered valid by the State whose nationality the air. van bekwaamheid en licenties uitgercikt of geldig verldaard door de 
craft possesses. Staat wiens nationaliteit het luchtvaartuig bezit. 

Article 13. Artikel 13 
Certificates of airworthiness and of competency and licences issued Bewijzen van luchtwaardighaid en van bekwaamheid en licenties uit· 

or rendered valid by the State whose nationality the aircraft possesses, gercikt. of ge~dig verklaard do?r de Staat ~ens nationaliteit het lucht
in accordance with the regulations established by Annex B and Annex E,vaartmg bezlt, overeenkomstlg de rel5U;latlCs door ~a,?-hangsel B en 
and hereafter by the Intemational Commission for Air Navigation, shan Aanhangsel E en later door de InternatlOn~le KOmmISSle .voor Lucht. 
be recognised as valid by the other States. I vaart nedergelegd, worden door de ~ndere Sta~~n als geldig erkend .. 

Each State has the right to refuse to recognise for the purpose of! ~lke ~taat heoft het ~~cht te welgercn bewIJzen van bekwaamhcld 
flights within the limits of and above its own territory Certificates of,en licen~1E~s a~n een van zIJn onderdanen do~r een andere kontra}<:terende 
competency and licences granted to one of its nationals by another. Staat Ultgermkt te erke?Uen voor ~et maKen van vluchten blnnen de 
contracting State. igrenzen van of boven ZIJn landsgebled. 

Article 14. Artike~ 14. 
No wireless apparatus shall be carried without a special licence issued . Ge~n ~aadl~os toestel mag word.en medc~evo<;rd. zonder een speciale 

by the State whose nationality the aircraft possesses. Such apparatus lice~tie Ultge~elkt door de ~taat Wiens ";6tlOnahteit het luchtvaartuig 
shall not be used except by members of the crew provided with a speciaJ beZlt. 2!0dafi;1g tocate.l zal !:Iet worden bedI<;nd b~hal,:e door le~en van de 
licence for the purpose. bemannmg dIe Voo~zIcn ZIJ.:r:- van een specIale hcentle voor ~ht doel. . 

Every airoraft used in public transport and capable of carrying ten led<;r h:chtvaartmg dat bIJ openbaar transport w?!dt ~ebrU1kt en dat m 
or more persons shall be equipped with sending and receiving wireless staat IS tIen of ~oor personen te dragon moet Z>Jn Ult&erust met eon 
apparat.us when the methods of employing such apparatus shall have toest?~ voor hetU1tzende~ en ontvangen van draadloze.benchten wanneer 
been detcrmined by the International Commission for Air Navigation. de ~Jze waaro~ z?damg toestel moe~ worden gebrUlkt door de Inter-

This commission may later extend the obligation of carrying wireless natlOnale Kom~I~sIe voor Luchtvaart I~ va~tgesteld. 
apparatus to all other classes of aircraft in the conditions and according Deze KommiSSIe mag .late~ de verphchtmg tot hot medevoeren van 
to the methods whioh it may determine. een dr!,adl~os toestel U1t~relden tot aHe andere klassen van lucht· 

vaartUlgen III de omstandigheden en volgens de methoden me hij vast· 
stelt. 

ROOFDSTUK IV. CHAPTER IV. 
ADMISSION TO AIR NAVIGATION ABOVE FOREIGN TERRITORY. 

TOELATlNG TOT LUGilTVAART BOVEN VREEMDE LANDEN. 
Article Hi. 

. f" Artike! 15. 
Every all'craft 0 a con.tract,mg St::-te has the. right .to cross the air leder luchtvaartuig van ecn kontrakterende Staat heeft recht 

space of another State WIthout lan~mg. I~ th,S case It shall follow the het luchtruim boven een andere Staat zonder nederdalen te doorklieven. 
route fixed by the State over WhICh the flIght takes place. H.owevcr, In dit geval moet het de route volgen door de Staat waarover de vlucht 

* See protocol I\-ttached. • Zit aangehecht protokol. 

XIX 
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for reasons of general security it will be obliged to land if ordered to doiplaats vindt heeft vflstgesteld. Het is echter verplicht neder te dalen 
so by means of the signals provided in Annex D. om reclenen vfln algemene veiligheid wanneer het daartoe bevel ontvangt 

Every aircraft which passes from one State into another shall, if the door mid del van de in Aanhangsel D nedergelegde signalen. 
regulations of the latter State require it, land in one of the aerodromes Ieder luchtvaartuig dat van een Staat in een andere Staat over
fixed by tbe latter. Notification -of these aerodromes shall be given hy steekt moet, wanneer de regulaties van deze laatste zulks vereisen, 
the contracting States to the International Commission for Air N [H-i ! nederdale.n in eon der door deze laatste bepaalde aendrooms. 
gation and hy it transmitted to all the contracting States. 'I :v[ededelillg van dOZA aerodrooms moet door de kontrakterende Staten 

The establishment of international airways shall bo subject to tllP arm de lnt,ernationale Kommissie voor Luchtvaart worden gedaan en 
consent of the States flown over. II door deze aan aIle kontrakterende Staten worden medegedeeld. 

Het vest,igen van internationale luchtroutes is onderworpen aan de 
Article 16. I toestemming van de Staten waarover gevlogen wordt. 

Each contracting State shall have the right to establish reservations I Atiikel 16. 
and restrictions in favour of its national aircraft in connection with I1w I I' k t kt d St t h ft h t ht bId b ,. f d d f h' b .,. i eoere on ra- ·eren e aa ee e rec voor elOU en en e-
carllage 0 persons an. goo s or Ire etweAn two pomts on Its terrltOI'Y· k' . t tIlt t .. t' 1 I ht t' 

Such 'reservations and restrictions shall he immediately published, per mgon, m e seen _ en g~s evan zlJn na I ona ~ uc . vaar Ul&en 
and shall be communicated to the International Commission for Air m verbanel met het ven oeren v an p~rsonen en goederen tegen betalmg 
Navigation, whic,h shall notify them to the other contraet.ing StateR. VRZn dhull,r tllssenbt'h"eedPuntenbop zilln landsge

t
b18d. 'dd 11'1 d 

- . 0 amge voor e ou en en eper angen moe en onml e I;: wor en 

Ar'td~ 17. 
openbaar gema,akt en aan de Internationale Kommissie voor Lucht
vaart worden medegedeeld, die weder aan de andere kontrakterende 
Staten kennis daarvan geeft The aircraft of a contracting State which establishes reservations and 

restrictions in accordance with Article 16 may be subjected to the Rame 
reservations and restrictions in any other contracting St.ate, even though At·tikel 17. 
the latter State does not itself impose the reservations and restrictions De luchtvaartuigen van een kontrakterende Staat welke voorbe· 
on other foreign aircraft, houden en beperkingen instelt ingevolge Artikel 16 kunnen aan dezelfde 

Ivoorbehouden en beperkingen worden onderworpen in een andere kon-
Article 18.. I trakterende Staat, zelfs al legt deze Staat zelf de voorbehouden en 

E
" . . beperking-en niet aan andere buitenlandse luchtvaartlligen op. 

very aircraft passmg through the territory of a contractmg State . . 
including landing and stoppages reasonably necessary for the purpose Artikel 18. 
cf ~t:c,h transit, shall be exempt from any seizure on the ground of in· . . 
fringement of patent, design, or model, subject to the deposit of security, leder luchtva~rtUlg d~t d?~r het landsgebl~d van een kontrak. 
the amount of which in default of amicable agreement shall be fixed I ,.~rende ~taat .~elst, m.et l~slUl tmg van nederdahngen .en oponthoude.n 
with the least possible delay by the competent authority of the place we. redeh~erwIJze nO~lg zlJn voor het doel van zodanlge door~o~ht, 18 
of seizure. VrIJ van mbeslagnemmg op grond van mhreuk op patent, tekemng of 

I 

model, behoudens het deponeren van zekerheidsstelling waarvan het 
CHAPTER V. bedrag bij gebreke van minnelike Bchikking met het minst mogelike 

tijdverlies door de bevoegde macht tel' plaatse van de inbeslagneming 
RULES TO BE OBSERVED ON DEPARTURE, 

LANDING. 
WHEN UNDER WAY, AND ON wordt vastgesteld. 

HOOFDSTUK V. 

Article 19. 

Every airoraft engaged in international navigation shall be provided 
with :-

(a) A certificate of registration in accordance with Annex A. 
(b) A certificate of airworthiness in accordance with Annex B. 
(c) Certificates and licences of the commanding officer, pilots and 

crew in accordance with Annex E. 
(d) If it carries passengers, a list of their names. 
(e) If it carries freight, bills of lading and manifest. 
(j) Log books in accordance with Annex C, 
(g) If equipped with wireless, the special licence prescribed by 

Article 14. 

ArticZe 20. 

The log books shall be kept for two years after the last entry. 

Article 21. 

IN ACHT TE NEMEN REGELEN BIJ VERTREK, 
NEDERDALEN. 

Artikel 19. 

ONDERWEG, EN BIJ RET 

Ieder luchtvaartuig gebezigd in internationale vaart moet voorzien 
zijn van :--

(a) Een bewijs van registratie overeenkomstig Aanhangsel A, 
(b) Een bewijs van luchtwaardigheid overeenkomstig AanIlangsei B. 
(e) Certifikaten en Jicenti8s van de bevelvoerende officier, bestuurders 

en bemanning overeenkomstig Aanhangsel E. 
(d) Indien het reizigers vervoert, een lijst van hun namen. 
(e) Indien het lading vervoert, kognossementen en manifest. 
(f) Logboeken overeenkomstig Aanhangsel C. 
(g) Indien uitgerust met een draadloos toestel, de speciale licentie 

voorgeschreven door Artikel 14. 
A'ftikel 20. 

De logboeken moeten gedurende twee jaar na de laatste optekening 
worden bewaard. 

Artikel 21. 
Upon the departure or landing of an aircraft, the authorities of the Eij vertrek of nederdaling van een luchtvaartuig heeft de overheid 

country shall have, in all cases, the right to visit the aircraft and tojvan het land, te allen tijde, het recht het luchtvaartuig binnen te gaan 
verify all the documents with which it must be provided. len aIle dokumenten na te zien waarvan het voorzien moet zijn. 

Article 22. Artikel 22. 

Aircraft of the contracting States shall be entitled to the same measures I Luchtvaartuigen van de kontrakterende Staten zijn gerechtigd tot 
of W!sistance for landing, particularly in case of distress, as national/dezelfde mate van bijstand bij het nederdalen, in het hiezonder in 
aircraft. geval van nood, als nationale luchtvaartuigen. 

Article 23. I . Artikel 23. 
W'th d t th If' ft k d t th .. 1 Met betrekking tot berging van op zee verongelukte luchtvaartuigen 

I regar
l 

0 'le
l 

~a vlag~ 0 thaIrcrba wrecfe a sea e ptrmtClPthes'lzijn de beginselen van het zeerecht van toepassing bij gebreke van een 
of maritime aw WI app y mea sence 0 any agreemen 0 e evereenkomst in tegengestelde zin. 
oontrary. 

Artikel 24. 
leder acrodroom in ecn kontrakterende Staat, dat tegen betaling 

Every aerodrome in It contracting State, which upon payment of van fooien is opengesteld voor algemeen gebruik van zijn nationale 
charges is open to public use by its national aircraft" shall likewise be luchtvaartuigen, is eveneens open voor gebruik van luchtvaal·tuigen van 
open to the aircraft of all the other contracting States. aIle andere kontrakterende Staten. . 

Article 24. 

In every such aerodrome there shall be a single tariff of charges for In ied~r zodo,nig aerodI'oom is er Rlechts M'n tarief van fooien voor 
landing and length of stay applicable alike 10 national and foreign air. nederdall11g en lengte van verblijf dat van toepassing is op nationale 
craft. Izowel als op vrecmdc luchtvaartuigen. 

I 
Article 25. I Artikel 25. 

.' Tedere kontmkterende Staat neemt op zich maatregelen in te voeren 
Each. contractl?g State under~a~es to .adopt ~:neasures_ to ensur~ th~t 10m eI'voor te waken dat elk luchtvaartuig dat boven zijn 

every alro~aft flyl11g above .the !Imlts ?f ItS. territory, and every all'cl':lit Ilands~ebied . vlie~t, . en GIk lu~htvaartui~ w~,al' zich dat ook' be~indt 
wherever l~ may be, earrymg Its natIOnality mark, shall comply With Idat zlJn nahonalitens kenm('rK dra9>gt, zlCh noudt aan d@ regulatles in 
the regulatIOns conta.Jn~d m Annex D. . lAanilangsel D vervat. 

Each c;>f the contractl11g States underta:kes to ensure the pI'osecutJ"n leder der kontrakterende Staten neemt op zich erop toe te zieu dat 
and pumshrnent of all persons contravemng these regulatIOns. alle personen diB deze regulatieR overtreden, worden vervol~d en sestraft. 
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CHAPTER VI. HOOFDSTUK VI. 

PROHIBITED TRANSPORT. VER1l0DEN TRANSPORT. 

Artikel26. 
Article 26. 

'" . . Het vervoeren dool' luchtvaartuigen van ontplofbare stoffen en vall 
T~e carr.lage b'y ~Ircraft .of explos.lves. and of arm~ an~ mumtIOns of wapenen en ammunitie in internationale vaart is verboden. Geen buiten· 

war I~ forbIdden m mternatIO.nal navIgatIOn. No foreIg~ aIr~raft shall be lands luchtvaartuig zal zodanige artikelen mogen vervoeren tussen twas 
permltte.d to carry such artICles between any two pomts m tho same I punten, binnen dezelfde kontrakterende Staat. 
contractmg State. I. 

Article 27 I Art~ke! 27. 

Each State may, in aerial navigation, prohibit or regulate the carriage I Elke Staat mag, bij I~chtvaart, het vervoeren of gebruiken van 
or USI! of photographic apparatus. Any such regulations shall be at Once fotografies appa:aat verbleden of aan regel~n onderwerpen. Desbe
notified to the International Commission for Air Navigation, which tref!ende regulatI~s .worden terstond ter kennIs gebr~cht van. de Inter
shall communicate this information to the other contracting States. I natIOnale Kommlssle voor Luchtvaart, welke deze mformatle aan de 

I andere kontrakterende Staten mededeelt. 
Article 28. I ArtikeZ 28; 

As a measure of public safety, the carriage of objects other than those AlB maatregel van openbare veiligheid mag het medevoeron van 
mention~d in Articles 26 and 27 may be subjected to restrictions by any andere voorwerpen dan die welke bij Artikels 26 en 27 zijn vermeld door 
contractmg State. Any such regulations shall be at once notified to the elke kontrakterende Staat aan beperkingen onderworpen worden. 
International Commission for Air Navigation, which shall communicate Zodanige regulaties moeten terstond aan de Internationale Kommissie 
this information to the other contracting States. voor Luchtvaart medegedeeld worden, die deze informatie aan de andere 

Article 29. 
All restrictions mentioned in Article 28 shall be applied equally to 

national and foreign aircraft. 

CHAPTER VII. 

STATE AIRCRAFT. 

Article 30. 

kontrakterende partijen mededeelt. 

Artike! 29. 
Alle beperkingen in Artikel 28 genoemd zullen in gelijke mate gelden 

voor nationale en vreemde luchtvaartuigen. 

HOOFDSTUK VII. 

STAATSLUCHTVAARTUIGEN. 

Artikd 30. 

The following shall be deemed to be State aircraft:- • I De volgende worden geacht staatsluchtvaartuigen te zijn:-
(a) Military aircraft. (a) lI1ilitaire luchtvaartuigen 
(b) Aircraft exclusively employed in State service, such as posts, (b) Luchtvaartuigen welke uitsluitend bij Staatsdienst, zoals 

customs, police. I posterijen, doeanen, politie worden gebruikt. 
Every other aircraft shall be deemed to be a private aircraft. E~~ ander luchtvaartuig wordt geacht een privaat luchtvaartuig 

All State aircraft other than military, customs, and police aircraft te zIJn. 
shall be treated as private aircraft and as Buch shall be subject to all thel Alle staatsluchtvaartuigen, niet zijnde militaire, doeane en politie 
provisions of the present Convention. luchtvaartuigen, zullen als private vaartuigen worden behandeld en als 

zodanig onder de bopalingen van deze konventie vall en. 
Article 31. ArtikeZ 31. 

Every aircraft commanded by a person in military service detailed 
for the purpose shall be deemed to be a military aircraft. 

Article 32. 

Elk luchtvaartuig onder het bevel van een persoon in militaire dienst 
voor dat doel aangewezen, wordt geacht een militair luchtvaartuig te 
zijn. 

ArtikeZ 32. 
No military airc~aft of a contracting State shall fly over !he territory.of Geen militair luchtvaartuig van een kontrakterende Staat mag over 

anothe; ?ontraetmg State nor land. t~ereon WI~~OUt s,PeClal het landsgebied van een andere kontrakterende Staat vliegen, noch 
authorIs~tIO~. l~ <:ase ?f such authorIsatIOn. the. mIlIt.ary aIrcra~t daarop nederdalen zonder speciale vergunning. In geval van zo
s~all enJo~, III pnnclple, I~ the absence of s~eClal ~tlpu!atIOn the prI' danige vergunning geniet het militaire luchtvaartuig, in beginsel, bij 
VI leges .-yhlCh a;e custom~nl~ accorded to foreIgn slurs o~ war. gebreke van speciaal beding, de voorrechten die naar gewoonte aan 

A mIlItary aIrcraft whIch IS forced to land o~ whIch .IS requested ~r vreemde oorIogschepen verleend worden. 
sl!mmoned to land. shall by reason thereof acqUIre no rlght to the pn- Een militair luchtvaartuig dat gedwongen is neder te dalen, of dat op 
vIleges referred to m the above parfl,graph. I verzoek of op bevel nederdaalt, verkrijgt om reden daarvan geen recht 

Article 33. lOP de voorrechten in de voorafgaande paragraaf vermeld. 

S . I b t h S' ArtikeZ 33. peCla arrangements 0 ween t e tates coneerned WIll determine. . . . ... 
in what cases police and customs aircraft may be authorised to cross Blezondor~ .SChlkkIllgen tussen de b.etrokken Sta~en beshssen III welke 
the frontier. They shall in no case be entitled to the privileges referred gevallen pohtle en doeaneluchtvaartulgen vergullllIllg mogen ontvangen 
to in Article 32. de grenzen te overschrijden. In geen geval zijn zij gerechtigd tot de 

voorrechten in Artikel 32 vermeld. 
CHAPTER VIII. HOOFDSTUK VIII. 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR AIR NAVIGATION. 
INTERNATIONALE KOMMISSfE VOOR LUCHTVAART. 

Article 34. 
Artikel 34. 

There shall be instituted under the name of the International Com- Er wordt, onder de naam van de Internationale Kommissie voor Lucht· 
mission for Air Navigation: a permanent Commission placed under the vaart, een vaste Kommissie ingestel~ onder het opzicht van de Volkeren· 
direction of the League of Nations, and composed of: bond geplaatst, en san;engesteld Ult: 

Two representatives of each of the following States: The United Tw~e vertegenwoordiger~ van elk .~an de.". volgende Staten: De 
Stated of America, France, Italy, and Japan; Vererugde Staten van ~onka, FrankrIJk,,rtali? en Japan 

One representative of Great Britain and one of each of the Br-itish Een Vertegenwoordiger van Groot Bnttanje en een van elk del' 
Dominions and of India' Britse Dominies en van Indie. 

One representative of' each of the other contracting States' Een vert.~genwoordiger van elk del' ande~e ko.ntrakte~ende St~t~n. 
Each of the five States first named (Great Britain, the British Elk ~~r VIJf eerstgeno.emdeStaten (Groot BnttanJe, de Brlts~ DOmIrues 

Dominions, and India counting for this purpose as one State) shall have en Indie tellen voor dlt doe.l. als een ~taat) .hebben het klOlnst gehele 
the least whole number of votes which, when multiplied by five, will aantal stemm~n dat, met vlJf vermerugvuldigd, een produkt oplevert 
give a product exceeding by at least one vote the total number of votes dat met ten mIllste een stem het totaal aantal stemmen van al de andere 
of aU the other contracting States. kontrakterende Staten te boven gaat. 

All thE" States other than the five first named shall each have one Al de andere Staten dan de vijf eerstgenoemde hebOOn elk een stem. 
vote. De Internationale Kommissio voor Luchtvaart stelt de regels voor 

The International Commission for Air Navigation shall determine the zijn eigen werkwijze en de plaats van zijn ~!ijv:end~ zet~l vast, m~~r 
rules of its own procedure and (,he place of its pennanent seat, but it heeft het recht. aldaar, te verga.deren waar hlJ dlt diens~Ig acht. ZIJn 
shall be free to meet in such places as it may deem convenient. Its firstl~erste vergaderIll~ hee~~ te ParIjs plaats. Deze vergaderIll~ wordt door 
meeting shall take place at Paris. This meeting shall be convened by thel a~ Franse Regenng bIJeen geroepen, zodra een meerderheld del' Staten 
French Government, as soon as a majority of the signatory States dIe ~ebben ondertekend, ~an.hem hebben medegedeeld dat deze kon· 
shall have notified to it their ratificati on of th'l present Convention. ,ventlO door hen bekracht~g~ IS. . 

The duties of this Commissiun shall be : I De taak van de Kommlssle bestaat Ult:-
(a) To receive proposals from or to make proposals to any of thel (a) Het in ontvangst nemen van voorstellen door of het doen 

cont,:a.cting States for the modifica;tion or amendr;'-ent of the I van voorstellen aan een 01 meer del' kontrakterende Staten 
p,;ovlSIOns of the present ConventIOn and to notIfy changes tot wijziging of verandering van de bepalingen van deze 
aaonted ; konventie en het mededelen van de aangenomen veranderingen. 
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(b) To carry out the duties imposed upon it by the present Article (b) Ret vervullen van de plichten aan hem opgelegd door dit, 
and by Articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 and 37 of the artikel en artikels 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 en 37 van doze 
present Convention; Konventie ; 

(e) To amend the provisions of the Annexes A.G. ; (e) Ret wijzigen van de bepalingen van Aanhangsels A-G; 
(d) To collect and communicate to the contracting States informa- (4) Ret verzamelen en aan de kontrakterende Staten mededelen 

tion of every kind concerning international air navigation; van enigerlei inlichtingcn betreffende internationale lucht· 
(e) To collect and communicate to the eontracting Stat.es all in· vaart; 

formation relating to wireless telegraphy, meteorology, and (e) Ret verzamelen en aan de kontrakterende Staten mededelen van 
medical science whioh may be of interest to air navigation; enigerlei inlichtingen betreffende dl'aadloze telegrafie, 

(f) To ensure the publication of maps for air navigation in accord meteorologie en mediese wetenschap die voor de luchtvaart 
ance with the provisions of Anncx F. ; van belaug kan zijn; 

(g) To give its opinion on questions whieh the States may submit for (f) Ret zorgen voor· het uitgeven van kaarten voor luchtvaart 
examination. overoonkomstig de bepalingen van Aanhangsel F; 

Any modification of the provisions of anyone of the Annexes may (g) Ret geven van zijn mening aangaande vraagpunten welke de 
be made by the Int,ernational Commission for Air K avigation when Staten ter onderzoek zullen aanbieden. 
such modifieation shall have been approved by three-fourths of the Door de Internationale Kommissie voor Luchtvaart kunnen wij· 
total possible votes which could be cast if all the States were represented, zi~ngen worden aangebracht in de Aanhaugsels wanneer een zodanige 
and shall become effe,ctive from the time when it shall have been noti- wijziging is goedgekeurd met drie.vierden van het totaal der stemmen 
fled by the International Commission for Air Navigation to aU the die het mogelik zou zijn geweest uit te brengen wanneer aUe St,aten 
contraeting States. vertegenwoordigd waren gewcest, en deze wijzigingen worden van 

Any proposed modification of thc Articles of the present Convention kracht vanaf het ogenblik dat zij door de Int,ernationele Komrnissie 
shall be examined by the International Commission for Air Navigation, voor Luchtvaart aanal de kontrakterende Staten zijn medegedeeld. 
whether it originates with one of Hie contracting States or with the Elke voorgestelde wijziging van de Artikels van deze Konvcntie moet 
Commission itself. No such modification shall be proposed for adoption door de Internationale Kommissie voor Luehtvaart worden onderzocht, 
by the contracting States unless it shall have been approved by atlonversehillig of deze wijziging uitgaat van een der kontrakterende 
least two-thirds of the total possible votes. Staten of van de Kommissie zelf. Geen zodanige wijziging wordt tel' 

All such modifications of the A.rticles of the Convention (but not of the aanneming door de kontrakter!mde Staten voorgesteld, tenzij hij door 
provisions of the Annexes) must be formally adopted by the contracting minstens twee-derden del' mogelike stemmen is goedgekeurd. . 
States before they become effective. Alle zodanige wijzigingen van de artikels van de Konventie (maar 

The expenses of organisation and operation of the International niet van de bepalingen van de Aanhangsels) moeten formeel door de 
Commission for Air Na·lligation shall be borne by the contracting States kontrakt.erende Staten worden aangenomen voordat zij in werking 
in proportion to the number of votes at their disposal. tr~den. 

'i'he occasioned by the sending of t,echnical delegations will De uitgaven in verband met organisatie en werking van de Inter-
be borne their respeetive States. nationale Kommissie voor Luchtvaart wordt door de kontrakterende 

CHAPTER IX. 

FINAL PROVISIONS. 

Article 35. 

Staten gedragen in verhouding tot het aantal stemmen dat zij knnnen 
uitbrengen. 

De uitgaven belopen 
nelegaties worden door 

in verband met het uitzenden van techniese 
de respektieve Staten gedragell. 

ROOFDSTUK IX. 

SLOTBEPALINGEN. 

The High Contracting Parties undertake as far as they are respectively Artikel 35. 
concerned to co-operate as far as possible in international measures D h K t kt d P t·· b· d . h .. kt· concerning . e og~. on ra ,eret;. e ar IJen ver ,rn en z!C zover ZIJ re~p? I8ve· 

(a) The colleetion and dissemination of statistical, eurrent, and h}<: daarblJ betrokken ZIJn zoveel mogehk samen te werken blJ mterna-
. 1 t J. 1 inf t·· d ·th h tlOnale maatregelen, betreffende speCla me eoro oglCa orma lon, m accor ance W1 . t e ( ) H t 1 . d t t· f I d 

prov1sions of Annex G. ; a e .verzame en e~ versp~'el en van s a IS 18~e, open?, en 
(b) The publication of standard aeronautical maps, and the eatab- srCla1e ~eteorllogl~se bel'lehten, overeenkomstlg de bepalmgen 

lishment of a uniform system of ground marks for flying in van ~an an~se G, . . 
ord ce ith th ro isio f <\ . F. '(b) Het mtgeven van standa,ard aeronautle,ge kaarten en het m aec an wop v ns 0 "nnex ., b r·k· . t db 1 s 

(c) Tho uSe of wireless telegraphv in air navigation, the establish- zwang re~gen van een ge IJ ,,:ormlg SIS '~em van gron a zen 
ment of the necessary wireless stations, and the observance of vo~r het vilegen, overeenkomstJg dc bepalmgen van Aanhangsel 
international wireless regulations. F , . . .. 

(c) Ret gebrUlk van draadloze telegrahe bIJ de luchtvaart, het 

Article 36. oprichten van de nodige draadloze stations, en het in acht 
nemen van internationale draadloze regula ties . 

. Gene;all?rovisions relat~ve to custo~s in connection wit~ inte~national Artikel 36. 
Eilr naVIgatIOn are the subJ:ect of a speCIal agreement contamed m Annex Algemene bepalingen aangaande gewoonten in verband met de 
H. ~o t1:e p;-esel1t ConventIon. . . internationale luchtvaart makon het onderwerp uit van cen speciale 

Nothing I~ the present Convent1?n s~!all be COI:stru<:d Il:s pr,,:ve~tmg ovoreenkomst dio in Aanhangsel H van deze konventie is nodergelegd. 
the ~ontractmg S~tes from concludmg, m confor;Il1ty With Its prmcIplcs, . Geen dezer bepalingen van deze konventie wordt de kon. 
spe?lUl protocols as between State and Sta~e m re~pect of ~UBtO~s, trakterende Staten te beletten, overeenkomstig de daarvan, 
P?hce, I?ost~, and other ma,tters of common mterest ill con~ectlOn WIth speciale protokollen te sluiten als tussen Staat en ten aanziCll 
aIr navI~atJOn. An:J: ~uch protocols. s~a11 .be at o,nce notificd to th!, van doeane, politie, posterijen en andere zaken van gcmeenschappelik 
Interna~IO.nal Com.mlssIOn for Air NaV1gat~on, whlCh shall COmm1.1Jll- belang in verband met det luchtvaart. 
€late thIS mformatIOn to the other contractmg States. Van dergelijke protokollen moet dadelik kennis gegeven worden aan 

A,rticle 37. 
de Internationale Kommissie voor Luchtvaart, die daarvan aan de 
andere kontrakterende Staten mededeling doet,. 

In the case of a disagreement between two or more States relating to Artikel 37. 
the interpretation of the present Convention, the question in dispute I In het geval van verschil van mening tussen twee of meer Staten wat 
shall be determined by the Permanent Court of International Justice to be' beueft de nitleg van deze konventie, wordt het punt in beslist 
established by the League of Nations and until its establishment bydoo!" het Permanente Internat,ionale gerechtshof dat door Volkeren-
arbitration. I bond zal worden opgericht en tot aan zodanige oprichting door arbitrage. 

If the parties do not agree on the choice of the arbitrators, they I Indien de partijen niet tot overeenstemming geraken wat betreft de 
!!hall pro(;eed as follows: 'I keuze der arbiters, wordt op de volgende wijze te werk gegaan :~-

Each of the shall name an arbitrator, and the arbitrators. Elk der partijen benoemt een arbiter en de arbiters kOll1en bijeen om 
shall Illeet to name an umpire. If the arbitrators eannot agree, the,een scheidsreehter te kiezen. Kunnen de arbiters met tot ovcreenstem
parties sha)leach name a third State, and the third State so named shall'ming geraken, dan wijzcn de partijen elk een derde Staat t1.an, en de 
proceed to dcsignate the umpirc, by agreement or by each proposing a aldus aangewezen derde Staat gaat over tot het aanwij7.en van een 
name and then det.mnining the choice by lot. scheidb"l'echter, bij goedkeuring of doordat elk een naam voorstelt en de 

Disagreement relating to the technieal regulations aunexed to the keuze dan door het lot wordt bepaald. 
prcsent Convention shall be settled by the decision of the International Verschil van mening betreffende de t,echniese regulaties aan dcze 
Commission for Air Navigation by a majority of votes. konventie gchecht, wordt bij besluit van de Internationale Kommissie 

In case the difference involves the question whether the interpretation voor Luohtvaart bij mcerderheid van stemm en beslist. 
of the Convention or that of a regulation is concerned, final decision shall In geval het verschil de kwestie betreft of het de uitleg van de Kon
be made by arbitration as provided in the first paragraph of this Article., ventie dan weI die van een regulatie geldt wordt het eindbesluit door 

'arbitrage bereikt, zoals bcpaald in de eerste paragraaf van dit artikel. 
Article 38. . AI,tikel 38. 

In case of war, t!lC provisions of th!" prosent C<?nvention s~alI not affeot In geval van oorlog wordt de vrijheid van handelen van de kon
the freedom of actlOn of the oontractmg States eIther as belligerents or as trakterende Staten, hetzij als oorlogvoerenden of als onzijdigen, door 
neutrals. J de bepalingen van deze Konventie niet aangetast. 
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Artike139. 
Article 39. De bepalingen van deze Konventie word,;m aangevuld door de. Aan· 

hangsels A tot H, welke, met inachtneming van artikel 34 (e) dezelfde. 
The provIsIons of the present Convention are completed by, gevolgen met zi~h mede brengen en tegelilkertijd in werking treden,ala 

the Annexures A to H, which, subject to Article 34 (e) shall have the: de Konventie zelf. 
same effect and shall come into force at the same time as the convention:1 Artike140. 
itself. A ., Voor de doeleinden van deze Konventie worden de Britse Dominies 

rtuM 40. iell Indie geacht Staten te zijn.,' " 
. . . .. : De landsgebieden en onderdanen van proMktoraten of van landsg~. 

The British Domlmons and Ir;dia shall be deemed to be States for the: bieden welke in de naam van de Volkerenbond worden beheerd" wotden 
purposes o~ th~ present C~:mventlOn. ... . : voor de doeleinden van deze Konventie vereenzelvigd methBt lands. 

The. terrltenes and natIOnals of prote~torates or of terrItOries admmls'lgebied en deonderdanen van de Staten aan welke het protektoraatof 
tered m the nan::e of the L.e~ue of Natlons sh.all for the pu:poses of the het mandaat is opgedragen. 
present ConventIon be assumlated to the terrItory and natlOnals of the . 
Protecting or Mandatory States. Art~kel 41. . 

.' i Aan Staton die g"een deel genomen hebben,aat;l de oorlog vanl!:H4.HU9 
Arhck 41. I wordt toegestaan zich bij deze Konventie aan te sluiten. , 

. . Deze aansluiting wordt langs dipiomatieke weg aan de Regering van 
Sta;tos whICh have not taken part In th? war of 1914.1919 shall bEl de Franse Republiek roedegedeeld en door deze ann aIle aangesloten en 

permitted to adhere to the present ConventIOn. medeondergetekende Staten. 
This adhesion shall be notified through the diplomatic channel to the 

Government of the French Republic, and by it to all the signatory or 
adhering States. 

Article 42. 

Artikel 42. 
Een Sta:at welke aan de oorlog van 1914.1919 heeft deelgenomen 

maar die deze Konventie niet ondertekend heeft kan zich slechts aan· 
sluiten wanneer hij lid van de Volkerenbond is of tot aan 1 Januario 

A State which took part in the war of 1914-1919 but which is 1923, wanneer zijn aansluiting wordt goedgekeurd dobr de Verbonden 
not a signatory of the present Convention may adhere only if it is a f)n AAngesloten Mogendheden ondertekenaars van het Vrede~verdrag, 
member of the League of Nations or until JanuAry 1st 1923, if its adhesion met genoemde Staat aangegaarf. Na de lste Januarie 1923 kan deze 
is approved by the Allied and Associated Powers signatories of the aansluiting worden toegelaten wanneer minstens drie·vierden van do 
Treaty of Peace concluded with the said State. After January 1st, medeondcrgetekende en aangesloten Staten bij stemming volgens de 
1923, this adhesion may be admitted if it is agreed to by at least three· in Artikel 34 van deze Konventie nedergelegde bepalingen zich daarmedl;l 
fourths of the signatory and adhering States voting under the condi. verenigen. 
tions provided by Article 34 of the present convention. Aanvragen om aansluiting moeten worden gericht aan de Regering 

Applications for adhesions shall be addressed to the Government van de Franse RepubJiek, die ze aan de andere kontrakterende ::liogend. 
of the French RepUblic, which will eommunicate them to the other heden mededeelt. Tenzij de aanvragende Staat ipso fact.o aIs lid van 
contraeting Powers. Unless the State applying is admitted ipso facto de VoUmrenbond wordt toegelaten, ontvangt de Franse Regering de, 
as a member of the of Nations, the Freneh Government wilI:stemmen van genoemde Mogflndheden en deelt hun de uitslag van de 
receive the votes of the Powers and will announce to them the 'I: stemming mede. 
result of the voting. Artikel 43. 

Artiel", 43. I 
Dflze Konventie kan niet worden opgezegd voor de late Januarie 

The present Convention. ~ay not .be d<;>nounced before January 1st, 1922. In geval van opzegging wordt daarvan mededeling gedaan aan 
1922. In case of denuIlcmtlOn, not~ficat'?n thereof shall. be ~ade to de Regering van de Franse Republiek, die hem aan de andere kontrak. 
the Governme~t of the !reneh Repubhc, ~hi?h shall communIcate It to the tet'ende partijen overbrengt. Een dergelijke op~egging .neemt geen 
other contractlIlg parties. Such denunCiatlOn shall not take effect until effekt voor minstens een jaar nadat er mededehng van IS gedaan en 
at least one year after the giving of notice, and shall take effect only heeft slechts ei1ekt ten aanzien van de Mogendheid die de opzegging 
with respect to the Power which has given notice. gedaan heeft. 

THE PRESENT CONVENTION SHALL BE RATIFIED. 
DEZE KONVENTIE MOET WORDEN BEKRACHTIGD. 

. ... Elke Mogendheid rieht zijn bekrachtiging aan ~e Franse Regering 
Each Power will address Its ratlfieatlOn to the French Government, die de andere ondergetekende Mogendheden, daar berlCht van toezendt. 

which will inform the other signatory Powers. . De bekrachtigingen blijven berusten in de archieven van de Franse 
The ratifications will rcmain deposited in the archives of the Frenchi Regering. 

Government. '" . : Deze Konventie wordt voor elke medeondergetekende !'Iogendheid 
The present ConventlOn WIll come lUto force for each SIgnatory Power, I ten opzichte van andere Mogendheden die roods bekr80htIgd hebben, 

in respect of othe~ Po~ers ~hich.have already ratified, 40 days from the 40 dagen, na het nederleggen van zijn bekr8OhtigiIl;g, van kracht. 
date of the de,Pos:t of Its ratifieatlOn.. : Bij het van kr80ht worden van deze Konventle zendt de Fra~e 

On th? commg lI~to force '?~ the present ConventIon, the F~ench Govern .• Regering een gewaarmerkt afschrift ervan aan de Mogendheden die 
ment. will transmIt a eertmed copy to the Powers ~hICh ~de.r tJ;czich, k:rachtens de Vredesverdragen, verbonden hebben de hand te 
TreatIes .of Pe.8Oe have undet;take~ t.o enforce rules of aenal naVIgatIOn m1houden aan de regulaties betreffende de luchtvaart in overeenstemming 
conforffilty wIth.those cont.amed lIllt. . met die welke erin zijn vervat. . 

Done at Pans, the thIrteenth day of October, nIneteen hundfed: GEDAAN te Parijs de dertiende dag van Oktober, negentlen honderd 
and nineteen, in a single copy which sh~l remain depo~ited in t~e archIVes i negentien, in eon e~mplaar, hetwelk bewaard zal blijven in de archieven 
of the French Gove~nment and of which duly authorIsed eoples shall be van de Franse Regering en waarvan behoorlik gewaarmerkte afschriften 
Ben~ to tl~e contractmg States. .. aan de kontrakterende Staten zullen gezonden worden. 

'Ihe .SRl~ copy, dated as above, may. be aI.gned ~llltIl the twelfth day Genoemd eksemplaar als boven gedagtekend, kan worde~ ~ndertekend 
of April, nll1eteen hundred and t:venty mclm!lvely.. .. tot en met de twaalfde dag van April negentien honderd twmtJg.* 

IN FAITH WHEREOF tJ;e heremafter.named PlemP'?tentlanes whose: TE::-< BEWIJ"ZE W AARVAN de hieronder genoemde gevolmaehtigden, 
powers J:ave. been found III g;;od .and due forn; have SIgned the present· wier volmachten in goede en juiste vorm bevonden werden, deze Kon. 
Convention ill the French, Enghsh, and Italian languages, whICh areventis in de Franse Engelse en Italiaanse talen welke alle even authen 
equally authentic. tiek ziin, hebben g~tekend. ' 

[NoTE.-Names and annexures not printed.] 

'I'he Annexures eomprise RuleB as to-

A. 
B. 
C. 
D, 
E. 

The marking of aircre1t, 
Certificates of airworthiness, 

Books, 
as to lights and signals; rules of the air, 

Minimum qualifications peeessary for obtaining certificates 
as pilots and navigators, 

F. International aeronautical maps and ground markings, 
G. Collection and dissemination of mcteorological information, 
H. Customs, 

(N.B.-Namen en Aanhangsels zijnniet Gedrukt.] 

Dc Aanhangsels bevatten regulaties betrefiende 
A. Het kenmerken van luchtvaartuigen, 
B. Bewijzen van Luehtwaardigheid, 
C. Logboeken, 
D. Voorschriften betreffende liehten en signalen; luehtregulaties. 
E. Laagste kwalifikaties benodigd voor het verkrijgen van certifi· 

katen als bestuurders en stunrlieden, 
F. Internationale aeronautiese kaarten en grondbakens, 
G. Verzamelen en verspreiden van meteorologiese berichten, 
H. Doeane, 

and by virtue of Article 34 of the Convention the provisions of Annexures en uit krachte van Artikel 34 van de K?nventie kun~en. de bepalingen 
A.G ean be amended by the International Commission for Air Naviga. ' van Aanhangsels ~.~ do<?~ de ~ternatlonale Komrmss18 .vo.or Lucht. 
tion 'a permanent Commission placed under the direetion of the Leaguevaart worden geWlJZIgd, zlJnde dit een permanente Kommlssle staande 
of NationS'._~~ __ ... lo~=~.I.let toezicht van de VOlkeren~.o_~n_d_. ____________ =-

,.. See Protocol a,ttached. * Zie aangeheeht protokol. 

xxiii 
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ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION OF OCTOBER AANVULLEND PROTOKOL BEHORENDE BIJ DE KONVENTm 
13TH, 1919, RELA'l'ING TO THE REGULATION OF AERIAL VAN 13 OKTOBER 1919, BETREFFE}..T])E DE REGELING 
NAVIGATION VAN LUCHTVAART. 

" De Hoge Kontrakterende Partijen zijn bereid een verzoek van be-
The Higl~ Contraoting Par~ies declare themselves ready. to gr~nt, at the trokken medeondergetekende of aangesloten Stat~n ~et lx;tr:ekking tot 

request of sIgnatory or adhermg States who are concerned, certam.deroga. zekere afwijkingen van Artikel V van de Konventle m te wllhgen, maar 
tiona to{) Article 5 of the Convention, but only where they consIder the slechta in die rrevaIlen waarin zij de aangev06rde redenen de 
reasons involved worthy of consideration. overweging waarl vinden: 

The requests should be addressed to the Government of the :rrench Aanvragen moeten worden gerieht aan de Regering van de Franse 
Republic, ';'I'ho. will lay. them b.efore ~he International COIl!misslon on Republiek, die hen overbrengt aan de Internation.ale Kommissie voor 
Aerial NaVlgah,;,n prOVided !or: In ArtICle ~4 of th? Cc:nvent~on. . Luchtvaart ingesteld bij Artikel 34 van de KonvcntH'I. 

The InternatIOnal CommISSIon on Aertal NaVigatIOn WIll examme De Internationale Kommissie voor Luchtvaart onderzoekt elke 
each :equest, w~i<:h may only be submitted for the a{lceptan~e of tht; c?n·. aanvraag die niet aan de goed~~uri,~ van d~ kontrakterende Staten 
tractmg States If It bas been approved by at least a two-tblrds maJority; mag worden onderworpen tenzlJ hlJ door mmstens twee-derden van 
of the total :possible numbe.r of ,:ote3, that is to saJ:' of the total number bet totaal der mogelike stemmen is goedgeke,:!l'd, dat wil zeggen, ~et 
of votes WblCh could be gIVen If the R.epresentabves of all the States totaal del' mogelike stemmen wanneer alle Staten vertegenwoordlgd 
were present. waren. 

Each derogation which is granted must be expressly accepted by Met elke afwijking die is goedgekeurd, moeten, voordat hij van 
the contracting States before coming into effect. kracht kan worden d~ kontrakternnde Staten zich verenigen. 

The derogation grant~d will authorise the contracting State profit~ng De goedgekeurde ~fwijking machtigt de kontraktel'ende Staat die ~et 
thereby to allow t!te all'c~aft of one or more n~Il!ed non-.contra,c~lng voordeel daarvan kl'ijgt het lucbtvaartuig van een of meel" genoemde met 
States to fly over Its ternt?r:y, but 0:uy for a hmlt~d penod of tIme konlrakterende Staten over hijn landsgebied te laten vliegen. maar slechts 
fixed by the text of the deCISIOn grantmg the derogatlOn. voer een beperkte tijd als verklaard in de tekst van bet beslUlt betretfende 

At the expira~ior,t of thi~ period the derogation will be. automatically afwijkingen. . ... .. . .,. 
renewed !or a sIIl!~ar penod unless one of the contractIng States has Bij het verstrijken van dit tlJdperk wo.~t de afwIJ~ng met st~l.ZWIJ
declared Its OppoSl~lOn to such ~enewal. " gende goedkeuring voor een even lang tlJdperk herweuwd, tenZIJ een 

Further, the HIgh Co~tractmg PartIes deCIde to fix. June 1st, del' kontrakterende partijen bezwaar daal'tege~ maakt. 
1920, as the date up to whIch the present Protocol may be Slgned. and, VerdeI' zijn de Hoge Kontrakterende Partljen overeengekomen dat 
on account of the bearing which the present. Protocol has on t.h~ Conven- I Junie 1920 de laatste dag zal zijn VOGI' het ondertekenen van dit 
tion of October 13th, 1919, to prolong until that .date the penod under Protokol en tevens om, om reden van het verband tussen dit Protokol 
which the above mentioned Oonvention may be Signed. en de K~nventie van 13 Oktober 1919, het tijdperk voor het onderte. 

Done at Paris, the first of May, nineteen hundred and twenty, in a kenen van de voornoemde Konvontie, tot ~ie dat~ te verlengen. 
single copy, which shall remain deposite~ in the arc~ives of th.e Goyern- GE~~ ,:E PARtJS, op heden d~ aerate Mel een dUlzend ne&~n hot;derd 
ment of the French RepUblic, and of whICh authentICated copIes will be en twmtlg III een enkel. eksemp,aar, dat bewaard .moet bliJven m de 
transferred to the contracting States. archieven van de Regel'lng van de Franse Repuhhek, en waarvan af-

. "., 'schriften aan de kontrakterende Staten zullen worden toegezonden. 
The saId copy, da~ed as above, may be Signed up to and InclUSIve of the Genoemd eksemplaar, gedagtekend als boven, kan tot en met de lste 

first day of June, nmeteen bundred and twenty. Junie 1920 etekend worden. 
In faith whereof, the undermentioned Plenipotentiaries, whose powers TE;)f BEwtrZE WAA.RVA,,-, de hierinverder genoemde gevolmachtigden, 

have been found in good and due form, have signed the present Protocol, wier volmachten goed en juist. van vorm zijn bevonden, dit Protokol in 
of which the French, English and Italian text will be reeognised as of de Franse, Engelse en Italiaanse talen getekend hebben, welke aIle even 
equal validity. authentiek zljn. 

[Note.-Name8 not printed.] rN.B.-Namen niet lJedrukt.] 
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No. 17, 1923.] 

AOT 
To consolidate and amend the laws in force in the 

several provinces of the Union relating to the 
registration of births, marriages and deaths. 

No. 17, 1923.] 

WET 
Om de Wetten van kracht in de onderscheiden pro

vincies van de Unie met betrekking tot de Re
gistratie van Geboorten, Huweliken en Sterfge
vallen te konsolideren en te wijzigen. 

=·~======="',,"'''======o,,======== ZIJ HET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

BE IT ENACrrED by the King's Most Excellent Majesty, als volgt:-
the Senate and the House of Assembly of the Union of HOOFDSTUK I. 

South Afrioa as follows :-
UITVOERING. 

XX"" 

CHAPTER L 1. (1) Voor de uitvoering van deze Wet kan de Goeverneur- Aa.nstel~ing 
ADMINISTRATION. generaal van tijd tot tijd met inachtneming van de bepalingen van regt· 
'" , " van de wet op de Staatsdienst, ten opziohte van elke etrateurs. 

1. (1) For the a~mlmstra~lOn of ,thlS Act the G~)'~l'ernor- provinoie een beambte, de Registrateur van geboorten, huwe
General may f~om tIme to, time" subJect ,to ~he provlslOns of liken en sterfgevallen te worden genocmd, aanstellen, die de 
the law governmg the pubhc serVlCe, app~mt m rcsp,ect of each bewaardol' is van aIle aangiften van geboorten en sterfgevallen, 
province an officer to be styled the regIstr~r of buths, ~ar- van al zulke opgaven als krachtens regula ties aan hem 
riages and deaths, who shall be the custodian of all,notlCes door distrikt registrateurs ingezonden moeten worden, van alle 
of births ar:d deaths, of all such re~urns as, ar~ reqU1~ed hy registers en opgaven te worden ingezonden door huweliks 
any regulatIOn to be rendered, to hIm by dlstnct regIstr,ars, ambtenaren ingevolge deze 'Vet of een huwelikswet van kracht 
of all registers a~d returns reqUIred t? be rende,red by m:",rnage in een van de provincies, cn van aIle inschrijvingen van een 
offic~rs under thIS Act or any maIT~age law m force m ,anYgeboorte- of storfgeval- of huweliks-kantoor in een van de 
provInce, and of aU records of any blrth or death or marrIage provincies v66r de invoering van deze Wet. 
office in any province prior to the commencement of this Act. (2) Geen bepaling in dit artikel vervat heeft de bedoeling 

om de aanstelling van een beambte als registrateur voor meer 
(2) Nothing in this section contained shall be construed as dan een provillcie of als Registrateur-generaal voor de Unie 

prohibiting the appointment of an officer as registrar for more te verhinderen, 
than one province or as registrar-general for the Union. 2. (1) De Minister kan van tijd tot tijd met inachtneming Aa.nat~U~g 

, , '" van de bepalingen van de wet op de staatsdienst beambten, :~ :;::!:s 
2. (1) The MInister may fr~m time to h,me, su?]ect to ~he distrikt registrateurs van geboorten en sterfgevallen te worden en~istent 

provisions of the law: g~vernlI~g the pub,hc serVlce, appomt genoemd aansteIlen voor elk van de inagistraats distrikten in de distrikt 
officers to be st.rled ,dlst~lCt, regIstrars of J;mths and dcaths for Unie of voor andere kringen daarin als van tijd tot tijdregistra. 
each of the magIstenal dlstrICts of the Umon or for other area!> biJ' kennisgeving in de Staatslcoerant voorgeschreven mag teurs van 
h ' b f ' t' 'b d b t' , geboorten en t erem as may e, rom tlme to Ime prescn e, y no ,ICe ,m worden: Met dien verstande dat wanneer geen distrikt registra- sterfgevallen. 

the, Gazette: ,Provlded t~at, when~ve~ there ,IS ~o d~stI~ct teur aangesteld wordt voor een distrikt dat een magistraats 
reglstrar, appomted for a distnct wh~ch IS a mawst,erlal d~stnct distrikt is, de magistraat daarvan ex oJficio de distrikt regi-
the maglstrate thereof shall ex oJficw be the dIstnct reguitrar. strateur is. 

, , ,., (2) De J\finister kan van tijd tot tijd met inachtneming 
(2~ :rhe l\'Imister may fron: time to tlI~J.e, sU~Ject to ~he van de wet op de staatsdienst personen te worden ge

provlslons of the law ~overnm,g t,he pu?hc serVlce: appomt noemd assistent distrikt registrateurs van geboorten en sterf
persons to be ~tyled aSSIstant disttlct re,glstrars .of bIrth,S a~d gevallen, aansteIlen: Met dien verstande dat wanneer er geen 
dea,ths: Prov.lded ~hat whe~eye! there I~ ll(! aSSIstant ~lstIlct assistent distrikt registrateur aangesteld is in een magistraats 
reglstrar appOl~te~ III a maglsten~l, sub-distnct, ~he magI?tr~te sub-distrikt, de magistraat van zulk sub-distrikt ex OJfiC1:0 de 
of ,such sub-distnct shall ex oJficw be the aSSIstant dlstnct assistent distrikt registrateur daarvan is. 
regIstrar thereof. (3) De plichten van een distrikt registrateur of. assistent 

(3) The duties of any district registrar or assistant dis- distrikt registrateur zijn die welke door deze Wet of de regulaties 
trict registrar shall be as prescribed by this Act or by any voorgeschreven worden, 
regulation. HOOFDSTUK II. 

CHAPTER II. ALGEMENE BEPALINGEN. 
3. Het is de plicht van elke distrikt registrateur en assistent AI,samene 

GENERAL. distrikt registrateur am zich zoveel mogelik te informeren naar l>!1()h~n van 
" ' d' lk b f f I d ' .. d' t 'kt I'd dlstrlkt 3. It IIhall be the du~y of ev~ry dlstnct reglstra~ an aSSlst- ~ ~ ge oorte 0 ster geva ~~ m ~.l]n IS n p aats Vln t, en regiBtratelll'l! 

ant district registrar to mform hImself as far as pOIlI:nble of every mdien na de aHoop van de b]d bl] deze Wet toegestaan voor en o.ssistent 
birth or death which occurs within his district and, after the het ooen van aangifte of het geven van informatie van zulke distrikt. 
expiry of the time allowed und~r this .Act for g~ving any ~otice geboorte of sterfgeval, z~lk~ aangi~te of informa~ie niet ?la~ts registra.teur 
or information of any such buth or death, if the. notICe or gevonden heeft, kan de dlstrlkt reglstrateur of assistent distnkt 
information has not been given, the district registrar or assistant registrateur door middel van schri£telike kennisgeving door 
district registrar may, by noti~e, in writin~ under hi~ hand, h~m geteke,nd van ~e persoon, wiens plicht het ~s volgens, deze 
require any person whose dutY.It ~s under t~lS Act ~o gIve ,any Wet ,ztllk~ mformatle te ,~even, verlangen om b~nn~n de ~n de 
such information to attend wlthlll such tIme as IS speCIfied kenmsgevlllg genoemde tlJd ten kantore van de dIstnkt regtstra-
in the notice at the office of the district registrar or assistant teur of assistent distrikt registrateur of andere plek in de 
district registrar or any other place mentioned in the notice, kennisgeving vermeld te verschijnen, om aldaar aall do distrikt 
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thei.e to give to the district registrar or assistant district registrariregistrateur of assistent distrikt registrateur of een andere 
or to any other person named in the notice such information :in de kennisgeving vermelde persoon zulke informatie te geven 
as may be necessary concerning .the birth or death as the.als nodig mag zijn betreffende de geboorte of het shlrfgeval 
case may be: Provided that when an inquest or enquiry is Inaar het geval mocht zijn: Met dien verstande dat wanneer 
being held or has been held concerning the death of any personeen lijkschouwing of onderzoek gehouden wordt of gehouden 
no such requirement as is in this section mentioned shall be1is in verband met de dood van een persoon geen zulk ver
made by any district registrar or assistant district registrar langen als in dit artikel vermeld is, door een distrikt regi
for information as to such death. strateur of assistent distrikt registrateur gedaan wordt ten 

einde informatie in te winnen omtrent ~mlke dood .. 
. 4. Bij ontvangst door de distrikt registrateur of assistent Plicht van 

~. On receipt by .the .district ~egistrar or assistant district distrikt registrateur van een aangifte, informatie, mcmo- distrikt 
reglstrar of any notICe, lllformatlOn, memorandum, return or randum, opgave of eertifikaat betreffende een geboorte of r<;glstrateur 
certifieat~ in respect of a birth or death given or transmitted sterfgeval ingevolge deze Wet gegeven of ingezonden, ziet ~~st~~~tent 
un~er. thlS Act, he shall examine the same and cause any hij hetzelve na en laat zo veel mogelik een weglating, registrateur 
omlSSlon, defect or inaccuracy therein to be supplied or correctedgebrek of onjuistheid daarin ingevuld of verbeterd bij ont-
as far as may be possible, and for the purposes of this section I worden, en kan. hij van de persoon, wiens plicht het is om de vang~~ van 
L • h d t 't' . f . f . I d ...... I d aangltten !l.e may reqmr: any person w ose u y 1 is to m or ma- III ormat1e vo gens eze YVet te geven, vcr angen voor evan 
tlOn under thls Act to attend and give information in theldoeleinden van dit artikel om voor hem te verschijnen en geboorten of 
manner preseribed by the last preceding section. de informatie te geven op de wijze zoals bij het onmiddellik sten· 

i voorafgaande artikel voorgeschreven is. gevallen. 
. . 5. Boeken worden door elke distrikt registrateur gehouden Geboorten 

Births and .5. Books shall be kept by each dlstnct registrar to be called en worden respektievelik het "geboorteregister" en het en sterf. 
dea~hs regis. the" births register" and "deaths register" respectively; " sterfregister" il'enoemd en de informatie zoals voorge. gevallen 
ttratblOllkbootks and there shall be respectively transcribed therein such infor sehroven betreffe~de ge boorten en sterfgevallen wordt daarin registratie. 
o 0 ep. t' b' th d d h' 'b d . ' boeken ma IOn as to Jr s an eat s as IS presen e . respektievelik overgeschreven. worden 

Registration 
of birth or 
death after 
one year. 

gohouden. 

6 N b' th d th h 11 b . t d ft th " f 6. Geen gebcorte of sterfgeval wordt geregistreerd na afloop Registratie 
• 0 t o:h ed t S ~ °h r~~l~here ~ ~1 e exrny 

0 van een jaar na de datum van zulko geboorte of sterfgeval van 

t
Obne ye~:t rom th e 't ae £0 thSUC .lr

t
· or death excep utpon

f 
tenzij krachtens de schriftelike machtiging van de registrateur geboorten of 

e WflD en au ony 0 e regls rar an e paymen 0 b l' d ~ h f' . M t d' . t d sterf. 
th 'b d f P 'd d h th t ft th . en na eta mg van e "oorgesc reven 001. e len vels an e II e prescn e ee: rovi 0, owever, a a er . e expny ht d t d fl t"d k t" geva en 

f . d f t f th d t f b' th d th ec er a na e a oop van een 1J per van len Jaren naeenjaar 
o a perlO 0 en years ro~ e. a e 0 lr. or ea ,as ina· de datum van de ge boorte of het sterfgeval, naar het . 
the case may be, no such reg1stratlOn shall be effected except: 1 ht" . t t' It' dt t .. I ht d ft· ;geva moc zl)n, geen regls ra le p aa s vm enzlJ crac ens 
upon an or er 0 cour. een bevel van het hoI. 

7. Wanneer de geboorte van een kind geregistreerd is (hetzij Registratie 
Registration 7. When the birth of any child has been registered (whether voor of n~ de invoering van deze Wet) en de naam waaronder ~:~e~~~ 
of alteration before or after the commencement of this Aet) and the name byhet geregl~treer~. was ve:-anderd wordt, kan de.or:der of voogd van de naam 
~{il~am., of which it was registered is altered, the parent or guardian of thel van het kmd blJ de. regtstrat~ur van de provlllCle, waarlll de v:,n een 

. ehild may apply to the registrar of the province in which the:geb.oorte. van het kmd ge.reglstreerd was, aanzoek ~oen om kmd. 
birth of the child was regi~tered for registration of the altera_reg:stratle van de verandermg van de naam v~n zulk kmd. De 
tion of the name of SlIGh child. The registrar, after enquiry,jreglstrateur ka.~ na onderzo~k en na betahng van de vo~)!-

Registration 
of name of 
child 
originally 
registered 
without a 
name. 

Registration 
of birth of 
illegitimate 
child. 

and on payment of the prescribed fee may, without:t5eschr~v~n f?OI, zonder emg ~eel :an de oorspronkehke 
an" era ure 0" f any 0 . cr' al t y f th 'th' t th It q mschrt]vlllg TIlt te sehrappen, ommddelhk de veranderde naam ,s rtoln en r , or WI Inser e a ere d k l'k b t . f' d···· 
name on the original birth information form filed in his office; op e oorspron ? 1 e ge oor e III ormatle-vorm, . leo III ZlJ? 
and instruct the district registrar concerned to make a similar kantoor l~erust, ~nvullen, en aan de betro~.ken dlstrllc~ re!p-
insertion in his births reaister. j s~~ateur lDstrul~tles geven om een dergehJke aanvulhng III 

'" ! zlJn geboortereglster te doen. 
• 8. Gedurende een tijdvak van een jaar na de invoering van Re"istratie 

8. For a period of one year after the eommencement of thi~ deze Wet kan de ouder of voogd van een kind, indien het kind, va.:':. naam 
Act the parent or guardian of a child may, if the child has, unde krachtens de bepalingen van een door deze Wet herroepen van kind 
the provisions of any law repealed by this Act, been registere wet, zonder een naam geregistreerd is, bij de registrateur van °lokrspron}>:.e. 

. .•. .. .. . b h k" d . d 1 geregl wlthout a name, apply to the regIstrar or the provmce III whlC . de prOVlllCle, waann de ge oorte van et m gereglstreer streerd· 
the birth of the child was registered for the registration of itsiwas, aanzoek doen om de registratie van zijn naam. De zonder 
name. The registrar shall, after enquiry, and on payment oflregistrateur vult na onderzoek en na betaling van de voorge- naam. 
the prescribed fee, insert the name specified in the application schreven fooi de naam uiteengezet in het aanzoek up de oor-
on the original birth information form filed in his office anclspronkelike geboorte informatie-vorm, die in zijn kantour 
instruct the district registrar concerned to make a similar. berust in, en geeft aan de betrokken distrikt registrateur 
insertion in his births register. ,.instrukties om een dergelijke aanvulling in zijn geboorte-

register te doen. . 
9. In het geval van een onecht kind wordt van geen Registratie 

9. In the case of an illegitimate ehild, no person shall be'persoon in zijn hoedanigheid als vader verlangd informatie van 
required to give information under this Act, as its father con-Ikrachtens deze 'Vet te geven aangaande de geboorte van het gebo~~te van 
cerning its birth, and the district registrar or assistant district!kind, en de distrikt registrateur of assistent distrikt regi- ~f:~. 
registrar shall not enter in any register or other book thestrateur schrijft in geen register of ander boek de naam van een 

.of any person as the father of the child except at theipersoon als de vader van het kind in, behalve op het gezamen
joint reque.st of the mother apd of the person who in the preJIike verzoek van de moeder en van de persoon, die in de tegen
sence. of the district registrar or assistant district registrar II woordigheid van de distrikt registrateur of assistent distrikt 
acknowledges himself in writing to be the father of the child. ,registrateur zichzelf schriftelik als de vader van het kind erkellt. 
Such an acknowledgment, if made, shall be embodied in thelWanneer zulk een erkenning geschiedt, wordt hij opgenomen 
certificate or register and the person 80 acknowledging himself toin het certifikaat of register en de persoon die zichzelt aldu:> 
be the father of the child shall, together with the mother, sign1erkent de vader van het kind te zijn, tekent tezamen met de 
in the presence of the district registrar or assistant district: moeder in de tegenw ordigheid van de distrikt registrateul' of 
registrar, or of a justice of the peace, or police officer, the notice, assistent distriktregisorateur of van een vrederechter of politie
certificate or register as the case may be. beambte, de aangifte, het certifikaat of register, naar het geval 

mocht zijn. 
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10. Any child born out of wedlock (whether before or 10. Een kind buiten echt geboren (hetzij voor of na de Registratie 
after the commencement of this Act) may, if its parents could invoering van deze Wet) kan, indien zijn ouders elkander wettig van. , 
have Jawfully married each .other at the date of the child's getrouwd zouden kunnen hebben op de datum van de geboorte ~ettlgmg 

. birth and have thereafter married each other, be registered in van het kind, en daarna met elkander getrouwd zijn, op de v~f:end 
the prescribed manner as if the child had been born in wedlock. voorgeschreven wijze geregistreerd worden alsof het kind huwelik, 

·staande het huwelik geboren was. 
" n. Indien een pasgeboren levend kind of h€'t lijk Informatie 

[nformation 11. If any hve new-born clllid Of the dead body of a new- van een pasgeboren kind verlaten O'evonden wordt, geeft betreffende 
as to new· bo h'ld' f d b d d th :fi d' th ' d' 1 ' d "d' lik k ,verlaten born live hrnll c 1 IS oun a'baln o~e , . ~ person l! mts efsamhe.de persoon Ie let vm·t zo spoe 19 mage enms gevonden 
child or dead sa, as soo,n as POSSI e give Il:0tlC,e to a JustIce 0 t, e aan een vrederechter of politiebeambte en elke vrede- pasgeboren 
bo~y of. peace or police officer, ,an~ every JustIce of, the peace or pollee rechter of politiebeambte die kennis heeft of geinformeerd is leve~d ki:r;t~ 
chIld fOlmd officer who knows or !S lll£ormed of the dlflCovery ot such a van de ontdekking van een aldus verlaten kind of kinderlijk of ktnderhJk. 
abandoned. child or dea~ body so aband?ned, and, in the case of ~ liv:e en in het geval van een levend pasgeboren kind de persoon 

Duties of 
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~formation 
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new-born chIld, any pe ... son ~n whose cha!ge such, a ?hlld IS onder wiens toezicht zulk een kind geplaatst wordt, en de 
pl~ced and any pe~soll holdlllg any ,offiCIal enqmry lllto or persoon die een ambtelik onderzoek houdt, of met omstandig
bemg aware of any CIrcumstances relatlllg to the abandonment, he den betreffende het verlaten bekelld doet dadelik 
s~all, forth~th give to ~he. district, registrar ,or assistant daarvan aan de distrikt registrateur of assistent distrikt 
dlJ3tn~t regIstrar of the ,dIstnct ,wherel~ the c~lld or dead registrateur van het distrikt waarin het kind of kinder
body IS found the prescrIbed notlce or mformatlOn. lijk gevonden is, de voorgeschreven aangifte of geeft informatie, 

12. Elke persoon die overeenkomstig een of andeL'e Plicht van 
. . , wet een lijkschouwing of onderzoek aangaande de dood van een persoon 

, 12. Every pe:son holdmg m accordance Wlth any law any een peraoon houdt, verachaft dadelik aan de distrikt registra- die lijk: 
mquest 01' mqUlry as to the death of any person shall forth- taur de voorgeschreven biezonderheden ten opzichte van de schouwmgen 

, h f . h h d'" 'b d . I v • 'houdt om Wit urlllS to t c Istrwt reglstrar prescn e partlcu ars dood. aan distrikt 
in respeet of the death, registrateur 

informatie 
te gaven, 

13. De bewaarder of persoon belast' met het toezicht Opgaven 
13. '1'he custodian or person having the charge or control over of de kontrole van een begraafplaats, verschaIt van tij d tot door 

of any burial place shall, from time to time in accordance tijd, overeenkomstig regulatie, aan de distrikt registrateur een bew~rder8 f 
with regulation, furnish to the district registrar a return settingopgave waarin de voorgeschreven biezonderheden betrcffendc ;f~~ts:!~a'a -
out prescribed particulars regarding every person whose bodYielke persoon wiens lijk na de invoering van deze Wet in zulke 
is, after the commencement ot this Act, buried in such burial !begraafplaats begraven wordt, vermeld worden. 
place. ' 14. Elke begrafenisondernemer of persoon, .die belast Informatie 

is met een begrafenis, verkrijgt zo ver als mogelik en verschaft door f ' 
14. Every undertaker or person having charge of any aan de bewaarder of persoon hclast met het toe~ich~ over of de ~~~:.ellls

funeral shall obtain, as far as possible, and supply to the cus- kontr6le van een begr~afplaats, wanneer regel,Ing IS getroffen nemer8. 
todian or person having charge or control of a burial place, ·~angaan~e het pla!1tsvmde~. van een begrafems aldaar, zulke 
whenever it has been arranged that a burial shall take place illlformat~e als nodig mag zLJn om ~~ bewaard~r of ,voorzegde 
therein, such information as may be necessary to enable thepersoon Ill.staat te stellen om de blJ het onnllddelhk vooraf
custodian or person aforesaid to frame t,he returns required gaande artlkel v-erlangde opgaven op te stellen. 
by the last preceding section. 15. Ecn magistraat is bevoegd aaIr een persoon die Begrafenis. 

het opzicht heeft over het lijk van een overleden order in 

15. It shall be lawful for a magistrate to issue, to any perso?n die bui~en zijn dist,rikt, o~ in een andere pr<?vincie ~:;:;1l.::ldi6 
person having the charge of the body of a deceased person who of bmten de DIlle o~~rle~en IS en wl~ns .verwanten o~ v:le~d~n b~iten een 
has died outside his district or in another province or outside the verlangen dat zulk hJ~ bmnen het distrlkt onder de Junsdlktw dlStr~kt, 
Dnion and whose relatives or friends desire that such body v~n zul,k een m~,glstraat be~raven word.~. ,een order ~~~~:ot 
be buried 'within the district under the jurisdiction of such u~t t~ relken Wa~rbl] de begrltf~ms van zulk hJk III zulk een wordt zulke 
magistrate, an order authorizing the burial of such body within distrI~ g~machtlgd wordt en n:,ettegenstaa~de een of andere personen te 
such di.strict, and, notwithstanding anything in this Act bepalmg m deze Wet ,v~rvat, IS de vertonmg van zul~, een begra::ren, 
contained, the production of any such order shall be sufficient order voldoende machtIgmg voor ee.I? persoon. om .zulk hJk te everhJden. 
authority to any person to bury such body or allow such begr~yen, of toe te sta?,n d~t zulk hl,k b~gr.aven wordt of om 
hody to be buried or to conduct any funeral or religious service een liJkd:enst of,godsdlenstIge plechtlghcld III verband met de 
in connection with its burial. begrafems te lelden. 

16. Wanneer een persoon die gewoonlik in een pro- Informatl6 
" " . vincie woonachtig is in militaire dienst treedt binnen de met 

Infermation , 16. Whenever a. 'person or~lllan~y resld~nt, 1II any pr?vlIlce Dnie of daar buiten, worden zulke biezonderheden door de betrekking 
as to persons IS enrolled for mIll~ary serVICe either ~Ithlll the Dn~o,n or mili.taire autoriteiten verkregen als hen in staat stellen om in ~ot I?~rs?nen 
9llrolled for thereout such partIeulars shall be obtalIlcd by the mIhtary h"d '. m mllitalre 
military th 'r' ·11' bl th . th t f h' d th h'l het geval van et overhJ en van zulk een persoon, terWlJI op dlenstenmet 
,ervice and au on les as ~I ena e.' em III e eyen 0 IS ea W, 1 e dienst, aan de registrateur van zulke provincie biezonderheden betrekking 
"s to death~ upo~ such serVIce to furmsh to, the regLstrar o~ such pr<.>vmce daarvan op de voorgeschreven vorm in de Unie gebruikt te tot sterI. 
therein, partIculars thereof on the preSCrIbed form used 1II the Umon. verschaffen. Zulkc 5nformatie-vorm w?rdt behoorlik door de fa:~i:.n 

Such death information form shall be duly signed by the bevelvoerende offiCler van de eenhel~ w,aartoe de ovo3r
officer commanding the unit to which the deceased belonged le~?n~ behoord,e ~f cloor een andere,officler dle daartoe door de 
or some other officer designated thereto by the military authori- mlhtane autorltelten aangllwezen IS, getekend, 

Application 
Jf this 
Chapter. 

ties. 
HOOFDSTDK III. 

CHAPTER III. 

INFORMATION AS TO BIRTHS AND DEATHS IN DRBAN AREAS. 

INFORMATlE BETREFFENDE GEBOORTEN EN STERFGEV ALLEN 
IN STADSGEBIEDEN. 

17. De bepalingen van dit 
17. The provisions of this Chapter shall only be in force toepassing in stadsgebieden. 

within urban areas, 

Hoofdstuk vinden slechta Toepa.ssing 
van rut 
Hoofdstuk. 
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18., In the 08Be of every ohild born a.live.in any urban 18. In het geval van elk levend geboren kind in een Plicht van 
area It shall be the duty of the father o~ th~ ?hIld, and, in the stadsgebied is het de plicht van de vader van het kind, en in vader of 
event of the death or absence or other mablhty of the father, geval van het overlijden of de afwezigheid of andere be;Voner val 
then of any per~on other than t~e ~othe~, present ~t t~e birth, verhindering van de vader, dan van elke persoon behalve de !:;~i~= te 
or o~ the OCCUpIer of the dwelling m whlCh t~e C~l~d IS born, moedeI', die bij de geboorte tegenwoordig was, of van de doen va.n 
and l~ the case of the death, ab~ence or other mablh,ty of such bewoner van de woning waarin het kind geboren was en in het g~boorte val 
OCCUpier then of the pe;r8on havm,g charge of th~ chIld, ~thin g:eval van het overlijden, de afwezigheid of andere verhinde~ kInd. 
~even days after the blIth" to. gIve, the prescn ~ed not~ce ,or ~ng van zulke b,ewoner d~n van de persoon belast met het toe~ 
m£~rmatlOn thereof to the dIstrict regIstrar or aSSIstant distnct zlCht over het kmd, om bmnen zeven dagen na de geboorte de 
regIstrar. voorgeschreven aangifte te do en of informatie daarvan aan de 

distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur te geven, 
Dut~ of 19., {I) In the ?ase of B:ny, still-born chi,ld, any medical 19. (1) In het. geval ,v~,n een do?dgeboren kind teke~t Plicht vao 
mr::M~~oners practI~lOner or reglste~ed mldWl!~ who was III attendance at e~, geeft een medles praktlzlJn of geregistreerd,e vroedv~0.r~.w d:e medi~s~, 
~r midwives the bIrth, or any medlCal practitIoner who has examined the bl] de geboorte behulpzaam was of een medles praktlzlln dIe praktlzlJns 
in case of body of the child shall forthwith sign and mve, without fee het lijk van het kind onderzocht heeft, onmiddellik zonder fooi of vroed· , 

• .0' f b ' vrouwen 10 
at~.born o~ re:vard, to ,one or othe~ of th~ persons r~qU1red by this Aot to 0, e~~mmg daarvoor aan de een, of ande~ van de personen van geval van 
ohlld. gI ve mformatlOn concernmg a bIrth, a certificate stating that the Wle bl] deze Wet verlltngd wordt mformatle te geven betreffende dood· 

child was still-born. een geboorte, een certifikaat vermeldende dat het kind doodge- geboren 
" , boren werd kind. 

(2) Any person who would, If the chIld had not been stIll· ' , " ., 
born, have been required by this Act to give information con- (2) p'e persoon van Wle mdlen het k~nd met .doodgeboren 
eerning the birth, shall forthwith deliver such certificate to was, bl] deze Wet verlangd z.ou worden ~m mformatl~ betre~end~ 
the district registrar or assistant district re istrar. de g~bo~rte te !Seven, handlgt ,onverw9ld ,zulk e~rtlfikaat m bI] 

, , , ,g,. de dlstnkt reglstrateur of aSslstent dlstnkt reglstrateur. 
(3) If no me~lCal, practltlOner ~r reglste~e,d mIdwife was (3) Indien geen medies praktizijn of geregistreerde vroed· 

present at the stJlI.but~ or no mediCal prac,tItlO~er has ex~m- vrouw tegenwoordig was bij de dood.geboorte, of geen medics 
med the body of the child, the person descflbe,d m sub·sectwn praktizijn het lijk van het kind onderzocht heeft, maakt de 
(2) shall make, a solemn declaratl?n th~t t~e chIld was not born persoon beschreven in sub-artikel (2) een plechtige verklaring 
ahve an~ de!lver such de,cla::ahon ,wlthm twen.ty-four ,hollrs dat het kind niet levend geboren was en handigt zulk cen ver· 
of ~he still-buth to the dlstnct registrar or aSSistant dlstnct klaring binnen vier en twintig uren na de dood-geboor~e bij de 
regIstrar. distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur in, 

(4) Whenever a person not registered as a midwife assisted (4) Wanneer een persoon die niet als een vroedvrouw geregi
at the birth, the information to be furnished shall include the streerd is bij de geboorte behulpzaam was, sluit de te verschaffen 
name and address of such person, informatie de naam en het adres van zulk persoon in. 

20. Elke distrikt registrateur of assistent distrikt regi- Uitreiking 
h~e (;f 20. Eve~y, district r.egistrar ,or assist,ant dist;rict r~gistrarllst:ateu~ reikt na ontvangst, van zulke infor!lla:ie als in het on· ;~:re~i~. 
buns! orders upon recelvmg such mformahon as IS descnbed 1Il the mld~ellik voorafgaan?e artlkel b~schreven IS ,e~gezeld van een orders in' 
s~ill~b~~of last preceding section accompanied by a certificate or solemn, certI~kaat of pleC?tlge verklarlllg zoals daann beschre-:en, geva.l van 
h'ld declaration therein described shall forthwith or as soon afterldadehk of zodra dlt van hem verlangd wordt, zonder £001 of dood· 

c 1 reno as he is required give without fee or rew~rd either to the beloning, hetzij aan de persoon die de informatie betreffende geboren 
. ' d b t ft f d b f' d . f d lnnderen, person gIving the information concerning the birth or to the: e ge oor. e gee ~ aan e egra em,son erncmer 0 an ere 

Notice of 
death and 
issue of 
burial 
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undertaker or other person having charge of the burial of a\p~rsoon dIe belast IS met de begrafen~s van e~.n doodgebore,n 
still-born child an order under his hand authorizing burial' kInd, een order door hem getekend Ult WaarbI] de begrafems 

, ' ',gemachtigd wordt: :J:Iet dien verstande dat zulke order niet 
PrOVIded that no such order shall be given' if the district gegeven wordt indien de distrikt registrateur of assistent 

registr~r or assistant district registrar is not satisfied that!distrikt registrateur niet overtuigd is dat het kind doodgeboren 
the chIld was still-born. In that event he sha.ll report to the was. In zulk geval doet hij verslag aan de magistraat van zulke 
magistrate such fa.cts concerning the alleged still-birth asjfeiten betreffende de beweerde dood-geboorte, als aan hem 
are known to him, bekend zijn. 

21. (1) Elke volwassen verwant van een overleden Aangift~ '\'a 

21. (1) It shall be the duty of every adult relative persoon, d~~ bij het, overlijden tegenwoordig w~s of overlijden 
of a deceased person who was present at his death or in atten- gedurende ZI]n laatste zlekte behulpzaam was of bl] hem eI!-t . , ' ., b" b k lk Ul relltIng 
dance during his last. illnes8 or at his dwelling with him and, in ~n Zljn womng was, en 1] ge re ~ V:~n zu e v:~rwanten van 
default of such relatIves, of every adult person present at the ledere volwasse~ p~rsoon tegenwo,ordlg bl] het overh]den van begrafenia. 
death of any person, and if there was no such adult person een pe.raoon, en mdlen geen zodamge volwas,sen persoon tegen· orders, 
present, then of the occupier of the dwelling in which the woordig was, dan de bewoner van de wonmg waar het over-
death occurred, or in case of the death or absence or other lijden plaatsvond, of in het geval van het overIijden of de 
inability~ of such:occupier, then of every adult inmate of the afwezigheid of an.dere verhindering v~n zulke bewoner d~n een 
dwelling or of any person causing the body to be buried, to ll:~dere volwassenlll,:oner v~n de wom,~g of ~e ~ersoon. dIe het 
give to the district registrar or assistant district registrar notice hjk d?et beg::av~n, 18 v~rplicht om blj de distrlkt reglstrat.~ur 
in the prescribed manner of the death within twenty-four of asslstent distnkt regIstrateur op de voorgeschreven WljZe 
hours thereafter. aangifte te doen van het overlijdcn binnen vier en twintig 

uren daarna, 
(2) The district registrar or assistant district registrar shall (2) De distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur 

register and deal with such notice in the prescribed manner registreert zulke aangifte en handelt met dezelve op 
and, if he is satisfied that the death was due to natural causes de voorgeschreven wijze en indien hij tevreden gesteld is 
he shall give, without fee or reward, to the person giving dat de dood het gevolg was van natuurlike oorzaken, geeft hij 
the notice an order under his hand authorizing burial. zonder fooi of beloning aan de persoon die de aallgifte deed een 

order door hem getekend waarbij de begrafenis gemachtigd 
(3) In the absence of the district registrar or assistant wordt, " ,., , 

district registrar from his office on a Sunday or a public holi- ,(3), In de, afwezlghClcl v.ll:n de distrikt l'eglstrateur of aSslstent 
day such notice shall be given to the officer in charge of the dlstnkt reglstrateur van Zl]~ kantoor op e,~n Zondag of open bare 
police sta.tion in the area in which the death occurred wh{) feestdag, wordt z~l~e aan,gdt~ gedaan ~lj de beambte aar;t, het 
shall issue the burial order and furnish the district registrar or hooM van het pohtie-statlOn III het gabled waar het overh]den 

,plaatsvond, die de begrafenis-order uitreikt en aan de distrikt 
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assistant district registrar with the completed form, as soon 8S regiatrateur of assistent distrikt registrateur~~e ingevulde vorm 
the latter is on duty, . verschaft zodra de laatstgenoemde naar ZIjn kantoor terug-

keert, 

z:xix 

WI 22. In het geval van het overlijden van een persoon die Wanneer de 
ie;::sed not 22. In the cas~ of ~he d~ath of any pe~son who. ~a8 n~t gedurende zijn laatste ziekte r:~ct door .een medics prakti~ijn ~r::l~~~~e 
lttended by been attended durmg hIS last illness by a medIcal practItIOner, 1f behandeld werd, indien geen IlJbchouwmg of andere vernch- een mediea 
:nedi<:a~ ~o inque~t or other proc~eding has ~cen or is ?~ing i~stituted, ortingen gehouden worden of gehou~en zijn, o.f . ~ndien geen praktizij~ 
:rmetItlOner, If no certIficate by a regIstered medIcal praetItIOner IS produeedicertifikaat van een geregistreerde medlese praktlz1Jn vertoond behandeld 

stating that to the best of his ~nowledge and belief ~he death Iwordt v. ermeldende dat naar Zijll beste wetcn en gelo.of ~let werd 
was due to nat~ral. cause~, or If thou~h such !1 e~rtJfica~e be overlijden het gevolg was van natuurhke oorza.ken, ~f mdlen 
produced the dIstrICt regIstrar or assIstant dlstnct registrar i of schoon zulk eertifikaat vertoond wordt de dlstnkt regultrateur 
to whom notice of death is given under the last preCedinglof assistent distrikt registrateur bij wie aangifte van overlijden 
section is not satisfied that the death was due to natural kraehtens het onmiddellik voorafgaande artikel gedaan is niet 
causes, the district registrar or assistant district registrar shall 1 overtuigd is dat het overlijden het gevolg was van natuurlike 
forthwith report to the magistrate such facts concerning the oorzaken, doet de distrikt registrateur of assistent distrikt regi
death as are known to him. strateur onmiddellik aan de magistraat verslag van zulke 

feiten betreffende het overlijden als aan hem bekend zijn, 
f h d 1 f h 23 (1) In het geval van het overlijden van een persoon Certifikaat Oertificate 23. (1) In the event 0 t e eat 1 0 any person w 0 d' • d d" I . k d d' kt"" b van mediMa 

by medical has been attended during his last illness by a medical prae_l le ge uren e Zljn aatste Zle te oor een. me les p~a .. lZl.Jn . e- praktizijn 
pract;itioner titioner such practitioner shall, if satisfied that such h~ndeld werd, te~ent ~n geeft zulke medl~.se praktlzIJn, md~en en uitreiking 
~nd Issue of d th d ttl f th I'th' d' 111] ervan overtmgd IS dat zulk overh]den aan natuurhke van 
b 'I d ea was ue ·0 na ura causes, or w sign an gIve h .. 'dd 11'1 d f . b f' urla. or er. . h f d . d b thO • t t oorzaken was toe te se l'l]ven, onml e I { en zon er 001 egra ellis, WIt out ee or rewar to some person reqUlre y IS ~'ic 0 fbI . f d . bi]' order 

. give notice concerning the death, a certifieate stating to the 0
1 

e,~rmtllg LIn den 0 dt an er~fler~oo~ van
b 
;I~ d . 

best of his knowledge and belief the cause of death, and such (heze ,vel"dver ang wor t'fikaal~gj e e .. OCl\ : re e~ e 
person shall, within twenty-four hours from the receipt thereof et lovef,rdl] en, eken eer 1 r~da. naar IdZ1]n

d 
es e lkwe ern 

d I· h t'fi t t th di t . t . t . t t en ge 00 e oorzaa van over.l] en verme en e en zu pe" elver sue cer I ca e 0 e s rIC regIS rar or assls an h d' t ulk t'fik t b' . t . t" 
district 1'e istrar. soon an 19 z cer 1 .• aa .mn~n Vle~ en Wlll Ig ur~n na 

. g de ontvangst daalvan blJ de dlstnkt reglstrateur of asslstent 
distrikt registrateur in. 

(2) Whenever a medical practitioner is unable to give such (2) Wanneer eell mediese praktizijn niet in staat is om znlk 
certificate of death, he shall forthwith report his inability to the certifikaat van overlijden te geven, doet hij onmiddellik verslag 
magistrate. daarvan aan de n.a.gist1'aat. 

(3) Elke distrikt registrateur of assistent distrikt registratefir 
... 'ill" h I reikt na ontvangst van zulke aangifte vergezeld door zulk 

(3) Every distnct registrar or asSIstant stnct regIstrar s a I, t'fik t 'dd ll'k £ d' I d't h rlanud . . h' , d b h 'fi eer 1 all. onml e 1 0 zo spoe lU a s I van em ve '" upon recelvmg auc notIce accompallle y suc certl cate, dt ' d f . fbI: h {'" a d persoon die de 
forthwith, or as soon after as he is required, give, without fee or wor ,it zo~ e~ °t 0 ~ on~g, fe Zl] ~n e ~'f ander' 
reward, either to the person giving the notice or to the under- aangl ed,oe tOd tan /. elrt etson ernedm: .~ do r he~ 
taker or other person having charge of the burial, an order under petrsokon

d 
Ie me b .. e d egbra enlf,s .e as 1: ehetnj'gdor C

o1
,U
d

l
t 

0 
. .. b' 1 ge e en , waar 1] e egra ems gemac W • 

hIS hand authoflzmg una, 24. Bij ontvangst van een verslag zoals bedodd wordt Plic~t van 
in artikel twintig, twee en twi"ruig of drie en twinti,g, geeft de mb.?,glstt~aat 

kt· d d' . k f 1 IJ on .. . magistraat lllstrll Ies aan ~ Istn t . 0 all( ere vangst van 
11agh;trate's 24. The magIstrate on receIpt of RI!y such report as 11J mediese praktizijn om onderzoek te doen naar de oorzaak van verslag van 
tut:\:, ~n referred to in section twenty, tweJuy-two or twenty-three shall overlijden, en indien naar de mening van de distrikt geneesheer medie.s~. 
'ece~vmg ins~ruct .the district surgeon or oth~r .medical pr.actitioner of andere mediese praktizijn het ove.rhjden het gevoIg was va~ ~~~~~~lJn 
nedlt~at,l • to mvestigate the cause of death, and If, m the OpInIOn of the natuurlike oorzaken, geeft de maglstraat een order, waarblJ strateur 
lrac 1 loner s d' . th d' 1 t't' d th d . . d d dId . d lr registrar's lst.rlQt surgeon or 0 er me lca. prac I lOner ~a occune de begrafems gemachtlg wor t,. en ee t. . ~ melll"ng v:an. e betreffende 
'aport as to from natural causes, the magIstrate shall give an order distrikt geneesheer of andere medlese praktlzIJn aan de dlstnkt deed. 
Itill-births authorizing burial and shall communicate the opinion of the registrateur of assistent distrikt registrateur mede. g:b,~orten of 
)r deaths, district surgeon or other medical practitioner to the district :e~ailen. 

registrar or assistant district registrar. . . . V . 

:'roduction 
)f burial 
lrder to 
lerson who 
Juries the 
lody. 

~ 0 burial to 
cake place 
:vithout a 
lunal order 
Ixcept in 
lases of 
lrgent 
lecessity. 

25. Een begrafems-order wordt door de persoon dIe de- ertomng, 
f fd d t ,. b van 

zelve verkregen hee t 0 oor een da~ ~e pr~o~n e z~Jne~ /- begrafefil~ 
25. Every burial order shall be prod~ced by the person hoev~. ve~toond aan tIe. pcrs?on Ie ~t 9 . eg.raa to. Ie ordor aan , 

obtaining the order or by some person on hiS behalf to the person een li]kdIenst of godsdlensttlge plechtlgheld III verband met perso,<!n dle 
who buries the body or conducts any funeral or religious service de begrafenis leidt. tet r~~~t 
in connection with the burial. I . eg . 

I 26. (1) Geen begrafenis:vindt plaats zonder een bebegrafems- Gden . 
,order be halve in het geval wanneer : begrafems 
I . vindt plants 26. (1) Except in a case where- i (a) de onmiddellike begrafenis van het hjk van een persoon zonder 

die llverleden is aan een besmettelike ziekte door een begrafenis. 
plaatselik bestuur krachtells een of andere wet of ?l"<llor ~e. (a) the immeiiate burial of the body of a person whol 

has died from infectious disease is ordered by anyl 
looal authority under any law or bye-law or regulation! 
relating to public health; or I 

(b) in the opinion of a health officer or local authority the: 
body of a deceased person is in such a condition as to ~ 
be a danger to public health if kept during the time' 
necessary for obtaining the usual burial order; or 

(c) unforeseen circumstances arise which would prevent 
or have prevented the obtaining of a burial order, 
no bm'ial shall tak\l place without a burial order. 

. fl" b d t d lk 11a ve In veI'Vrd~nIllg 0 regu atle III ver an me e vo sge- gevallen van 
zondhe.td, bevolen wordt; of dringdllde 

(b) naar het oordeel van ei'm gezondheids beambte of noodzake
plaatselik bestuur het lijk van een overleden persoon likheid. 
in zulk een toestand is, dat het gevaar oplevert voor 
de volksgezondheid, indien het onbegraven blijft 
gedurende de tijd vereist voor de verkrijging van de 
gewone begrafenis-order; of 

(c) onvoorziene omstandighcden verrijzen die het ver· 
krijgen van eell begrafenis-order zouden verhinde1'ell 
of verhinderd hebben. 
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(2) Every person who under the circumstances described in (2) Elke persoon die onder de omstandigheden in paragraaf 
paragraphs (a), (b) or (c) of sub-section (I) buries any body (a), (b) of (c) van sub-artikel (I) beschrcven een lijk begraaft 
or conducts any funeral or religious service in connection of een lijkdienst of godsdienstige plechtigheid in verband met 
with the burial of any body, and every person in charge of a de begrafenis van een lijk leidt, en elIre persoon belast met 
burial place shall, within twenty-four hours after the burial, het toezicht over een begraafplaats, gccft binnen vier en twintig 
give notice thel'eof in writing to the disi;rict registrar or men na de begrafenis kennis daarvan in geschrifte aan de 
assistant district registrar of the district from which such distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur van het 
body has been brought for burial or within which such burial distrikt, vanwaar zulk lijk gebracht is om begraven te worden 
has taken place or funeral or religious service has been C011- of waarin zulke begrafenis plaatsgevonden heeft, of lijkdienst 
ducted. of godsdienstige plechtigheid geleid is. 

. ' 27. Indien de begrafenis van een overleden persoon niet Verwijde. 
27. If. tl~e bUrIal of any deceased person does not take binnen het stadsgebied waar het overlijden plaatsvond geschiedt rings orders, 

place wlthlll the urban area where the death occurred, a wordt van de distrikt registrateur of assistent distrikt registra-
removal order shall be obtained imm the district registrar teur een verwijderings order verkregen, 
or assistant distriet registrar, 

HOOFDSTUK IV. 

CHAPTER IV. INFORMATIE BETREFJ<'ENDE GEBOORTEN EN STERFGEVALLEN 
ELDERS DAN IN STADSGEBIEDEN, 

INfORMATION AS TO BIRTHS AND DEATHS IN AREAS OTHE!! 28. De bepalingen van Hoofdstuk IV vinden toepassing Toopassing 
THAN URBAN AREAS. op elk gedeelte van de Unie waarop Hoofdstuk III niet van" 

van toepassing is. H?otdstuk 
28. The provisions of Chapter IV, shall apply to any part lv, 

of the Union to which Chapter III. does not apply, 29. In het geval van de geboorte van een levend kind Plichtcn van 
is de vader van het kind, en in het geval van het overlijdell, personon in 

Duties o! 29. In the case of every ?hild b~rn alive it shall he the!de ~fwezigheid of andere verhindering v~n d.~ vader, dan de ~:~~~r~:l~an 
person; ;~tb duty of the father of the child and III the event of the death,persoon, be halve de mo?der, tegenwoo~dlg bIj de g~boorte ?f kinder,m, 
~~s~h~ldr! absence or other inability of the father, then of any person, de bewoner van de won~~g waar het ki~d g~boren IS, en III 

. other than the mother, present at the birth, or of the occupier h~t geyal van het overhJden, de afweZlgheld of andere ver
of the dwelling in which the child is born, and in case of the hlll~enng van zul~e bewone~ dan.de persoo,n belast met het 
death, absence or other ina bility of such occupier, then of the toezlCht over het kmd, verphcht bmnen ~('rtlg dagen volgende 
person having charge of the child, within thirty days next op. de ge?oo~te de ,voorgeschreven. aangdte. d~arvan ,te doen 
after such birth to give the prescribed notice thereQf to the blJ de dlstnkt reglstrat,eur of a,~s~stent dvstnkt reglstrat~ur 
district registrar or assistant district registrar or to a justice of aan een vredere?~ter of pohtleheambte. Elke zodamge 
of the peace or to a police officer. Every such justice of the vrederechte~ of poh~lCbea,mbte g~eft , ~a .de ont,:angst van 
lleace or police officer shall, on receipt of such notice, forth- zulke aanglfte onl11~dd~lhk s~hnftehke mfor~atlc v~n ,de 
with give written information of the birth to the district geb,oorte aan de dlstnkt reglstrateur of assIstent dlStIlkt 
registrar or assistalJt district registrar, reglStrateur, 

30. Elke volwassen verwant van ecn overleden persoon, Aangifte van 

h II b th 1 t f. 1 It I t' f tegenwoordig bij diens overlijden of die gedurende diens laatste overlijden. 
~o~i:~:~~on d 30. I~ .8 a e e \11 Yt 0 h' evr\ha( u . re a tlVe it a ziekte behulpzaam was of bij hem in zijn woning was, en hij 

d ec~ase h' p;rs~l~ll pros en ~ h' IS d e~.' or, t~n h,a ten ;n?e gebreke van zulke verwanten, elke volwassen persoon tegen-

aUfrmglt lfs aSh I lnte,ss or fa IS 'dN'e
lt

ll1g WI 1m tant'thlIl woordig bij het overlijden van een overleden persoon en indien 
e au 0 suc re a, Ives, 0 ever),' a 11 person presen a ,e d' TIt d', d' d 

d th f d d d . f tl h d It geen zo amge v 0 wassen persoonegen woor 19 was an e 
ea. 0 any ecease person, an ,l :ere was no suc ,a u. bewoner van de woning waar het overlijden phtatsvond 

per,son IJretlent, then of th~ occupIer of the dwellmg In of in het geval van het overlijden of afweiigheid of andere 
whIch the death occur~~d or, III the case, of the death or verhindering van zulke bewone~, elke volwassen inwoner van 
absence or other lIlabllltv of such occupIer, of every adult d . f d' h t l"k r t b ' 
inmate of the dwelling 0; of any person who has caused l~ 'h"omng 0 'lend ped~soo.nk' Ie .e. lJ le f e~raven, dl,s v,ckr-

b d t b 1 . d t . t th di t,' t ' t p lC t om aan e Istr] t reglstrateur 0 asslstent Istrl t 
a ,0 Y.o ,e JU~le, ',0 wve 0 e S llC reglsrar, registrateur, vrederechter of politiebeambte op de voorgeschre
aSSI,staIl~ dlstnct reglstl.'ar, JustICe of the peace or pohce o~c~r veil wijze aangifte te doen van het overlijden binnell dertig 
notwe In the prese:tJ bed manner of the death wlthm d d Elk da' r det' I t of pol't'eb a bt 
h' d 1 f E h" f h agon aarna, e zo lllge v e . ec 1 er I 1 ee m e 

t I~ty ays t lerea ter. ,:ery sue. JustICe 0 t e ~eace, or gceft na ontvangst van zulke aangifte onmiddellik schrifte-
pO~1Ce o~cer sIH~ll, 011 receIpt of such notl?e, ,forthw:lth gtve like lnformatie van zulk overlijden aan de distrikt registratem 
WrItten lIlfOrmatlOIl of such death to tbe dlstnct regIstrar or f' '1 te t d' t 'kt 'tratc r , d" , 0 ass s n IS n regIS < u, 
assIstant Istnet reglstIar. . 31. De bepalingen L van artikel negentien van deze W ct Toepassing 

. , , " .' '., '. vinden voor het doeleinde van het gevcn van informatie be- van artikel, 
ApphcatlOn 31. 'the provHHoIlS of sectlOnmneteen of thlS Act shall trefIende de geboorte van doodgeboren kinderen toe- elders dan 1ll 

f t" 1 f h f 'f' 'f' h d I' stads-o sec Ion In app y or t e purpose 0 notl ymg In ormatIOn as to tee Ivery passinu op streken waarop dit Hoofdstuk van toepassing b' d 
~:;;~:rban of still-hom children in areas to which this Chapter alJplies : is: M~t dien verstande dat in zulke streken het eertifikaat of ge Ie en, 

Provided that in flny such areas the certificate or declaration de yerklaring door' het gezegde artikel verlang~ bin?en 
required bv the sald sectiop. shall be delivered tu the district d~rtJg dagen na de geb?orte v~n ?ct do.odgeboren kll1d bIJ de 
regi"trar, ~ssistant district registrar, justice of the peace or dlstI'l~t. reglstrate,u~, asslstent dlstl'lkt regIstrateur, vrederecbter 
police officer within thirty days after the delivery of the of pohtlC-bea.mbte lllgehandlgd wordt. 
still-born child. 32. Wannecr een medics praktizijn buiten de grenzen van Plichten van 

een stadsgehied een persoon gedurende zijn laatste ziekte mediese 

Duties of 32. WheneYer any medical practitioner has attended during b,~hall~~ld hoeft, zal het de Pklicht vandzodda?itg~kmcdics~ prakti- ~f:~:z~;:r, 
medical the last illness of any person outside the boundary of any zl]n ZIJIl om, o.p aanzo~ ,van e, 18 II t reglstrateur ledene 
practitioner$ urban area, it shall be the duty of such medical practitioner, of van ~e a8s~stent dlstnkt regtst~~teur of va~l .de ge.duren<ie 
~~tendance on application bv the district registrar or by the assistant dis- per~oon dIe aangl~e doet, va? het o~erhlden, aan de dls~rlkt 'Hjn laats~e 
at last trict registrar or by the person giving notice of the death, rbegllstrateur of as~~sk'tent bdlstnffkt dre~strateurkzonder fOI?~d of ~::~~ld~~;, 
illnElss. forth with to send to the district registrar or assistant district e onmg een certI aa: e~re en e .. e 0.orz~a van .over 1] ~n 

registrar without fee or reward a certificate of the cause of te zenden, of eell kCl1Il1sgevlllg dat hI] lllet lU staat IS zodamg 
death 01' a notice of ina l:Iility to sign such a certificate. certlfikaat te tekenen. 
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CHAPTER V. HOOFDSTUK V. 

INFORMATm BETREFFENDE EN REGISTRATIE VAN GEBOORTEN 
INFORMATION AS TO AND REGISTRATION OF BIRTHS A~D DEATHS EN STERFGEVALLEN VAN NATURELLEN. 

OF NATIVES. 33 G b l' 'd W t t' b d ld \U' • eon eJ)a mg m eze e verva 18 e oe toe- 'Y at m~t van 
N n r 33 Nth' , th' A t t' d h II b d passelik te zijn op de aangifte en registratio van de goboorten en toepass~g 
a~liii~r- . I r: t~g, ~n ;,sfi t~' con all~et t~ a f the b~otnh8truedlsterfgevallen van naturellen in streken waarop Hoofdstuk IV ~~:;~~~~: 
Act to as app ymg ',0 t ? no 1 Ca tOn ?r regis fa IOn 0 ~ Ir ~ an Itoepasselik totdat de Goeverneur-generaal bij proklamatie ten en stel:f-
notification deaths of uatlves m areas to whICh Chapter IV. apphes untIl the' d St t k t d ,n t t l'k kt' d 'ft 11 

G G 1 h b 1 
. . } G ' .In e aa· 8 'oeran eze iV e oepasse I maa op e aangi e geva en van 

of births and ,rovenlOr- Tenera as, y proc amatlOn m t Ie azette, apphed. 't t' b t t f II t II naturellen 
dea~ha ~f this Act to the notification and regi~tration of births and II~n rel~s r~ It va.n ~e t OX! en en t S ~ g~v: en va~ n~ ~r~ en in landelike 
natIves 1D deaths of natives in such areas : l~. 7.U e s re en . e,. I~n vers an e a een na ure: ,m, en streken. 
rural area~. . hI] zulks wenst gerechtlgd IS om van de aangeboden faClhtelten 

SpocJal 
proVisions 
for 
registration 
of native 
births and 
deaths. 

Provided that any native who so desires shall be ent.itled I'voor registratie gebruik te maken., .. ' 
to avail himself of the facilities for registration offered. ,34. De Goever~eur-generaal kan regula tIes maken waarbl] Blezo~dere 

~ Ilblezondere bepallllgen voorgeschreven worden van kracht bepalmgden 
t ... d' 'k d 1J' f d I aangaan e e zlJ.n In een lstn t van e me 0 een ge ee te registratie 

34. The f':rOvernor-General may make regulatiQns pre- van een distrikt of naturellen lokaties bctl'cffende de aan- van 
scribing special provisions to be in force in any district of gifte en registratie van de geboorten en sterfgevaUen van geboorten 
the Union or portion of a district or in native locations, for the naturellen en kan in zulke regulaties straffon voorsehrijven en st1e1rf-

'fi t' I' . f h b' h d d d' d f . d geva en van notl ca IOn an( reglstratJon 0 t e ut s an eaths of natives, voor een overtre mg aarvan o· verzmIn om aaraan to naturellen. 
and may by such regulations prescribe penalties for a contra- voldoen, welke straffen die vermeld in artikel zeven en veertig 
venti on thereof or default in complying therewith, not ex- niet to boven gaan. 
ceeding the penaltieH mentioned in section forty-se1)en, 35. Onder de uitdrukking " naturel " wordt in dit Hoofd- Definitio·van 

stuk verstaan een p0fsoon wiens beide ouders tot een in- naturel. 
Definition 35. The expression "native" m thi;,; Chapter means boorlingeras of stam van Afrika beh~ren of be~oorden, en 
of "native," a person both of whose parents belong or bclonO'ed to an tevens een persoon van gemengd raB dIe als ~en lId van een 

aboriginal race or tribe of Africa and includes allv"'person of naturellen gemeenschap, stam, kraal of lokatle leeft, 
mixed race living as a member of any native corum~nitv, tribe, HOOFDSTUK VI. 
kraal or location. . 

REGISTRATIE VAN GEBOORTEN EN STERFGEVALLEN AAN BOORD 

CHAPTER VI. 
I. VAN EEN SCHIP. 
I 36. Indien een kind geboren wordt aan boord van een Plicht van 
Ischip dat passagiers vervoert van of naar een haven in de Unie kapiteir; -:an 

REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATBS OCCUR1UNG ON SHIP_lals de haven van bestemming of de haven van uitzeiling van een ::n sichi
p 

m 
Ischip, terwijl zulk een schip in een haven van de Unle is of op go~~or~:~an 
,zee terwijl het tel' koopvaardij vaart naar een haven in de Unie, een kind aan 

BOAR]). 

Duty of 36. If any child is born on board any ship whichlmaakt de ,sc~eep~kapitein of d~ gezagvoerende offici~r dadelik boord. 
m~st~l' of carries passengers to or from any port in the Union as the port e~n aantekenmg m het sche~psJoernaal :~an het schlp van de 
ShIp.lD case of destination or the port of departUl'e of the ship while blezonderheden, zo ver als Zl] bekend Zl]n, van de datum en 
of buth of a ", ' . , . 1 J b f I d f d d " child such shIp 1S m any port of the Union or at sea P aats van (Ie ge oorte en 0 even 0,' ood en e naam (mdlen 
on board. while trading to any port of the Union, the master or het er een heeft) en geslacht van zulk ki~cl e~ d~ naam,geslachts

officer in charge of the ship shall forthwith make an entry in 11l~~m, rang, beroep, of ambacht, natlonabte1t en laatste ver
the ship's log of particulars so far as are known of the da.te1bllJfplaats van de vader en de naam en geslachtsnaam en 
and place of the birth and whether living or d~ad, and thellge8Ia~~tsnaarn voor haar huwelik, nationaliteit en laatste 
'name (if any) and sex of such child, and the name and sur- verbh)fplaats van de moeder en de naam van het schip waal'op 
name, rank, profession or occnpl1tion, nationality and last de geboorte plaats yond, scheepskapitein of officier 
place of abode of the father, and the name and surname and zendt of handigt dadelik in zodanige haven of na aankomst 
maiden surname, nationality and last place of abode of the van het schip in een haven van de Unie, naar 
mother, and the name of the ship wherein the birth took place. het geval mocht, zijn? een. gec:erti~ceerde kopie van de 
The master ?r officer aforesaid shall also forth with at such port gezegd~ aan~ek~nlllg bl] ~e l,mmJ~ratIe bea~nbt~, van, zulke 
or 011 the arrival of the ship in any port of the Union, as the case h?:v:.n lll, of, I~dlen er geon In;I~l.lgratie beam?te 1S, bl) de dlChtst
may scnd or hand a certified copy of the ~aid entry to the !bl)Zl~nde m,agistraat of pO~ltie-bea~nb~e dte ?eze1vo naar de 
immigration officer at such port, or, if there j,g no immigration idistrl~t reglstrateur of ass1s~ent dIstnkt regIs~rate~r z:ndt: 
officer, to the nearest magistrate or police officer, who shall j)fet dlen verstande dat dtt artIkel slechts toepassmg vmdt III hot 
transmit the same to the district or assistant district geval van een kind aan ouder8 geboren die in de Unie woon
registrlH; ~rovided that this section shall apply only in the achtig of voornemens zijn daar te wonen. J?e ee~.of and~r van 
case of a chIld born of parents who reside or intend to reside inlZUlke ouders kan de geboorte van het kmd bl] de d1stnkt 
the Union. Either of such parents may register the birth of regis~rateur of assistent d~strikt registrateur van het distrikt 
the chi1~ w~th ~he di,stri?t r,egistrar or assistant ~istrict registrarlwaarm de h:tven waar ZlJ aanlan~en o~ hun woonplaats of 
of the dIstrICt In whICh IS SItuate the port at whlch they landed voorgen?men woonplaats gelegcn IS reglstl'eren. 
or their place or intended place of residence, : 37. yvanneer een persoon aan boord va,n een, dat PUeht van 

!paf.\Saglers vervoert van of naar een haven 111 de Unte de kapitein van 

I
haven van besteUlmlng of de haven van uitzeiling van het ~hip 

Duty of 37. Whenever any person dies on board any ship which sahip, terwijl zulk schip in een haven van de Unie is Of tel' zee lllgeval van 
~~.st~r of carries passengers to or from any port in the Union as theiterwijl het ter koopvaardij naar een haven van de Unie vaart, ::!fgeval 
~/~n~nd~::~ port uf.d~st~na,tioll or t~e port yO~ departure of the ship, whileo,":erlijdt, is d~ sch~epskapitein of .gezagvoeren~e officier ver- aan boord. 
on board. snch shlp :8 111 any ~ort m the lillIOn, or at sea. while trading to!phcht om ollllllddell:k een aa~tekenlllg te maken III het scheeps-

11n,Y port m the ,umon, the JYlaster ,or office: ~n charge of thel]??rnaal van het sclup, van btezonderheden zov?! als zij bekend 
Shlp shall forthWIth make an entry III the shIp s log of particu- zIJn van de datum en plaats van het overllJden, naam en 
lars, so far as are known, of the date and place of the death, geslachtsnaam, geslacht, ouderdom, rang, beroep of ambacht, 
name and surname, sex, age, rank, profession or occnpation,lgeboorteplaats, nationaliteit en laatste verblijfplaats en oor
birth place, nationality and last place of abode and cause of1zaak van overlijden van zulke persoon en de naarn van het 
death of such person, and the name of the ship wherein the Ischip waarop het overlijden plaatsvond. Gezegde schecps
death took place. The master or officer aforesaid shall also Ika,piteip. of officier zendt of handist ,,"oorts onmiddellik in 
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forthwith at sllch port or on the arrival of the ship in any port imlke haven of na aankomst van het schip in een 
of the Union as the case may be, send or hand a certified copy haven van de Unie, naar liet geval mocht zijn, een 
of the said entry to the immigration officer at such port, or if gecertificeerde Impie van de gezegde aal1tekening in bij 
there is no immigration officer, to the nearest magistrate or de immigratie beambte van zulke haven, of indien er 
police office.!', who shall transmit the same to the districtigeen immigratie beambte is, bij de dichtstbijzijnde magi
registrar or a,ssilltant district regisf,rar. AllY relative of sllchistraat of politie-beambte, die dezelve naar de distrikt regi
deceased person or any person present at his deat]] may registerlstrateuI' of allsistent distrikt registrateur zendt, Een verwant 
the death with the district registrar or assistant dishict regiS-Ivan zulke ovel'leden persoon of een persoon tegenwoordig bij 
trar of the district in which the said port i,~ situate, diens oWl'lijden kan het overlijden bij de distrikt registrateur 

l
of assistent distrikt regiRtl'ateur van het, distrikt waarin de 

CHAPTER VII, gezegde haven gelegen is, registreren, 

I HOOFDSTUK VII. 
I 

I 
REGISTRATION OF MARRIAGES, 

REGISTRATIE VAN HUWELIKllfN. 

Transmission 38. Every special licence as pJ'eseribed shall be trans-i 38. Ellee speciale licentie zoals voorgeschreven wordt door Overzen~ng 
of !l~ecial mitted bv the officer wllO solemnized the marriage withlde ambtenaar die het. huwelik voltrekt, tezamen met het ~ansf~Cl.ale 
marrIage • , d l'k "1 ' t d 't t b t luwe 1 S 
licences to the duplicate original register, for rrcord to the registrar of h up Il,akat ongmee

f
· reg Ills ,er aan

d 
e reg:s ,r,a eur ,:an

1 
gte hoor el~k licenti~B aan 

registrar. birt. hs, marriagf'.s imil dpathR of t.he province in which thel uwe I en en ster geva ,en van r provmCle waarm Ie llwe 1 de regl. 
marriage took place, plaatsvond, tel' bewarmg overgezonden. strate~r, 

I 39. (1) De hnweliks ambtrllaar die een huwelik voltrekt, Bew~rJnt .. 
The p~e- 39. (I! The marriage officer solemnizing any marriage, de partijen en ten ll1inste twee bevoegde getnigen tekenen ~~~g;~SCa~IJ' 
serVatlOn of the I)artIes thereto and at least two competent witnesses shalI!een origin eel en duplikaat origineel register van zulk huwelik in een'lm;elik, 
::~:!~t>~f • ?ign an origju~l and a duplicate original regiElter of snc~l m. arriagelde voorge~chreven vorm voordat zij het perct'el verlaten waar 

m the preserl bed form hefore they It'ave the premIses where het huwehk plaatsvond, 
the marriage took plaee. i (2) De huweliks ambtenaar behoudt het origin eel register 

(2) The marriage officer shall keep the original regi~ter withouder zijn beru~ting en zendt binne!l,een wee~ na de datum 
his records and shall, within one week from the clate of thel van het huwehk het duphkaat ongmeel ft'glste:; waaraan 
marriage, transmit the duplicate original register, to which Izeg~ls van de voorgesc~re:en waarde gehec~t zlln aan de 
rev,enue stamps to the prescribed value have been affixed, to the,registrateur van de provlllme, waar het huwehk plaats vond, 
registrar of the province in which the marriage took place, {or lter bewarmg toe, 
record, BOQFDSTUK VIII. 

CHAPTER VIIT, GElIfENGDE BEPAI,IXGEN. 

l\hsCELLANEOU,'l, 
40. (1) De registrateur, difltrikt registrateur ot assistent Naz~eki?!i!en 

distrikt r€gistrateur en elke huwehks ambtenaar zijn ver- en uItrelkmg 

[
Plieht, bij ontval1gst door hem van een schriftelike aanvrage ::r~iflkat&n, 

~earche8 and 40. (1) It shall be the duty of the registrar or district van cen persoon en tegen betaling van de voorgeschreven 
Uie~~fi Oft registrar and of every marriage officer, upon receipt by him ofifooi, een geboorte-, sterf- of huwdiksregister, dat krachteus 
cer I ca es, a written application from any person and upon payment of!dcze 'Wet of een vOl'ige wet onder zulke heambte bernst, te doen 

the prescribed fee, to cause search to be made in any birth, nazoekeu en cen certifikaat uit te reiken in de voorgesehreven 
death or marriage regiater whieh is under this Act or a prior I vorm van een inschrijving die in zulk register of in dokumenten 
law in the cnstody of such officer, and to issue a certificltte ill/laan zulk register gehecht voorkomt, 
the prescribed form of any entry contained in such register or (2) Elk zodanig certifikaat door de registrateur, distrikt regi
in any documents attached to such register, I,strateur of huweliks ambtenaar, naar het geval mocht zijn, 

(~) Every such, certificate signed by the .registrar, di~trict ~etekend" wordt i~. alle gc~eehts~?ven en openba~e kantor~n , 
regIstrar or marna,ge officer, as the ease may bc, shall III all ill de Ume als p,Hma Jacte be"I]8 aangenomen "an de ble-
courts of law and public office" within the Union be primajzonderheden daarm vermeld. , 
facie evidence of the particulars set forth therein.' 41. Niettegenstaande de bepalingen van de Zegel W et Ple~~t~~e 

van 1911 of cen wijziging uaarv:;!,ll is een beedigde verklaring of ~;; v~lmgen 
Solemn 41. Notwithstanding anything contained in the Stamp plechtig<l verklaring door cel1 persoon gemaakt ten einde aan dez~ ~~ 
declarati?ns Duties and Fees Act, 1911 or ftny amendment thereof, no een bepaling van deze Wet of de regulaties betrekkelik de zijn vrij. 
~~e~oth~ affidavit or solem~ decl~ration made, ?y any p~rson for the regifltratie van geboor~en en sterfg<,vallrn te voldoen niet aan ~:st!ld van 
exempt frOin purpose of complymg WIth any prOVISIon of tIns Act or the zegelrechten onderhevlg. ~~~ 
stamp regulations relating to the registration of births and deaths , 'T' 1'e(. n. 
duties. ~hall be liable to stamp duty. 42. (1) Geen bepalmg III deze W(~t. venat IS van toe- Voor~ehoudg. 

SaviIig as to 
registl'lltion 
of Indian 
immigrants, 

passing op de refYistratie van de geboorten, huweliken en sterfge- ~ep~ng~n 
42. (1) Nothing in this Act contained shall apply to the vallen van Indie~s in de provincie Natal, v66r een datum, die de r:;f:r:~ee 

registration of the births, marriages nnd deaths of Indians in Gaevernem-generaal bij deze gemachtigd wordt bij prokla- van Indie:'l6 
the Province of Natal until a date which the Governor-General matie in de Staatskoerant vast te nls de, datum n~~ welke immigran. 
is hereby authorized to fix by proclamation in the Gazette as a de bepalingen van deze Wet uitg\~st1'(;kt worden tot zodanige ten, 
date from which the provisions of this Act shall be extended Indiers, Tot zulke datum vindt zulke registratie in aUe op
to such Indians, Until such date such registration shall in a,Ul.zichten op dezelfde wijze plaats alsof d,'ze W.,t niet aangenomen 
respects be madc in like manner as if this Act had not been was, 
passed. (2) Na de datum van zulke uitstrekking verschaft en zendt 

(2) From the date of such extension the Protector of de Besche:mer van fndiestJ im~ig:nntell qf e~ll ma~s~raat 
I d' , . t a i t at RI all procure and aan de reglstrateur van de prOVllle!C een dllphkaat ol'lgmeel 
n Ian Immlgran S ,Of any m g 8 r, e ,1 " , , van een huwelik door hcm voltrokken krachten., de 

forward to the regIstrar of the provmce 11 duplIcate ol'lglllal b I' dId' I . t' W t N 21': 1891 
register of any marriage solemnized by bim under the provisions (~~):\)gel1 van . e .11 lese mnllgra Ie e r 0, D van , 
of the Indian Immigration Law No. 25 of 1891 (Natal). '" «'3\),a B', d. ddt lk -t t kk' mnen zes maan "n na e a um vall zn e U1 'I re . mg 

(3) Within six months from the date of Buch extension the verschaft de Beschermer van Indi.eae immignmten aan de 
Protector of Indian immigrants shall furnish the registrar of van de provincie gecertificeerde kopieen van de 
tbe province wi1;h certifled copies of the registers of all van aIle lmwelikell VDOr de datum van zulke 
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marriages entered into, priOl' to the date of such extension uitstrekking door Indiers na hl,!n aankomst in de provincie 
by Indians after thpir arrival in the Pr(tvince of NRtal. Natal aangegaan. 

43. Hij die zonder gegronde reden of verontschuldi. Straf voor 
43. Any person who, wi.thout reasonable cause or excuse ging nalaat om een aangifte, informatie, memorandum, verz~m v:n 

fails to give or transmit any notice, information, memo- opga ve, of certifikaat door deze 'Vet of door een regulatie :~~~~ti:. 
randum, return, or certificate required by this Act or by anyverl3ngd, te doen, te geven of over te zen den, maakt zich 
regulation, to be given or transmitted, shall be guilty of an schuldig aan een overtreding: lVIet dlen verstande dat geen 
offence: persoon krachtens dit artikel veroordeeld wordt, indien het 

, ,. blijkt dat een andere persoon de verlangde aangift,e, informatie, 
Provlded that no person sha,U be 11able to be convICted memorandum, opgave, of certifikaat behoorlik gedaan, gegeven 

under this section if it appears that any other person has duly of overgezonden heeft. 
give11 or transmitted .the required notice, information, memoran- 44. Hij die opzettelik, met het doel dat het opgenomen Straf voor 
dum, return, or certJficate. zal worden in een aangifte of informatie of in een geboorte- valse op-

I
register, sterfregister of huweliksregister, een valse verklaring gaven ,tar 

44. Any person wh~ wi1;fully ma~es or caus,es to ~e made, doet of laat doen betrekkelik een of ander van de biezonder- ~~~e~:g 
I(,)r the, purpos.e of be~ng mserted ll1, any notice, or mfo,rma- he den die volgens deze Wet of een reglllatie, moeten bekend informa.tie, 

statements t b th t] th t t made for 1011 or ll1 any Ir· s regIs, er, (ea ,~H'gUl el' 0': marrIage r~gls er, gemaakt en geregistreerd worden maakt zich schuldig aan een 
insertion in' 3n'y false statement relatlll,g to any of the }1artlClllars req,:ued by ovel'treding eu wordt bij veroordeling gestraft met de straffen 
informat.ion. thiS Act or by any regnlatlOn to be made known and registered, die vol gens wet ter zake van de misdaad van mijneed opgelegd 

shall be guilty of an offence and liable on conviction to the kunnen worden. 

Penalty for 
negligently 
losing or 
injuring 
registers, 

penalties which by law may he imposed for the criIDe of perjury, 45. Hij die een register of gecertificeercie kopie daarvan Straf voor 

45 A.ny rson I a viner th custod of ' t of een gedeelte daarv'an, ciat onder zijn berusting iB, door onacht- het verlies 
'fi'"d pe I ,£1 "f' e, IY f an1

y regIs l' ·er 0
1 

l' zaamheid verliest of beschadigt, of toelaat, terwijl het onder of de be. 
certa e copy t wreo or 0 any part t wreo , W to n<'g 1gent y ,. b f 'd t h t I b h I' d '. dt kt' h schadiging 
loses or injures it or negligently, while it is in his custody, Zl]~ 1d~rus mg lS a e~,e ve esc a( Ig -wor, maa ZIC van registeril 
allows it to be injured shall be guilty of an offence. :sc II 19 aan een overtre mg. door onacht· 

. • zaamheid. 

Penalty for 46. Any person who wilfully destroys or Ill] nres or 46. Hij die opzettelik een register of ,ge,certificeerde korie Straf voor 
wilfully. renders illegible or causes to be destroyed or injured or renderl.'d daarvan of een gedeelte daarvan vermetlgt, beschadigt of opze~te!ik 
dest.:oy:n~ illegihle any register or certified CoPY thereof or any part thereof,onleesbaar maakt of hetzelve doet vernietigen of heschadigen vermetlgen 
or falsIfymg ,. b· I f I'k f d' d It ' of vervalsen 
regist.ers and or falsely. makes or C0lll1terfeits ?f causes to, e falsely made orl o on eesyaar ma en~ 0 Ie een ge ee evan een regu;ter van registera 
wilfully connterfelted any part of a regIster or eertJfied copy thereof, of geeertificeerde kople daarvan vervalst. o~ namaakt of het en het op' 
givi~lg false Of wilfully i,Ulerts or causes to he inl'lerted in any register or doet v:ervalsen of n~maken, of die opzetteltk III een register of zettelik 
eertd3cates. certified copy or part thereof any false entry or wilfully givel'l gecertIficeerde kOPlfl of een gedeelte daarvan een val;;(' in- geven v£LIl: 

, ,.,' J • I ,,' d t fl' h'" 1 I'd valse cert)-any false cf>ftJiicat.e 01' certdies allY wIltmg to be a copy of se IflJVll1g , oe' 0 een va s,e InSC rqvmg (or,t p a,at" Vlll en fikaten. 
or extra.,'t from a ,register knowing BlICh copy or of opzettel~k een yah ~ertdikaat. u~tgeeft of ,certlficeert. dat 
extract to be false lU any part, or who forges or ~en geschrlft, eell kopte van of mttrekRel mt een reglRter 
counterfeits the signature, seal, impression, or Btl1mp of the}S, :vel bewu~t dat z~lke, kopie of uittrek~el in een of ander 
registrar or ally district registrar or assist,ant district'OpzlCht va Is IS, of hlJ die de handtekenmg, het zegel, de 
registrar or of any· marriage officer, shall be guilty of an offenceiindruk of stempel van de registrateur of de distrikt, registra-
and liable on c~nviction to impri.~onment for' a period not teur of assistent distrikt registrateur of van een huwdiks 
exceeding five years, and any person, having the custody OJ' ambtena.ar vervalst of ~~amaakt, ~aakt zich schuldig aan e~ll 
care of any register, who knowingly permits any such act to be overtredmg en wordt ~1.J :,"eroordeh~~ g~st.raft ~et gevang~Uls
committed shall also be guilty of an offence and liable to thestraf van ten hoogste vIJf JaRr en hlJ dJe terwl]l cen regIster 
same penalty.' 'onder hem berust of onder zijn toezicht is desbewust toelaat 

, \dat een van de voorzegde feiten plaatsvindt, maakt zich me de 
Penalties for ,47. Any pe~8?n, who, contravenes or falls to, comply schuldig aan een overtreding en wordt met dezelfde straf 
;ont~'I1' With any provl~lOn of this Act or of an~ regulation, forgestraft, 
lentlOn the contraventIOn whereof or for the faIlure to comply~ 47. Hij die een bepaling yan deze Wet of een regulatie Straffen 
",here no wheuwith no penalty is specially provided shall be liable on iovertreedt of yerzuimt daaraan te voldoen wordt wanneer voor voor over-
)enalty , , fi d' t fi d ' " 
'peciaily convwtlOn to a ne not excee lUg wenty- ve poun s. .zulke oyertreding of verzuim geen stra£ biezonderlik neergelegd tredmg waar 

'd /' b" d l' f b h geen straf )roVI ed. IS 1] veroor e mg gestra t met cen oete van ten oogste biezonderlik 
1,"gulfl.tioIl~. 48. The Governor-General may make regulations, not vijf en twintig pond. bepaald if'. 

inconsistent with this Act-
48. De Goeverneur-generaal kan regula til's maken niet in R~gulatieQ. 

ofistrijd met deze Wet-(a) as to the management of a registrar's office or 
I (a) betreffende het beheer van een registratie kantoor of 

of a reaistrar and i van het kantoor van cen distrikt registra teur ; 

any district registration office; 

(b) prescribing the duties and powers 
of the district registrars and assista;t district! (b) waarbij de plichten en de bevoegdheden van een 

I registratellr en van de distrikt registrateurs en aSilistent registrars; 

(c) as to the obtaining of particular informatiol1 respect I 
ing all hirths, marriages and deaths occurring in the I 
Union and prescribing the nature and extent of such I 
information; 

(d) prescribing any forms, certificates, notices or regis-I 
tel'S to be used in connection with the registration! 
.)f births, IDarriages and deaths and as to the use of the I 
dame; as to the correction or alteration in and 
additions to any such forms, certificates, notices 
registers and for the disposal, safe custody and 
preservation of the same; " 

(e) prescribing the fees payable for searches made OI 

allowed, certificates given, or for any act performed 

distrikt registrateurs voorgeschreven worden; 
(e) betrefl'ende het verkrijgen van biezondere informatie 

betreffende alle geboorten, huweliken of sterfgevallen 
die in de Unie voorvallen, en de aard en omvang van 
zulke infoTmatie voorschrijvend; 

(d) de vormen, certifikaten, aangiften of registers die in 
verband met de registratie van geboorten, huweliken 
en sterfgevallen gebruikt moeten worden voorschrij
vende en het gebrnik van dezelve; mede betrefIende 
de verbetering of verandering in en bijvoegingen aan 
zulke vormen, certifikaten, aangiften of registers en 
de beschikking over de berusting en bewaring van 
dezelve; 

(e) die de fooien voorschrijven betaalbaar in verband met 
nazoekingen gedaan of toegestaan, uitgereikte certifi-
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katen of iedere handeling volgens de bepalingen van 
deze Wet of de regula ties verricht en de persoon door 
wie en aan wie zulke fooien betaalbaar zijn; 

under the provisions of:this Act or any regulations, 
and the persons by whom and to whom such fees are 
payable, and generally for the better carrying out of 
the objects and purposes of this Act, 

en in het algemeen voor de betere verwezenliking van de 
The regulations may prescribe penalties for the contravention oogmerken en doeleinden van deze Wet. 

thereof or failure to comply there"with, not exceeding in any De regulaties kunnen straffen voorschrijven voor d~ over
Mae a fine of ten pounds. treding daarvan of verzuim om aan dezelve te voldoen In geeL 

49. In this Act, unless inconsistent with the context-~ 
enke! geval de boete van tien pond te boven gaande. 

49. Tenzij in strijd met de samenhang wordt in deze Wet Woort!· 
d bepa.lmgen. 

" adult" meallS every person of t,he age of sixteen years verstaan on er- . " 
and upwards or any married person; "volwassen persoon" elke persoon zestlen Jaar oud en 

daar boven of elke getrou wde penmon; 
" birth" means the birth of any viable child whether sueh .. geboorte" de geboorte van een levensvatbaar kind 

child is living or dead at the time of birth; hetzij zulk kind levend of dood is ten tijde van de 

" body" means any human dead body, including the body 
of any still-born child; 

,. burial" means burial in ea,rth, interment or any other 
form of sepulture or the cremation or any other mode 
of disposal of a body; 

"burial order" means an order given under any pro
vision of this Act, authorizing tho burial of a body; 

" burial place" means any burial ground whether public 
or privat"e or any place whatsoever wherein is buried, 
interred, cremated or otherwise disposed of or intended 
to be buried, interred, cremated or otherwise disposed 
of one or more bodies; 

.< disLrict registrar" and "aRsistant district registrar" 
mean respectively a person appointed or lawfully 
acting as Buch for any district or portion of a district 
under this Act; and, when llsed ill relation to any 
district or portion thereof, means respecti vdy the 
district registrar or assistant registrar of that diS./ 
trict or portion and, when used in relation to an 
cvent occurring in any district or portion thereof'l 
means respectively the district registrar or assistant 
district registrar of the district or portion in which I 
the event occurred; 

" magistrate" includes an additional and an assistant 
magistra te ; 

" Minister" means the "Minister of the Interior " or 
any other Minister of State to whom the Governor
General may assign ministerial responsibility for 
the carrying out of this Act; 

" occupier of a dwelling" means, in respect of any public 
or eharitable institution or barracks, every Governor, 
deputy Governor, superintendent or assistant super
intendent, gaoler, or medical or other officer or 
persoll in charge thereof; and in respect of any mine 
or a native compound or location in conneetion with a 
mine, every manager or superintendent or person in 
charge thereof; and, in respect of any premises let in 
lodgings or separate apartments, means any person 
residing in such dwelling under whom such lodgings 
or separate apartments are immediately held; and, 
in the ease of any tent, vehicle or other place of resi
dence or place in or upon which any person may be 
born or die, means every owner when in occupation or 
charge thereof, and, if the owner is not in occupation. 
or charge thereof, every les6ee or other person in 
occupation or having the charge, care or custody 
thereof; 

" police officer" means any commissioned officer, non-com
missioned officer, constable or trooper of any police 
force established in the Union under any law or of any 
body of persons carrying out under any law. the 
powers, duties and functions of a police force in the 
Union. 

geboorte; 
" lijk " een dood menselik liehaam en tevens het lichaam 

van een doodgeboren kind; 
" begrafenis" het bedelven onder de aarde, bijzetten of 

teraardebestellen op een andere wijze of de ver
branding of beschikking over een lijk op een andere 
wijze ; 

" begrafenis order " een machtiging ingevolge een bepaling 
van deze Wet uitgereikt waarbij machtiging wordt 
gegeven een lijk te begraven ; 

" begraafplaats" een publieke of private begraafplaats; 
of een of andere plek, waarin een of meer hjken 
hegraven, bijgezet of verbrand worden of op andere 
wijze daarover besohikt wordt of die bedoeld is voor 
de begrafenis, bijzetting, ver branding van of beschik-
king op a.ndere wijze ovc,~ lij~en ; .. . 

"distrikt reglstrateur" en asslstent dtstnkt reg18tra~ 
teur" respektievelik eell persoon die ingevolge 
deze Wet voor een distrikt of gedeelte van een distrikt 
ala zodanig aangesteld is of wettiglik fungeert; en 
wanneer gebruikt in betrekking tot een distrikt of 
gedeelte ervan respektievelik de distrikt l'cgistra
tom' of assistent registrateur van dat distl'ikt of ge
deelte en walIneer ge bruikt in betrekking toteengebeur
tellis die in een distrikt of gedeelte daarvan plaats 
vindt, respektievelik de distrikt registrateur of assistent 
distrikt registrateur van het distrikt of gedeelte waarin 
de gebeurtenis plaats gevonden heeft ; 

" magistraat" tevens een additionele magistraat en een 
assistent magistraat; 

" Minister" de Minister van Binnenlandse Zaken of eell 
andere :'\Iinister van Staat aan wie de Goeverneur
gGIlCraal ministeriiHe. verantwoordelikheid voor de 
uitvoering van deze Wet mag opdragen ; 

" bewoner van een woning " in betrekking tot een pUblieke 
of liefdadigheids instelling of barakken elke Goever
neur, viee goeverneur, superintendent of assistent 
superintendent, cipier of mediese of andere ambt.enaar 
of persoon belast met het bestuur daarvan; en In be
trekking tot een mijn, of een naturelle kompound of 
lokatie in verband met een mijn, elke bestumder of 
superintendent of persoon belast met het toezieht 
daarover, en in betrekking tot gebouwen verhuurd in 
kamers of aparte vertrekken, een persoon die zulke 
woning bewoont en van wie zulke kamers of aparte 
vertrekken direkt gehouden worden; en in het 
geval van een tent, voertuig, of andere woon
plaats, of plek waar een persoon kan geboren wor 
den of sterven, elke eigenaar die hctzelve bewoont 
of daarover het bestuur heeft, en indien de eigenaar 
hetzelve niet bewoont noeh daarover het bestuur 
he eft, elke huurder of andere persoon die hetzelve 
bewoont, of daarover het bestuur, beheer of toezieht 
heeft; 

" politie-beambte "een offieier, een onder-officier, konstabel 
of bereden manschap van een ingevolge de wet in de 
1}nie opgerichte politiemacht of van een lic~aam dat 
ingevolge een wet de bevoegdheden, phchten en 
funkties van €len politiemacht in de Unie uitoefent ; 
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" prescribed" means prescribed under this Act or anv! 
regulation; . ; 

" register" for the purposes of sections forty-four, forty-five I 
and fo}"tY-8ix, include,9, in addition to any "birthsl 
register ", " marriage register" or " deaths register" i 
ke~t under this Act any books, registers or records: 
whICh were records of any births, marriages or deathsl 
office prior to the commencement of this Act; I 

"registrar" means an officer appointed as such undel, 
Chapter 1. of this Act and includes "Registrar- i 
General" ; 

.< regulation" means any regulation lawfully made and in! 
force under the powers of thiR Act; I 

" still-born" applies to a viable child which showed 
sign of life after complete birth; 

;. urban area" means an area under the j Ilrisdiction of " 
municipal council, borough council, town cOllnciL 
village council, town board, local board, village 
management board, health committee, or any other 
!J,rea from ti me to time defined by the Minister bv 
notice in the Gazette to be an urban area for the 
purpose of this Act; 

" voorgeschreven" krachtens deze Wet of een regulatie 
voorgeschreven ; 

" register" voor de doeleinden van artikels vier en veertig, 
vijl en veert·ig en zes e'n veerMg boven en behalve het 
"geboorteregister," "huweliksregister" of "sterf
register" ingevolge deze Wet gehouden tevens aIle 
boeken, registers, of stukken waarin geboorten, 
huweliken of sterfgevallen v66r de invoeriug van 
deze Wet ingeschreven waren; 

" registrateur " een beambte als zodanig krachtens Hoofd
stuk I van deze Wet aangesteId en tevens " registra
teur-generaal " ; 

" regula tie " aIle regulaties wettig gemaakt en van kracht 
ingevolge de bevoegdheden van deze Wet; 

" doodgeboren "in tocpassing op een levensvatbaar kind 
wanneer dat geen teken van leven vertoonde na 
volbrachte geboorte; 

" stadsgebied" het gebied onder het gezag van een 
municipaliteitsraad, stadsraad, dorpsraad, stads
komitee, plaats~lik bestuur, gezondheidsraad, dorp
bestuursraad of alIe andere kringen die van tijd tot 
tijd door de Minister door kennisgeving in de Sta.a.ts
koerant voor de doeleinden van deze Wet tot een 
stadsgebied verklaard worden; 

" levensvatbaar" met betrekking tot een kind, een kind 
waarvan een vrouw zes maanden zwanger geweest is. 

xxxv 

" viable" in relation to a child means an infant after six 
months of intrauterine existence. 50. De wetten opgenoemd in de Bijlage van deze Wet Herr . 

worden bij deze herroepen in de omvang uiteengezet in de van ~~~~:n . 
50. The laws specified in the Schedule to this Act 

hereby repealed to the extent as set out in the fourth column 
of that, Sch",dule: 

Provided that notwithstanding such repeal--

• ':iercle kolom van die Bijlage : 
.Met dien verstande dat niettegenstaande zulke herroeping---

(a) aUe proklamaties, distrikten, kantoren, aanstellingen, 
registers, regi.straties, stukken, dokumenten en 
in het algemeen aIle ambtelike handelingen, 
die totstandgekomen zijn ingevolge een wet of 

(a) aU proclamations, districts, offices, appointment> wettelike regulatie te eniger tijd v66r de invoering 
registers, registrations, records, instruments and van deze Wet blijven bestaan voor de doeleinden 
generally all acts of authority which originat€c'1 van deze Wet met gelijke kracht en effekt alsof zij 
under any law or statutory regulation at any timt! tot stand gekomen waren ingevolge de overeenstem-
prior to the commencement of this Act shall endure I mende bepalingen van deze Wet, en worden dien-
~or the purposes <;f .this Act as fully and effectually a~ overeenkomstig, indion nodig, geacht aldus tot stand 
If t~~y had O!lglllated under t.he corresponding I gekomen te zij n ; . 
provIsIonS of t.hIS Act, and accordmgly shall, when; I (b) ane regulaties vall kracht op de datum van invoering 
necessary, he deemed to have so originated; ! van deze Wet en opgesteld ingevolge een hij deze 
I' I herroepen Wet van kracht blijven tot dat anderszins 

(b) all regu ations ex.istmg at the date of the commence-. bepaald wordt ingevolge de bevoegdheid van deze 
ment of this Act and framed under any law hereby I "\ 

repealed shall remain in force until otherwise provided I (0) in ;Ve~t; zo~:nig kantoor dat onmiddeIlik v66r de invoe-
under the authority of this Act; and ring van deze Wet hestond al zulke zaken, die dan 

(0) in each such office which existed immediately priori in dat kantoor onvoltooid waren, voltooid worden, en 
to the commencement of this Act shall be carried out elke zulke onvoltooide zaak wordt voltooid alsof 
to completbn all such matters as were in that office! deze Wet niet gepasseerd was. 
uncompleted and every such uncompleted mattCII 51. Dcze Wet kan voo~ alIe. doeleinden aangehaald worden Korte titel. 
shall be completed as if this Act had not heen passed als de Wet op de Reglstratle van Geboorten, Huwehken 

en Sterfgevallen, 1923', en wordt ingevoerd en treedt in werking 
51. This Act may be cited for all purposes as the Births, op ee~ door de Goeverneur-generaal bij proklamatie iu de 

Marriages and Deaths Registration Act, 1923, and shall Staatdoerant nader te bepalen datum. 
commence and come into operation on a date to be fix.ed by the 
Governor-General by proclamatioll in the Gazette. 
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No. and Year 
of law. 

Marriage Or· 
der in Coun· 
cil 1838 

Schedule. 

Long or short title 
or subject of law. 

Pl'ocedum to be fol. 
lowed in llolem. 
nization of Mar
riages. 

Extcnt of Repeal. 

~t,ctions twenty.one (in 
as far as the forms 
of the ~far· 
riuge and 
Duplicate 
}larriage Ke'l2:1ster 
prescribed) pu:enty. 
two, pwenty.three (the 
second, third, fourth, 
fifth and sixth items 
of fees payable) 
twenty.seven, twenty. 
eight. thirty. three and 
thirty-lour. 

Act No. 16 of To amend the Law Section ten of Schedule 
1860. concerning Mar. " A," Form 2. 

ringes. 

Act No. 7 of Births and Deaths The whole. 
1894. Registration Act" 

1894. 

Marriage Or. 
der in Coun· 
cil 1838 ap· 
plied to the 
Province by 
Ordinance 
No. 17 of 
1846. 

Procedure to be fol
lowed in the 
solemnization of 
l\Iarriages. 

Soot ions :twenty.one:( in 
as far as the forms of 
the Original Marriage 
Register and Dupli. 
cate Original Mar· 
riage Register are 
prescribed) twenty. 
t!L'o, twenty-three (the 
second, third, fourth, 
fifth and sixth items 
of feas payable) 
twenty·seven, twenty· 
eight. thirty.three and 
thirty·four. 

Law No. 16 of The Registl'l1tion The whole. 
1867. Law of 1867. 

Law No. 17 of i To amend Law No. 'Tho whole. 
1875. 16 of 1867. 

Law No. 46 of 
1887. 

'[ a regulate "'iar· So much of soection 
riages of Kath'es' eight as deals wit.h 
by Christian rites" the transmission of 

a copy of the Dupli. 
cate Original Regis. 
ter to the Registrar. 
General. 

Act No. 17 of To amend Law No. ['rhe whole. 
1894. 16 of 1867. 

Act No. {) of To amend Laws [Tp.B whole. 
1896. Nos. l6 of 1867 i 

and 46 of 1887. 

Act No.5 of 
1902. 

To make special The whole. 
provision for the 
Registration in 
certain cases of 
deaths of persons 
belonging or at· 
tached to the 
Imperial Military 
ll'orces in Natal 
Of to a Police, 
Vohmteer or 
other ::-'rilitary 
Force of Natal. 

Act No. 25 of Act to amend the Part 1. 
1902. code of Native 

Law. 

T,('IW No. 3 of Marriage Ordinance Articles fourteen and 
1871. fifteen. 

Provincie 
of Unio. 

No. en jaar 
van "\Vet. 

Bijlage. 

Lange of kort", 
titel of onderwerp 

van 'Vet. 

Omvang van 
herroeping. 

Kaap de 
Goede 
Hoop. I 

Huweliks
order in 
Rade, 1838. ! 

Procedure te worden! Artike1s een en tW'intig 
gevolgd Lij de vol- I (in zoverre het be-
trekking V!lJ1 ! trekking heeft op de 

I Wet No. 16 
van 1860. 

huweliken. 'voorgeschreven vorrn 
en van het 001" 

spronkelik buweliks 
register en het dupJi. 
kaat origineel huwe· 
I iks register) twee en 
twintig, drie en t'UJin
tiff (de tweede, derdo, 
vierde, vijfde on 
zesdo posten van be· 
taalbare fooien) zet'en 
en twintig, acht en 
tv;imig drie en dertig 
ell flier en dertig. 

Om de 'Vet betTef· I Artikel tien van Bijlage 
fende buweliken, "A," vorm 2. 
te wijzigen. I 

'Vet. No. 7 Wet op do registrl1- , Geheel. 
van 1894. tie van geboorten 

en sterfgevallen,· 
1894. 

Natal .. ! H uweliks· 
order in 
Hl1de, 1838, 

Procedure te worden 
gevo1gd in de vol· 
trekking van 
huweliken. 

Artikels een en twhltig 
(in zoverre het he· 
trekking heaft op de 
voorgeschreven vorm 
en van het 001" 

spronkelike huwe· 
liks.register en het 
dup1ikaat origineel 
huweliks register), 
twee en twinttg, drie 
en t-u1'int'ig, (de tweede 
derde, vierde, vijfde 
en zesde posten van 
betualbare fooien) 
zeven en twintig, acht 
en twintig dde en 
dertig ell vier en deri·ig. 

" 

No. 17 vnn 
1846. 

: IV et No. 16 De Registratie W ct, 
\"I'm 1 Sfl"l. 1867. 

I 

Gehoe1. 

Wet :;<10. 17 Om "\Vet No. 16 van Geheel. 
nm 1875. 1867 te wijzigen. 

Wet. No. ·16 Tot regeling van 
nlll 18,,7. huweliken van 

naturellon volgen."l 
christelike piech. 
! ig1H?,den. 

I Wet No. 17, Om de Registl'atie 
I van 1894. "\Yet No. 16 van 
: I 1867 te wi.jzigen. 
I Wet No.5, Om "\Vetten Nos. 16 

van 1896. I vall 1867 en 46 
i 1887 te wijzigen. 

Wet No. 5 10m speciale voor· 
van 1002. I zienlng to makon 

I YOOr de registratie 
in sommige geval. 
len van het over· 
lijden van per· 
Bone11 behorende 
tot of gevoegd bij 
de Imperiale Mili. 
taire Machten in 
Natal of bij een 
Politie, Vrijwilli. 
gers of andere 

I 
Web No. 25i 

vall 1\)02. ' 

militaire macht in 
Natal. 

Wet ter WIJZlgmg 
van de Code van 
Naturellen Wet. 

Cahool. 

GeheeJ. 

Gehee1. 

DeelL 

acht 

Transvaal 'Vet No. 3 j Huweliks Ordonan- Artikels 'Veertien en 
van 1871. tie. vijftien. 
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Province No. and Year Long or short title I 
or Union'

i 
of law. or subjeot of Law., Extent of R~pe81. 

1--------

of Unie. van Wet. 
Provincie I No. en jaar Lange of korte 

titel of onderwerp 
van. 'Vet. 

Omvang van 
herrooping. 

Transvaal I Law No. 3 of [Marriage of Col· 
1897. - oured Persons. 

So much of article i Transvaal 
[thirteen as deals with 

\Vet No. :~ , HuweJikell ,van ge· 
van 1897. kleurde persollen. 

Zovool van artikel der· 
• tien als botrekking 
'!teefl, op het toezon· 
r den van duplikaat 
huweliks registers en 
de uitreiking ViIIU 

kopieen van huweliks 
registers. 

" 

I 

the forwarding of 
Duplicate Marriage 

I Registers and the 
issue of copies of 
Marriage Registers. 

Ordinance 19 The Births, Mar· The whole. 
of 1906. riages and 

Deaths Registra· 
tion Ordinance, 
1906. 

: Act No. 13 of Amending Law 3 Sections nine and ten. 

Ordonantie ,De Geboorten. Hu· 
No. 19 vah' weliken en St,erf· 
1906. gevallen Begist,ra. 

1906. 

:Gehee!. 

" 

tw Ordonantie, 

V~'et No. 13 Ter wijziging vau Artikels ne.gen en tien. 
van 1900. Wet 3 van 1871. 

Orange 
Free 
State. 

I 1909. of 1871. 

Law 26 of 1899 lIIarriage Law. 
Oranja 

Sections eighteen, twen· V cij. 
t'1J-five and twenty· ISta.at. 
8ix. 

Wet No. 261 Hllweliks Wet 
van 18IJIJ. 

Artikels achttien, twee 
en twintig, vi.if en 
twintig en ZC8 en 
twin/ig. 

. ~ ~nlOtL 

Proolamation 
No. 15 of 
1902. 

The Births and I The whole. 
Deaths Registra. 'II 

tion. Proclarna. 
I,ion 1902. : 

Act No. 4 of The Marriage Regis·l The whole . 
1919. ters and Cert,ifi, I 

cates Aot, 1919. I 

Nu. 18, 19:.l3,] 

To amend in certain respects the Rand Water 
Extended Powers Ordinance, 1904, of the 
vaal (Ordinance No. 48 of 1904). 

BE IT ENACrrED by the 
the Senate and t'he House 

of South Afrioa, as follows:-

Most Excellent Majesty, 
of Assembly of the Union 

Proklamatie 'De Geboorten en 
No. 15 van i SterfgevaUen Re-
1902. 'gistratie Prokla· 

matie, 1902. 

Gehee!. 

Unie \Vet No. 4 Hllweliksregisters en Geheei. 
van 1919. Certifikaten 'Vet, 

1919. 

No. Itl, lU:.l3,J 

,\:VET 
in zekere opzichten de Rand Waterraad 

Verdere Machten Ordonantie, 1904, van de 
Transvaal (Ordonantie No. 48 van 1904) te 

RET BEPAALD door Zijn J\1ajesteit de Koning, de 
Senaat. en de Volksraad van de Unie van ZuiJ.-Afrika, 

voIgt :...:.. 

XXXVll 

lmendment 1. Notwithstanding anything to the contrary contained Niett,egcnstaande cen tegem;trijdige bepaling vervat in Wijziging 
f provisions section fifty-eight of the Hand Water Hoard Extended add en'Vijl'f/iq van de Hand Waterraad Verdere van (~e 
~t.S~~~l~~S Onl~llanc(',,.19?'1, of the Transvaal (hclcinaftel' called " . Ordonan!.ic, ,1904, van de T,tansvaal (hi.ernageno~Il1d ~:~a~~l!~~ls 
it/{ slcty of Ordmance '), It shall not be necedsary for the Rand de OrdollantIe '), IS de Rand Waterraad met verplwht aoht en vijfti 
)rdinance Board. to l)repare a rating rull eve~y yea~; and.notw~thstandinglelk jaar een .. b~l,astingrol, op te nH!k~n; e,l1 niette~enstaande ell ze8tig ~an 
ro. ,i8 of any~hlllg t~ the contrary cOlltamed III scctl~n, szxty of .the een tcgCl~st~Jdlge. ~c1?almg vcrva,t, III art'lk,:l zes/lg ,van de ~~~O::l~~~ 
904 Ordm(lnce, 11; "hall not be uecesflary for the Mlllister of J\:Imes IOrdonantw JS d'l MmL~ter van Ml]nWeZen met verphcht elk 1904 
Transvaal). to forward, to the secretary of the Rand \Vater Hoard the!jaaT aan de sekretal'is van de Rand Waterraad de in dit (Transvaal). 

list in that :;ection described in each yea r; out the dut,ies artikel vermelde lijst te zenden; maar de plichten bij die 
impobed on the said Rand \Yater Board and on the said!artikels aau de gezegde Rand Waterraad en de gezegde 
Minister by those seetions need oniy be earried out- I'Minister opge1egd rJehoeven s1ecMs uitgevoerd te worden:-

ections 
ighl and 
fty-nine of 
lrdinance 
fo. 48 of 
904 
Transvaal) 
Bn18in 
naffeoted, 

hort title. 

(a) when the Governor-General has, under section sixty-j 
two of the Ordinance, approved the levying of a rate; \ 

(b) :~en the court has, under Chapter I. of Part IV. I 
of the Ordinance made any order for the levying of! 
a rate, as in that Chapter IJrovided for. 

2. X othing in this Act contained shall be taken to affect 
the provisions of sections eight and fifty-nine of the Ordinance. 

(a) 

(b) 

wallneer de Gocverneul'-generaal overeenkomst,ig 
artikel twee en i:.e8l1;g vall de Ordonantie het hei1en 
van cen belasting goedgekeurd heeft; of 

wanneer flet hoI krachtens Hoofdstuk I van Deel IV . 
van de Ordol1antie cen ordel: gemaakt heeft VOOI' 

het heffcll van een belasting zo~1s in dit Roofdstuk 
bepaald. 

2. Geen bepaling in deze W (it verva t raakt de hepalingen Al'tikeL-; 
t 'k I h ' "(' dOd ' acht ennegen van ar 1 e s ac t en negen en 'nJ.llg van e r' onantie. en vijftig ~an 

Ordonantie 
No. 48 van 
1904 
(Transvaal) 
worden niet 

. " -geraakt,. 
3. ThIS Aet may be Clted for all purposes as the Rand, 3' . . 'I' ' '" -I{ t t't 1 

Water Board Statutes 1903.1921 Amendment Aet, 1923, and: '. Deze Wet, kan voor alle .. doelemden word~~ .a~ngeha!,ld or e 1 e, 
shall be read as one with the board's statutes which, together als de Rand Waterraad Statuten 1903-1921 W1JZlgmgs 'Wet, 
with this Act, may be cited comprehensively as the Rand 1923, en ,,:"ordt als een d:el beschouw,d van de statutenvan 
Water Board Statutes, 1903-1923. de raad die met doze Wet gezamenhk kunnen aangehaald 

worden als de Rand Waterraad Statuten, 1903~1923. 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 23RD MAY, 1923. 

I 
BILL I WETSONTWERP 

To make provision for the recognition of certain 10m voorziening te maken voor de erkenning van 
institutions as places of higher education; for the zekere instellingen als scholen van hoger onder-
contro], administration. and regu]ation of such wijsj voor de kontrole, administratie en regeling 
institutions; fpr the recognition of certain courses I van zulke instellingen; voor de erkenning van 
of instruction as being included in higher educa-I zekere kursl1ssen van onderwijs als vallende 
tion, and for certain other incidental matters. I onder hoger onderwijs en voor zekere andere 

i verwante aangelegenheden. 

(lntroducrd b!J the iYh"IwrER 01' EnucATroN .. "')""'~~"'~'.I~~"'=""~"'" dot))' de MINIS1'Elt VAN ONDERWIJS) 
.~-........................... ~---.--.-. ---

BE IT ENACTED hy tIle King's Mo~t Exrellent Majesty, i ZLJ HET BEPAALD door Zijn lVIajesteit de Koning, de 
. the Senate and the House of ASRembly of the Union Of'I' Senaat en oe Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, aiR 

South Afriea, as follows :- voIgt :~-

i HOOFDSTUK I. 
CHAPTER 1. 

INRICHTING VAN SOTIOLEN VAN HOGER, ONDERWIJS. 

1. De bepalingen van Hoofdstukken I, IT en III van deze Toepassi~g 
11T t . d lk . tIl' 1 d 1 1\cT" van Roofd· 

1. The provisions ?f ~ha~ters 1., IT. and ITI. of this Act yvC V.l~ en . rt y' ?P zu .~ mi'~'~ l~gen ~ 9 oor ae :nnlls- stukken I, 
shall apply to such lllstItuhons as may hv the Millister he tel' b1] kenmsoe,~ng m ~e ),.laatulwerant ve~klaard worden n en HI op 
declared bv notice in the Gazette to be pla'ce,s 0" f Ill'gll"r du. t' 8cholen van onderwlJs volgens d. e bepalmgen. van deze :-erkla.arde 

" '. c . e ea lOn ,'IT t" Jd' kl d' til' . . It l' mstellmgell under the provisions of thiR Act. An institution so declared is ,;t 0 to zlJn. a u~, ,er aar e llHs ,e mg W01"( llerna een' .. 

h . ft 11 d did' t't . I' verklaarde .. genoemd erema er ea e a ec are Ins ,) ,uti on. 2 G kl' lb. d I'l' '1 1 'iT J 1 . 

CONSTITUTION OF PLA0ES OF rHGH'RR 'RJ)UClAl'ION. 

• (1) een ver anng asp oe ( In art] ce een er { a,rmg 
Declaration 2. (1) No su?h declaration as is. re~PIT~d t.o in sertion one wordt in het van een 5nstell,ing gedaan tell~ij een sche~na ~:s~el1ing. 
ofinsW,u· shall be made m the ease of any mstltutlOn unless a sehemrvoor het beRtuur van de mstellmg met Il1begnp van de In- Publikati" 
tion.. . for the government of the imtitution, incluoing t.he constitution irichting daarvan is door de Minister. . van zijn 
Pfu~thoathleon" thereof, shall have been approved hv the Tliinlster. i (2) Een van bestnUT wf)rcH in de Staafs- schema van 
o 1 S Be \11" 1 I 1 II b "bl" I, • 11' d' . 1 :J .1 . I ' , 11 be"tlr'r of (2) Any sue 1 se lOme S 1a e pH lRhed m the Gazette not ih~oel'Clni gepn ) leeer. met nlln( or uan oertlg (agen voor zu {I' ... L •• 

Mi.nister·ii) 
declaration 
and its 
effect. 

less t,han thirty days hefon' Rn('h approva.l iR given. goedkeming gpgevpu worot. 
(3) A copy of any Rcheme which hal' heen approved 8hall he' (8) Een kopie van zulk "ehcm:1 dnt wordt 

laid. upon the Table of both HOllSe,q of Parliament within in bei(le Hnizt'H van hp,t Pilrlement 
fourteen days after approval, or if Parliament he not sit,ting, na de goedkeuring t.er tafel gelcgo, of, indit'u ht't Parlt'ment. 
within thirty days of thA IlPginning of the next sllrret'ding ahdal1niet in zitting is hinnen dertig na de aanvang van 
session of Parliament. de perstvolgende zittillg van 1let Parlf'ment. 

3. (l) Een vprklaring van de Ministc·r krachten'l artikel fen Ministe~'s 
3. (I) A declaration of the :Mini!itPr nnder section one of van deze 'Vet zet het sehema zoals ten slotte gOt'dgekeurd vet'kka~~g 

this Act; r.hall set out the schenw aEl finally approved, shall 1w uiteen, ell wonlt in de 8taalskoera·nt gepuhliceerd en ,Yorot ~T~.:rv:n. 
published in the (Jazelte, ami ~hall he oE effept from the datelvun de in zulke verklarillg vermelde dat.um van kracht of 
stated in such declaration, or if no date be statNl, from tllPlindien geen datum vprmeld wordt, dan van de datum van zulkp 
date of such publiration. pnblikatie. 

(2) Where any declared in~tit1lt.ion h:1"< previously to th, (2) Wanneel: een verklaarde inst.elling voor de dat.um van 
date of the coming into effect of t.he declaration been govE'rnec1il1et van kracht worc1t'll van de publikatie door een of andert' 
by any such law "hall, from and after that date, peasI' tolwet geregeld is, houdt zlllke wet van af en 11a die datum op 
have operation and E'fleet. as regardEl that insi,itution. Ivan werking te zijn en effect. te hehhen llwt tot 

I

, oie instelling. 
Essentials of 4. (1) seheme avproved in t,errm; of seetio. n two of 4. (1) Elk kraehtens I1rtikel tu:ee van de7-t' Wet Roofd· . 
scheme. this Act provide for 11 eOlmcil, a principal, and a board schema maakt voofl'aening voor een Raad, een ('en pl~1tell ,an 

of and may provide for mort' than one inRtitntionlkol1ege van studies en kan voorziening maken voor meer dan 8C ema. 

Powers and 
functions of 
council. 

under t.he Elaul(' connell. Ipen inl'telling onder dezelfde raad. 
(2) The seht'me shall make . fnr the managpmenti (2) Het. schema maakt voorziening voor het bestllUl' van de 

of the institution during the period, which shall not exeeedimtelling gl'rlurende het tijdvak, dat geen drie maanden te 
tllree hetwer·n tht' dat.e upon which th(' scheme COlTl('slboven gaat, tussel1 de oatul11 waarop het ontwerp van kraeht 
into efleet amI t,lw day of 1'hp fir~.t meet,ing of t,h .. council wordt t'll dt' datum vall de eerste vergaoering van de 
constituted unrler thf' f;chpll1e. Ihet schema aangestelc10 raad. 

(3) No provision of any snell ,~clwmf' shall 1)(' inconsistent. (3) Geen bepaling van znJk ern sch{i>J11a is in st,rijd met de 
with tlle of tl1111 Ar,t. bepaling van deze Wet. 

5. (1) De raad van een verklaarde insteUing is een ingelijfdBevoegdhe. 
5. (1) The eouncil of declared institution slmll he ailichaam en kan onder de in het goedgekeurde schema vermelde ~enket;t 

hody corporate, and under name specified in the a pprovednaam als eise1' of verweerder in rechten optreden en kan T.~~(/Ies van 
scheme may sue and be sued a,lld may acquire, hold, hire, let, iroercnde of onroerende goederen verkrijgen, bezitten, verhuren, 
hypothecate and alienate proprrty movable and immovahleihuren, verhinden en vervreemclen, eehtE'r steeds met inacht-
subjeet alwl1Ys to the provi~ions of thi.~ Act OT any other law,lnemillg van de hepalingen van dE'ze Wet of een andere wet en 
and subject also, in the caRe of I1ny lease, hypothecation orlmede in het geval van E'en 1111111', verhum, verhand of vel'-
a~eI!-ation of immovable property to the approval of thPllvrpt'J?1d.ing van o~:o:Tena eigel1dom onderhevig aan de 
"M11l1Rter. keunng van de l\Illllster. 

[A.B. 55-'23.] [A.R 55-'23.] 
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(2) If any declared institution is in the Hotice under section. (2) Indien een verklaarde instelling in. 'de kennisgeving 
o,ne of this Aot declaring it as suoh 'statedto be the.successor volgensartikel flen van deze Wet, die-het als zodanig verldaart, 
of. any other institution, all property movable or hnmovable, vermeld worat, de opvulger te zijn val). cen andere iristelli.lig 
,J:tnd all rights, powel'S and privileges of ki:qd whatever,lkomenalle roerende en onroerende goed;;:rcll ell aIle rechteri, 
which immediately prior to the declaration were vested in the bevoegdheden en voorreehten,ValJ welkeaard ook, die ,on
'olet institution or in tl'ustee~ thereof, ,~hall as froni the date middellik VOOI' de verklarillg gevestigd waren in de oude in
upon whioh suoh declaration takes effect, without payment of stelling of in trustees daarvan, als van de datum waarop zulke 
transfrr duty, stamp duty, or registration or other charges verklarillg van kracht wordt zander betaling van ht'rerechten, 
accrue to and vest in the council of the declared institution, zegelrechten of registratiefooien of and.erc kosten, op aan en 
and all rights of property shall accrue to and the said worden gevestigd in de raad van de ver klaarde insteUing en aIle 
council which but for the declaration would have accrued to.eigendomsrechten komen op aan en worden gevestigd in de 
the old institution .. The council shall assume and be liable!geZegde raad die, ware hetniet voor de verklaring aan de oude 
for a!l.debts and lia~ilities of the old ins~itlltion subject to the insteUing op~ekomen zOllden zijn,. De ~aad neemt aU,e schul~en 
condItIOns under whrch the same were lllcurred. :en verblntemssen van de oude Ulstellmg, onderhevig aan d() 

xxxix 

. , . ,voorwaarden waa,rop dezelve ·aangegaab waren, o'ver en is . '" 
Constitution 6. (1) The council Of every dccla:ed institution shall GonSjst!daarv~or a.ansprakelik.' , . .. , ' .. 
of COllUCiL f t 1 th t th t} t b f h o no ess . an en or more an nr y mem ers,o w om one 6 (1) D d lk· kl d' t II' b t· t 't 't S 1 

h 11 b th " , I N t I th f 1 ' 1 h 11' e ralL van e 'e "ver aar e Ins e lng, esaa· Ul me ,amenste· sa. e ,e pIlllClpa, .L 0 . ess an our sue 1 mem lers i:l a . d d . f d d f 1 d d ' , ling van 

Boal'dof
st.udies, 

be appointed by the Minister; at least one and not more mm ~r an. hen ~ . mepr an, crig e en waarvan een e prUlCl- raad. . 

tha t "'o 'llall be ap ·l'nt db. th b d ft· d'" d th paal IS. N.let mmder dan VIer van zulke leden warden door n ,. s . po e J' c oar. 0 s·u les, an c ·d· ~. . Id' "d 
remainder shall be appointed' bv such bodies or persons and e LIrmstel' aangeste. , ten mmst:, een en met meer an ,twee 
in such manner as may be prescribed in the scheme,of govern. worden door het koll:ge van studies aangestelden ode ana:~.en 
ment approved in respect of the inlltitution (0oncerned, wor~en door zulke, bchamen of personen e~, op .zulke Y\lJze 

als m ·het ten opzlChte van de' betrokken Hlstellmg goedge-

(2) Thc scheme of government may make provision~ r
'~keurde. sehema van· bestu'ur voorgesohreven' mag worden, 
aangesteld, 

(aY for the appointment by the eouncil w"ith the approval (2) Het sehemavan bestuur kanvoorziening maken,voor-
of the Minister of additional members of the conneil: . . ' . 
PI~ovided that such additional members shall not be (a) de ,a~nstellmg door de raad met de goedkeunn~ van de 
f'ntitled to vote at meetings of the cOllneil: and MInIster van v~rdere lede~l' va~, de raad; mlts zulke 

.. . ~ verdere leden met gerechtIgd Zl)n tot een stem op de 
(b) for the appointment of eommittees of the couneil, vergaderingen van de raaq; en 

ineluding persons who are not members of the council: (b) de· aanstelling van komitees van· deraad insluite'nde 
Provided that the chairman of eaeh sueh committee i personen die geen leden van de raa.d zijn: Met dien 
shall be appointed from among the members oLthe 'Verstande dat de voorzitter van elke zodanig komitee 
council. uit de> leden van de raad aangesteld wordt. 

(3) No action of the council sha.!l he invalidated by 
vacancy in its membership or in the offiee of prineipa,l, 

(3) Geen verrichting van de raad is ongeldig tel' zake van een 
any vakatUJ'e in zijnledetal of in het ambt van prilleipaal. 

7. (1) Het kollege van studies sluit de principaal in, die Kollege van 
voorzitter is. t.wee andere leden van de raad en zulke leden vanstndles, 

7~ (1) 'I'he, board of studies shall include the prillcip~l, who het onderwijspersoneel als door de raad met de goedkeuring 
shall be chaIrman, two other members of the coun?ll, and van de :.YIinister bepaald moeht worden. 

,such members of the teaching staff as may be determllled by (2) Ret kollege oefentzulke bevoegdheden uit met betrek-
the oouncil with t,he approval of the JYlinister. king tot het toezicht over en regeling van onderwijs en aal,lge-

r . ' • . legenheden met betrekking tot de tucht van studenten als aan 
(2). The board shall eXer?lSe su,ch. pow:ers rt'spectmg thehetzelve door de raad to€'gewezen wordt en voorts adviseert de 

supe::llltende:nc.~ a,nd regulatwn of lllstructlOn and ?f matte::s raad om trent nHe' zulke aangelegenheden als naar hetzelve 
relatlllg to dl.sClpline of the students, as shall be ~s8lgued to It ve:rwezen mochten worden voor verslag. Het he eft de bo
by the eounml, and further s~all adVJse the. eounCll onal! such voegdheid aanbevelingen aan de raad te doen omtrent aIle 
matters as may be referred to It for report, It shall have power aangelegenheden die het beheer '11m de instelling raken. ' 
to make recommemlations to the council 011 any matters' " , 

ff t' th t f th . ft t" 8. De raad kan met de goedkeurmg van de Mllllster tezamen Gezamenhke 
a ee mg , e managemon 0 e lIlSl U Ion. met een ander lichaa.m. de kontrcle over een fakulteit van de kontroJe van 

. raae! en 
8 'I'h 'I 'j··h· 1 f· I· "1" instclliwr waa.rvan hij de raad is, nitoefenen. Joint control • . e connci may, Wit 1 t .,e approva 0 t Ie II' Huster, " andere 

::If council e,xercise jointly with any other .body the control of ally dcpart- lichameli 
Bnd other f h' . . j' 'c' h' '} '1 over fakllJ.: ment 0 t e mstltutlOn o. w ne It IS t lC counel . teit v.ui ," body over 
depitrtment intellillg, 
Df institu· 
tion, 
A";nendn;ent 
Jr rescission 
)f scheme, 

Rescission 
)f declara' 
,ion of 
~lace8 of 
~igher 
lducation, 

, . . 9. Geen WlJZlgmg van een krachtensde ?epalingen van di.t Wijziging of 
9. No alteratIOn of a sehemeapproved under the Pl'OVH'IOn:l Hoofdstuk goedgekeurd schema of herroeplllg van het. geheel herroeping 

of this Chapter or rel>cission of the whole or any portion thereof of een gedeelte daarvan heeft efIekt totdat de wijziging, 'of van schema. 
shall have effect until the alteration or rescission has beenhenoeping door de lYIinistcrgoedgekeurd is en in de 8ta.ats-
approved by the Minister and notified in the G.a. zette fora·lkoerant hekend. gemaakt gedurende. e.en tijdVak. van· ni.et 
period of not 1("88 than thirty day,s, mindel' dan dcrtig dagen. . ' 

. c. r.; '. • •. , , .• ,," 10. (1). Indic:n te clliger tijd nal}l' bet oordccl V~ll de~lini,,~er Herroeping 
10 .. (1) If at all~ tdllC m the O~ll)])On of the .iHlllH;tu thnlde funktJel:i . mtgeoeicnd door ()()nverklaardc lllsteJl1ng met van ver. 

functlO~s I~erfol'me,(l by a dec1al'ed mstlt.utlOll are.1lot snch as zodanig zijn dat zjj de voortzcttingaIs een school van "hoger klaring van 
. tq Just~fy Its COntlllUanee a~ a place of ~Ighe:r. educatlQn, he ondenvijs rechtvaardigell kan hijiil de Staatskoerant ketmis 6cholen vau 
may the Gazette gIve nobee that he WIll, SlX months after O'even dat hiJ' voornAmens is zes maande. n na de d.atum. van zu.]l~.e hoger .,. 
th 1 t f h' k h'· d 1 ., f " . v ' ' " ~ onderwlJs, , e (~a e, 0 . :mc notlCe, revo e 18 .ee aratlOn In l'es~eet, 0 kennisgeving zijn verkla.ring ten opzichte van zulke illstelling 
such 1118tl~utlOn: a]nd fr~m and after the .dat~ D£, the expIratIOn te nerroepen en van af en na de da.tum va.n de afloop van het 
of the scud peTl~u (~I :'H,X months, t,he lIlshtutlOn ~hall cease gezegde tijdvak van ies maanden houdtdc illstelling op een 
to be ,a ,deel!l.l'ed Instlbu,on ,nnder tl118 Act _unlefl~ prIOr thereto verklaarde inBtdlillg volgem; deze Wet. te ZijI1, hmzij de Minister, 
thg l\hmst~r !Shall, b,Y l!G lce In the Ga.zette, have wIthdra.wn ~uch tevonm hij kennisgeving in de StciIltsKuerilnt de' eerstgenof;mde 
first-mentlon,,u not.h:e kennisgeving ingetrokken heeft, 
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(2) Such revocation shaH not affect the legal statu8, accrued (2) Zulke herroeping heeft geen involed op de rechtstoestand, 
rights and obligations of the council as existing at the date de opgekomen rechten en verplichtingen van de raad be
thereof, and the council shall, notwithstanding such revocation, staande ten tijde daarvan, en de raad blijft niettegenstande 
continue to be a body corporate and subject to the provisions zulke her roc ping een ingelijfd lichaam en onderhevig aan de 
of sub-section (1) of section five of thi'3 Act. bepalingen van sub-artikel (1) van artikel t1ijf van deze Wet, 

CHAPTER II. 
IIOOFDSTUK II. 

LOANS TO PLACES OF HIGHER EDUCATION, 
LENINGEN AAN SCHOLEN VAN HOGER ONDERWIJS. 

PUl'pose~ 11. (1) The Governor-General may, subject to the provisions " ' Doeleinden 
for which of this Act, and out of such funds as Parliament ma v from 11. (1) l'Iet machtnemmg ~an de bepahngen van. deze Wet wa.arvoor 
loan may be time to time provide for the purpose, grant loans to a ~ouncil kan d,~ Goeve~~eur-generaal Ult ,zulke gelden als, ~et Parlement leningen 
~:~:~ o7d for all or any of the. following purposes-.- van tl]d tot tI]d ~oor dat doelemde mocht bewI,lhgen, aa~ een toegestaan 
application (a) the construction or purchase of buildings fittings raad voor sommlge of aIle de volgende doelemden lenmgen mogen 
t' f ' " t taa·· worden en "ere or. fixtures and furnIture of a permanent nature; aI'S .. n· .. - , ;vijze van 

(b) the acquisition of land or rights or interest in or over (a) de oprichting of aankoop van gebouwen, montenng, applikatiC' 
land; opstand"ln en ameublement van een permanentI' aard ; 

(c) the payment of the capital outlay on the fencing, (b) het verkrijgen van grond of rechten op of in grond ; 
gravelling levelling or laying out of any ground , ,,' h ' , 

. t d' 'th C 'I (c) de betahng van de kapltale mtgaven aan om emmg, 
VI'S I' m e ounCI; b " r 'k k f I d' d 

(d) the repayment of any loan (other than a loan from egrmtmg, /e 1) ma mg 0 aan eg van gron m e 
the Government) heretofore or hereafter lawfully raad ge~es Igd;, , 
raised by the council for any purpose mentioned in (d) de aflo~smg van een len,mg (beha~ve cen lenmg van de 
paragraphs (a), (b) and (c) of this sub-section. Regermg) tevoren of hle::na wettlg door,de raad opge

nomen voor een doelemde vermeld ill paragrafen 
(2) Every application for a loan under this Chapter shall be (a), (b) en (c) van dit sub-artikeL 

in writing addressed to the Minister, and shall distinctly state 
I (2) Elke applikatie om een Jening volgens dit Hoofdstuk the purpose and object of the proposed oan, d 'd I'k 

geschiedt in geschrifte gericht aan de Minister en zet Ul @ I 
Duties of Th .... ,' t ' t f h I' t' de doeleinden en oOlYmerken van de voorgestelde lening uiteen. 12. e lUlms ·er may, upon recmp 0 any suc app lCa lOn, "., 
~1):!:~eJo~l call for su~h estim~tes, plans, specifications, ~eports? returns 12. De l'Iinister kan bij ontvangst van zulk e,en aI?plikatie Pl~c~lten :val 

with JOlW. and
d 

othehr lllformdatlOll, and maY
f 

eatuhse such lllsPfedcttlOn~o, be verlangen dat zulke beg,ro~ing~n, planne}n, speClfihkaftles, vder- ~:::~~ :e 
ma e as e may eem neces~ary or I' purpose 0 e erImDlng slagen, opgav~n en an,der mhchtlllgen ,aan tern ve:,sc a ~ wor en leningen, 
whether the proposed loan IS one proper to be granted, en kan zulke mspektle doen plaats "mden als hI] nodig mocht 

Condition~ 
of loan. 

Repa.yment 
of 101),n. 

achten voor het doeleinde van beslissing of de voorgestelde 
be lening toegestaan behoorde te worden. 13. (1) Every loan granted under this Chapter shall 

subject to the eonditioM in this Chapter prescribed. 
" ' " 13. (I) Elke krachtens dit Hoofdstuk toegestane lening is VOOl'waar-

(2) Every such loan shall, With the mterest due thereon onderhevig aan de voorwaarden voorgeschreven in dit Hoofd- de~ van 
be a. charge upon all the property, movable or immovable, stuk. . lenmg. 

present or future, of' the applicant council, ",'i.th priority (2) Elk d' I . k t t t d hid' d " ' " I' zo alllge elllng om ,ezamen me e versc u Ig e 
over any other char~e except a pre-eXlstlllg reglstered speCIal t d tit 1 h t' d d f 

t ' . . ren e aarop ,en as evan a I' elgen om, roeren 0 onroe-
mor gaae. d d' f k' d I'k t' k d to ren ,tegenwoor 19 0 toe omstlg, van e app 1 a ·Ie rna en I' 

(3) Any such loan shall be repaid by annual instalmentsraad met voorrecht over elke andere last uitgezonderd een 
within such period as shall be determined by the Treasury[tevoren bestaand geregistreerd speciaal verband, 
at or before. the gra~t of the loan, but the G,overnor- General (3) Een zodanige lening wordt afgelost in jaarlikse paaie
may from tIme to tlme extend any such penod, Inte:cst ~n me,nten binnen zulk tijdvak als bepaald wordt door de ThesauriI' 
~ny .loan shall be payable every yea,r at a rate determmed m bij of voor het toestaan van de lening, maar de Goeverneur
hke.manner by t~e Treas~ry: PrOVIded that every ~uch .r0~n generaal kan van tijd tot tijd zulk tijdvak verlengen: Rente 
shall, together WIth the mterest thereon, be rep~Id wlthm op een zodanige lening wordt jaarliks betaald tegen e.en voet te 
forty years fro~ the date whe~ the loan o.r the first lllstalment:worden bepaald door de Thesaurie: Met dien verst and I' dat 
thereof was paId to the apphcant counCIl. elke zodanige lening met de rente daarop algelost moet worden 

, , ' binnen veertig jaren van de datum waarop de lening of het 
14. (1) A council to whICh a loan has been granted under thIS eerste paaiement daarvan aan de applikatie makende raad 

Chapter shall pay to the Treasury on the first day of January betaald was, 
and on the first day of July in every year one-half of the ." ' 
annual payment required, in terms of sub-section (3) of section 14. (1) Een raad aan wle een lemng volgens dlt Hoofdstuk Aflossm,g 
tki'rteen of this Act, to redeem the principal moneys advanced, toegestaan is betaalt aan de Thesaurie op de eerste dag van van lemng. 
together with interest thereon at such rate. as the Treasury Janriarie en op de eerste dag van Julie van elk jaar de helft 
may determine, and the sums so payable shall continue to be van het jaarlikse paaiement, in ter~en van BU b-artikel (3) van 
payable until all the moneys lent from time to time, together artikel dettien van deze Wet vereIst, om het voorgeschoten 
with interest thereon, have been repaid, kapitaal af te lossen en de rente daarop en de aldus betaalbare 

• bedragen zullen betaalbaar blijven totdat aUe gelden van tijd 
(2) The first payments shall be made on such date (not tot tijd geleend tezalllen met de rente daarop afbetaald zijn. 

being more than, two years after the loan or the first installll;ent (2) De eerste betalingen geschieden op zulke datum (niet 
thereof was paid) as the Governor-General may prescnbe, meer dan twee jaren nadat de lening of het eerste paaiement 
and that date shall be deemed to be the date on which ~he period daarvan betaald was) als de Goeverneur-generaal mag voor
for, the repaymen~ of the loan commenced: PrOVided that schrijven en die datum wordt geacht de datum te zijn waarop 
~unn~ any such tIme as elapses between the ~ate w~en t~e het tijdvak vooI de aflossing van de lening aanving: Met dien 
first Uls,talm~nt was pald and the da~e mentIOned 1ll thIS verstande dat gedurende de tijd tussen de datum waarop het 
SUb-8~ctlOn, mterest at the rate aforesmd p,er annum. o,n any eerste paaiement beta aid was en de in dit sub-artikel vermelde 
such mstalme~t shall he payallie to the l\bmster of Finance datum, rente tegen de voorzegde voet per jaar.o.p zulk paaiement 
by the counCIl. aan de Thesaurie door de raad betaalbaar is, , . 
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CHAPTER III. . HOOFDSTUK III. 

GENERAL PROVISIONS AF"ECTING DECLARED INSTITUTIONS, ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE VERKLAARDE INSTEL-

LINGEN, 
ienation of 15. Notwithstanding anything in any law, any local authority 
ad by local . • ~ • • 
lthorities o~hlch maY

I 
by}aw hold and aben~te lan.d" may make grants 15. Niettegenstaande. een bepaling in een of andere wet v,ervreem. 

r educa· land be ongmg to such local a~thorItJ and do all acts vervat kan een plaatsehk beBtuur dat overeenkomstlg de wet ding van 
mal necessary for the tr~nsfer ~o a counCil of such land for the p~r- grond kan bezitten en vervreemden grond afstaan aan zulk grond door 

~~~:~~d, poses?f suc~ c~u~ll, ~ubJect to the approval of the executIve plaatselik best~ur toebehorend en aJie handelingen verrichten h~:;!~~ke 
commIttee 0 t ~ rOVlIlce concerned ll: any case where und~r nodig voor het transport van lmlke grond aan een l'aad voor voor doel
thc law govermng the local authorIty, such approval IS het doeleinde van zulk een l'aad. onderhevig aan de goed- einden ::un 
necessary k' h 't d k " d b kk " onderwlJs , , , currng van et UI voercn e ,olllltce van e ~tro en provlnCle gemaC'hhgd, 

d 16 (1) 
E '1 h II d d 1Il elk geval waar de wet die zulk plaatsehk bestuur regelt, 

,turns an • ; very ,counci s ~ cause true an correct recor s zulke O'oedkeurin' vereist, . 
,tements to be kept of all ItS proceedings, alid true and correct accounts 0 g . 
be f 

'llished 0 all moneys rec?ived and paid by or on beha~f of the ins~itution, 16. (1) Elke raad doet juiste en ware aantekening houden Opgaven en 
counl'iis, and s~a~I once m e~ch ye~r and at the ~Ime presc:lbsd by van al zijn yerplichtingen ert ware en juiste rekeningen van aIle staten te 

the l\1Illlster transmIt to him a report of Its proceedmgs and gelden door of ten behoeve van de instelling ontvangen en worden 
of the management of the institution, together with a duly betaald en zendt eens in elk ]'aar en op de ti)'d>voorgeschreven 'd'ersehadft 

cohibition 
religious 

,ts. 

d't d t f h d di d' h ., oor ra en, au Ie, sta ,ement 0 t e revenue an e,xpen tur~ ,urmg ~ e door de Minister, aan hem een verslag in van zijn verrichting'!:'n 
pl'ec~dmg ye~r, and ,shall fur~her furmsh the, l\~Imst~r wIth en van het beheer van de instelling tezamen met een behoorlik 
any mf?rmahon req~lIre~ b.y lllm as to the adnnmstratlOn and geauditeerde staat van inkomsten en uitgaven gedurendc het 
expendIture of the mstltutIOn, voorafgaande jaar en verschaft de .Minister mede zulke inJich-

(2) Every council shall appoint an auditor or auditors tingen als door hem aangaande de administratie en uif.gaven 
approved by the Minister, van de instelling vedangd worden. 

(2) Elke mad stelt een auditeur of auditeul's aan gocdgekeurd 
17. Without the consent of the J\Enister no test of religious door de iVlinister, 

belief shall be imposed on any person as a condition of his . 
becoming or continuing to be a professor, lecturer, teacher, 17. Zonder de toestemming van de :NIinister mag niemar:.d Yerbod vau 
or student of, or of his holding any office or emolument or op enigerlei wijze aangaande zijn godsdiellstige gezindheid godsdreml. 

>. , "I' dId'" h II t t t dId f I k d tIge toetsel1. exerCIsmg any privi ege In, any ec are mstltutIOn, nor sage oe s wor en as voorwaar e om pro essor, e tor, ocent· . 
any preference be to or advantage be withheld from any of student te worden of te blijvcn of om een ambt of bezoldigde 
person on the ground of his religious belief, betrekking te bekleden of voorrechten uit te oefenen in cen 

verklaarde instelling, noch wordt voorkeur gegeven aan of cen 
wer to , 18. A council shall have the right to refuse admittance to voordeel onthouden aan enige persoon op grond van zijn gods-
use adndut. a declared institution which it controls to any applicailt dienstige gezindheid, 
ICe an t.o h f 'f 't 'd h t h f I" h b ' )el ," t ere or, 1 I conSI ers tat e re usa IS In t e est Interests 
.' of the institution, and the council shall further have the 18. Een raad heeft het recht om toelating tot een VH- Bevoegdhei,[ 

. right, on like grounds, to expel any student from the institution. klaarde instelling die hij kontroleert aan een applikant daarorn, om t~elat.jng' 
Anv action taken under this section bv a council shall be te weigeren, indien hij van oordeel is dat de weigering in het te welgeren 

• h " 1 bid' II" d d h f .' d d en van 

wer of 
nister 
make 
;ulations. 

reported to t e Ministcr, Jeste e a?g van .e ms~e mg IS, en e raa ,ee t vel' er e uitzetting, 
bevoegdheld van Ultzettmg van een student Ult de instelling 

19. (1) The Minister may make regulations, not inconsistent op dergelijke gronden, Stappen volgens dit artikel door de 
with this Act, respecting- raad genomen worden aan de Minister gerapporteerd, 

(a) the const~tution, powers, and method of app~intm~nt 19. (1) De Minister kan regulaties maken niet in 8t rijd met Bevoegdhej,l 
of cOUl~cIls and ~he procedure to be observed In fillIng deze Wet ten opzichte van- van 
vacanCIes thereIn; , . .. Minister om 

(a) de samenstelhng, bevoegdheden en WIFC van aau- regulaties 
(b) the conditions of service of the ,teaching and adminis

t,rative staffs; 

(0) inspection on his behalf of the premises, instruction, 
and administra~ion of a declared institution; 

(d) the basis of contrihution bv the Government to the 
expenditure of councils on ~ higher eduoation and for 
purposes incidental thereto; 

(e) payment by councils of interest and repayment of 
capital on Government or private loans; 

(f) grants for bursaries and scholarships; 

(g) the establishment and management of a Provident 
Fund for members of the teaohing and administrative 
staffs of deelared institutions; 

stelling van raden en de procedure te worden gcvolgd te maken . 
bij het vuIlen van vakaturts daarop ; 

(b) de dienstvoorwaarden van het onderwijspersoned en 
administratieve personeel; 

(c) het onderzoek ten zijnen behoeve van de percelen, lIet 
onderwijs en de administratie ,Tan een verklaarde 
instelling . 

(d) de grond~l~g van bijdragen door de Regerip,g tot de 
uitgaven van raden aan hoger onderwijs en daarmee 
in verbandstaande doeleinden; 

(Ii) de beta ling door raden van rente en afiossing van 
kapitaal van Regerings- of private leningen; J 

(j) de tOf'kenning van beurzen en studietoelagen aan 
studcnten; 

(g) de oprichting en het beheer van een voorzorgdonds 
voor leden·van het onderwijspersoned en het admini· 
stratieve personeel van verklaarde instellingen; 

(It) the issue of certificates and diplomal5 by eouncils ; (/!) de uitreiking van certifikaten en diploma's door raden ; 

(i) any other matters connected with the carrying out (1;) andere aangeIegenheden in verband met. dc, uitvoering 
of the provisions of this Aot, v~n de bepaling:en van deze Wet. 

(2) No regulation framed under paragraph (g) of sub-section (2) Ge~n re?ulatie krachtens paragraaf, (g) van sub-artikl':l 
(1) of this section shall require payments from a part-time (!) v~~ di~ artlkel opgesteld ::erlangt bctalmg van e~n,gede~ltf
member of the teaching or administrative staff of any insti- lIke bJds lId van h~t ond~rwIJspersoneel of het adlllllllstratH:v(' 
tution. personeel van een mste1ling, 
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CHAPTER IV. HOOFDSTUK IV. 

l\fISCELI,ANEOUS. GEMENGDE BEPALI:t\GEN. 

Power to 20. (1) 1'he }Iinister shall have power to recognize courses 20. (1) De Minister heeft de bevoegdheid om kursuiSsen van Bevoegdheid 
recegnize f' t t' . d d . I rd' ., k' ' k courses of 0 mE rue IOn mtelI e mam y ror btU ents over sixteen years onderwi]s hoofdza 'ehk bedoeld voor· studenten boven de om ursus-
instnwtion of age as being i.ne1~de~ in higher e~l:cation, wheth~r such ouderdo;l1 vall ~~stien jaar te erkennen als te vallell on~er ~~~:~j8 t( 
, belIlg, cours(,s be held'lll msututJens to whlCht.he provIsIons of onderWI]S betzlJ 'zulke kursussen gehouden worden m erkennen a!; 
:;~~t~!ed III A:;:: No~ 20,0£ .191? or ChaptersL to Ill" of this Act applY)ingenwaa:,rop debepalinge~ van Wet ~o. 20 van 1917 of ;,an begrepen. 

education, ,,' OlIn otner mstJtutlOm L?r u,nder. other. bodies or persons t,han I Hc:ofdstuklten I t:ot HI vandeze W e~ va? toepassmg .zl]n, ~~~~:~~?;er 
and to malte thecounmls of such mScltutlOns . Provided that no ,such course of m andere fnstellmgen or onder hot toezlCht van andere bcha _ ,J 

"'''"WHO. 'held in a:n institution controlled by the administration of, men' of personen da:l~ de raden van zulke instellingen: JHet :~lO'~~,ties to( 
:any Provmc? .shall.be so recognized; without, tlH! COl1currenceI dieu, vcrstande dat geeD. zodanige kursus gehouden in, een m:ken. . 
-Dr· that admllllstrahon. iinst,clling onder de kontrole van de administratie van eell 

(2) Regulations may he framed under thi" scctionprescribing, Provincie, a.ldils erkend za,] worden z(mder de Illedew~rking 
with a view to l'ecognitioll conditions as to the nature and van dat bestl1ur. . 

'Ieligtb of a course, Ltheminimnm conditions for admission, (2) Reg111aties kUIll,eu opgel,t~el~ worden krachtens dit 
tests by examination, inspcction, or otherwise of the efficiency arbkel: de voorw~larden voorscIll'IJVcnde met het oog .op 
of the jnst,mction given, and the eonditions of ('mployment!er~0,mnng omt-rent de aard en len~t() va.n znlke kurSllSSel1, de 
of the instructors, : InlnmUUn voorwaarden VOOl' toelatl11g, toetsen door ekfmmens, 

(") I . t fl' d' , , th lYf . t inspektl,' e of a.nderSZlrL'.1 val,l de doelmahgh. eid '. 'lI,n. het gegeven 

t
V- f D

f 
r.esdPec, 0 ,SIUdC. lbrecopgnll~e courses k e I

h
ll18 ,er tm~y, Ol1derwijs en de vo'orwaarden' van indicllstnemillg van de 

'on 0,., un s' provl<.e y . al'lament. rna 'e SU, e" OTan S-lll~ 'd-," ,'. .' . ~ , 
, " , .',;',. ' _, '. " p , .' 011 erwIJzers. 

aid and on sueh condItions as he may p[e;:;crJ be by regulatlon. (3) T ",' h' k i k k d' ""f' . , "". , en OpZ1C te van , er enee ursussen -an e .d.llIll8-
Reduction of 21. Notwithstanding anything eoutained in the re,!!ulations tel' uit, door het ParleIIle~t ?ewilligd.zulke toelagen ~.even 
grant where framed sections nineteen and twenty ot this Act o~ section e~l op zulk~ vool',"'.aarden ~l:l h;~ hi] regul~tle kan voorse~nJ,v~n: . 
other twel~'e .()f ict No 20 of 191"'/ t'1e ''-'I' '\ t' 'h II h ve T l' to'. 21. Nlettegenstaande bepa,mgen vervat 1Il de regula ties ,_.t\.f!,rek1ung 
made cL .,~ • ""L,ll.lnSersa apoVie 'k I 'kl . ., d 'V "1 
same deduet fr~Ill the pay~ble under any ot tho said regu- -rae liens art! e s negent~en en twmtlg van eze et opgeste d van toe1age 

lations any' errant '1ppll'pd' to the' 'a'r'll:'] -," :,'a' d"p: "d' 'der of l.crach.tensartikel tu,aalfvan .',iV,'et No. 20 van 1917, hceH de w1'anneertoe 
purpose, 0' -' tS L )lllpOtle n .. al ,un .' l\.r' " ,do 1.. db'd 'd 1 k' h. age VOOl' 

another regulation. ""llhlster "uevoeg, _~l 01Il vall e t,oe a,gen rac" .tens een hetzelfde 

Interpreta
tion of 

Shori title. 

, van de regulntles beta(llbaal' cen toelage aangewend doeleinde 

22. In this unless inconsistent with tile cont;cxt~ Yoor doel en kr;whtens een andere l'egulat-ie betaald betaaid 

,. 1\.f· . t " th M" f "d' af te trekken, 
. LiUllsel" means, e lllister 0 ,~.ncah,on or, any 22. Tellzij in stlijd met de 

other Minister 1..0 whom, the adnll~HlStratl()n of thiS ond(.r 
~'UW:lllJ.CHlll' vionH in d;:ze WetWoordbep!f~ 

ling. 

Act ma,r from tllnc to tlllle be asslgnell ; " Minister": de )rIinister van Onderwiis of een 
q local has the rneaning to Miliister aatl wie de uitvoering van cleze Wet van 1.ijil 

seetion seven of the Pu.blic Health tot tijd mocht worden opgedragen ; 
" principal ',' iiI relatioll to' a declared institution "pl'1atsehk bestuur hetgeen daarbij bedoeld wordt in 

any o ffie er . thereof. exereising the functions' of a artikel zet'en Van de Volksgezondheids Wet van 19J 9 ; 
principal of the ins1.itut.ion; , "prineipaal " met hetrekking tot: een veTklaardeinstelling 

t:evens een beam bt,e daarvan die dc funkti es v.aneen 
Principaal v<;l.n de instellinguitoefent. " regulation" means ,any regulation made and ill force 

under thi" " regulatie " cen regulatie gemaakt en van kraeht kraehtens 
"this Act" includes the regulations; deze Wet; 
"council" means the governiTigallthority of anvdeclared "deze 'Wet" tevcns de regulaties; 

instit.ution.·' ... I'" raad" de, besturende autoriteit v. an een verklaarde lll-

stelling, '. 
23. This, Aet tnay be cited for al1purposP8 as ·the Higher 23. Deze W~t kan voor aile doeleinden als de Kortatii5el. 

Education Ad, 1 fJ23. Onderwijfl 'Yet, 1923, aangehaald worden. 

BILI.1 
To amend the Public Holidays Act, 1910. 

(Int/'oduce~l byT .. G. STl,tACHAN, ESQ." M.L.A.) 

W ErrSON'r\VERP 
Tot wijziging van de OpenbareFeestdagen 

Wet, 1910. 

(Ingediend door de WELED. HEER, T. G, STRACHAN, L.V.) 

I, ) E JT~N:1.CTED by the King's Most Exeellent~a,jesty, ZIJ HET 
J the :Senate and the House of Assemblv ·of the Cmon of Senaat 

South Africa, as follows .•. " .," als voIgt 

BEPAALD door Zijn Majesteitde Koning, de 
en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

Amendment 1. The Seeond Sehedule to the Publie Holidavs Act. 1910 1. De Tweede Bijlage van de Openbare Feestdagen Wet, Wijziging 
of Second Iii amended' .. . . 1910, wordt hierbij gewijzigd door~ V~? Tweede 
Schedule to ,. " ' .. , B1Jlage van 
Act No. :, (a) inserting between "Good Friday" and "Easter (a) lIlVoeglllg tU8sen . Goede VnJdag" en 'Paasmaan- \Vet No, 3 
of 1910. Monday" the following words" Tne'Saturday falling dag ': van de volgende woorden "De Zaterdag van J 91 O. 

between GooclFriday and Easter Monda,y " ; vallende tU8sen Goede Vrijdag en Paasmaandag" ; 

Short title. 

(b) inserting after" Easter }Ionday" the following v.rords (b) invoegillg na " Paasmaandag" van de volgende woor-
." Labour Day (thc fiTst }londay in May) "; , den" Arbeidsdag (eerste )'laandag in MeiV' ; 

(c) deleting "Ascension Day" ; (c) schrapping van "Hemelvaart,sdag"; . 
(d) deleting" 24th day of ; May " and inserting in lieu (d) schrapping van" 24ste dag van }Iei" en indeplaats-

thereof" the Saturday immediately preceding Union stelling claarvoor "de Zaterdag onmiddellik vooraf-
Dav " . gaand aan Uniedag"; 

'deleting 31st day of May" ,ind in lieu (e) sehrapping van" 318te dag van Mei" en indeplaats-
thereof "'First 111i:mday in JUQe " . stelling daarvoor "eerste Maandag in Junie "; on 

d"leting " 16th day of" and in lieu thereof en schrapping van " 16de dag van" en indeplaatBstEilling 
"First Monday in ". daarvoor "eerste Maandag in ". 

'(e) 

(f) 

2. This Act may be cited for all purposes 
Holidays Act, 1910, Amen'dmont Act, 1923, 

as the Public 2. Deze Wet kan voor aUe doeleinden worden aangehaald aIs Korte titel. 
de Openbare Feestdagen Wet, 1910, Wijzigings Wet, 1923. 

[A.B, 5B-'23.J [A B 56-'231 
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Establish· 
ment and 
constitution 
of board. 

BILL 
To provide for the establishment of a Board 

Trade and Industries and to define the 
of that Board. 

\VETSON1IWERP 
voorziening te maken voor de ins telling van een 
Handels- en Nijverheidsraad en om de funkties 
van die Raad te Bepalen. 

(Int1'O(luced by the MINISTER OF :YlrNES AXD INDL'STRlES,) (In,qedie)/(l doo?' de lVhNISTER VAN MI.JXWEZEX }~" 

D:BJ IT EXACTED by th,' King's ~\:J()8t Excellent iVlajesty, ZU HET BEPAALD door Zijnl\laje"teil; de Koning, de 
1) the Sena.te and the House of of the Union Senaat ('n de Volhraad \-an de Unie \',m Zuid-Afrika, 
of South Africa, as follows ,als 

1. (1) rrhe Governor-Gen'eral may establish a board of }. (1), De Goeverneur-gelleraal kan ~en han~els-
trade and industries (hereinafter referred to as the board) m]Verhel~sraa,d (hlerna de rdad) uuteJen dIe, de 
which shall have the powers, jurisdiction and pri vileges v~egdhe(len, JlIl'lsdiktle en voorrechten lIceft welke b1J 
conferred upon it by this Act, 'Wet aan hem verleend, wordell, , 

De raad bestaa,t utt een YOOTZltter en zulk aantal 
(2) The boaTd shall con~jst of a chairman and .of f of gedeeltelike tij dse leden, vier niet te bovengaande, 

number of wIlole or part-tIme mem,?ers not exee~dmg ~our de GoeveTnem-generaal mag bepalen, De voorzitter en 
as the Governor-Gene,rul determ~ne, The chauman and leden bekleden hun ambt \'OOT een tijdvRk van dTi" jaal', 
member,S shall hold office a pf:nod of thre~ Years, hut maar de vool'zitter en cen lid kunnen weder worden 
the ,chmrm?,ll and any member may be re~ppomted for a YOGr een verdeI' tijdvak drie niet tebovengaande flls in 
f~rther perIOd not exceedmg three yelus a8 111 each the elk geval de Goeverneur-generaal bepalen mag, 
Governor-General may det.ermlIlc, (3) De yoorzitter en gehele-tijdse leden van de raad ont-

(3) The chairman and whole-time members of the boardvangen Tespektievelik salnTissen van homlenl 
shall respeetively ree!~ive salaries of fiiteen hundred poundB twaaIf honderd en vijftig pond per en gedeeltehh 
and twelve hundred and pounds per annum, and the leden ontvangell zulke foolen de Go,wel'neur-
part-time members, shall Bueh fees as the Governor- generaa 1 bcpalpH mag, De G-oeverneul'-generaal kan flan een 
General may determine. Thp Goyernor·General may attlwh :u\lJstelling zulke voorwaard0n hcchten, niet in lll!'t de 
to an appointment lwch conditions not inconsistent with the bepa.lingen van deze '\Vet, hij goed achtrn 
provisions of this Act as he may deem fit. (4) Niettegenstaande een bepalillg i,n de 

(4) Notwithstanding anything to the eontrary in the South Zuid·AfTikaWet, 1909, kan ren lid van een y~~ de heide 
Africa Act, 1909, a member of either House of Parliament Hlllzen Viin het ~arlel1lent al~ een gedeelteh,kc, t}]US~ ~ld van 
may be appointed arnembel' of the board, and dc mad aangesteld worden .. en of schoon hl] bezold!glllg aI.3 
though he receive relllun~ration as ~uch) he shall not thereby z~daIllg o~t:angt, wor~t'~LJ te dler za:~ m;t ~eachj; ecn 
be deemed to hold an office of profit under the Crown wlthm wlllE,j,betrcKkmg onder (.e Kroon III de Lme te bekleden. 
the Union, (5) Ten opzichte van een aangelegenheid die voor de raad 

(h) I t f tt ' d th 'd t' ter overweging ko, mt kan de Goeverneur-genera,al asse, ssoTen 
o n respee 0 any ma er eommg un er ,e conSl era 1011 . , _ 0' l' , lk " ." 'd ' I' h" d 

f h b d t 'h G" G I ' h t a.J.n"te len, zu"c term ell .m ,00r'.\aa1 ell a S II goe o t e oar, e overnor- (mera mav, upon sue erillS ,1 ", J d" d d h d " J' , 

d d 't' I ,d fit " , t 1 ac It, dw ne raa In cen raa geven e oe amgne([ zltten an eon 1 ,IOns as IC 111a Y eem '. a ppom a.sS(,S80rS w 10 -]' 'j 1 bb' d d 
shall sit with the board' in an but who (W geen s ,em 1e en op e('11 van e raa , 

<n 

h 11 J t t' f J 1 I 2 D funlcti« 'n l)lirh+n van d(> 1'aad ziJin :~ J\u:kties en s a 1101, vo e a,t, any lllee ,tng (j t Ie wftrn, • e ' : C" t, ,U( , d d' , phcllten van 

FUTlct,lOTlf; 
and dut.ies 
of bom'd, 

2. The fnnetiol1s and duties of the boaTd ::;hall be--
(a) to consider matters eonrerniug the fostering and 

development of the trade and inclustries of t.he Union, 
and to submit to the }IiniRter reeolllmendu,t.ions 
to any aetion necessarv or advisable for 
the fostering and development of trade and 
within the Union; 

(b) to enquire into and report to the. :lIiniste.r upon 
nature, extent. and effeet of agreements, arrangements, 
combination~, assoeiations and trusts eOllneeted 
w1t.h or affecting commerce, finance, manufacture, 
mining, trade or transport in so faT as they tend 
to the, creation 01 monopoli,'" or to the restraint of 
trade, 

(a) ilangelegE'Tlheden lktrcffendc r aallmoe )g~ng P11!, '" ,1 
'Ill' 1 'II .. 1'1' d TT,(eIlla~, ontwl C {€ lng van lance (~n nt]VCl'leW 1 n 'e ume 

overwegen en aan de JVIini[iter t(' 
00(:11 omtrent 1100dzakelike of aanbevelenswaardige 

om de {'ll van 
en nijv01'hcid binnen Unie bij t,e staan ; 

(b) om onderzodc te doen en aan de l\linistter 
te doen omtrent de aard, omvang en ef!ekt van 
oVereenkolllsten, verstandl1oudingell, kombinaties, 
assoei:l:tics en trusts in verhand met of rakende 
hundel, financien, fa hrieks W0zen, mijn wezen, bezi g-
heid of transport in zovelTe zij lei den tnt de tot

van monopolies ot de b(']emmerillg 

3. (1) De Taad kan afnemen VOol' het doeleinde Getuigenh 

k
' h' f om onderzoek te doen naar een die bin nen onder "d", 

EvidenC'f) on 3. (1) The board ma v ta, 0 oVl<lenee for t e purpose 0 .. f k' r ht It' 1 d't' , van 
oath of enquiring into any matter falling within its functions and :l]n • u~ 'tles el~ P lC ,en ;a h e~t I:~n ,voor I, doelelllde ge- O'Alrn"r".", 
\vitnesses duties and for this purpose may, under the hand of its ehairmanufigelll,' tugvaarc.edll ollner

l
, c, an ,eKbellln

k
g van Yoorzittf'r voor 

before board: l ' . , d 'h d' 0 se {fOuans en e over eggmg v,.n De ell, of 
or secretary. su )pama wItnesses an reqmre t ft, pro uetlOn d k . t 1 " '1 "()(')rZl't,tc,'P .,_,")_ ' . 'd d 'h h '1 0 umen en en ce ale as. 'C,. , of an}' book, recor or ocument, and mav t Tong tIe , dt ' ~," ' , , " , " , tree van een verga(,ermg de eed afnemen van aHe 

, presldmg at a meetmg adnlllllster an out,h to any t ' d dIll ~ stuldmn of dokumenten 
and it may examine :;HIV hook. record, or dOGum~llt which ge ,Ulgen ein e raa (3,]1 a e 
any witnes~ has heen reqJuired t~) l)foduee, tW,' aarvan (e van ten getuige vereist wGrdt 

• eren, 
(2) A subpama f01' the attendanee before thc board, oj' (2) Een 8ubpol'na op e('11 persoon 

any person or for the production to it o! any ~ook, rc~~ord vemchijnen of boeken, 
or document shall b0, as nearl." ",; pract,lcable, III the LOTmite leggen is zo vce! lllugelik i1. 

om voor de raad 
of dukument.ell ova 

in de 
[A.B. 57-'2:3.] [A.B. 57-'23, I 
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set out in the Schedule to this Act, shall be signed by the Bijlage van deze Wet, en wordt getekend door de voorzitter 
chairman or secretary of the board, and shall be served eitherlof sekretaris van de mad en wordt gediend hetzij bij geregi
by registered letter sent through the post or in the samestreerde brief door de post verzonden of op dezelfde wijze 
manner as it would be served if it were a subpcena isslled alB hij gediend zou worden indien het een subpcena was door 
by the magistrate's court of the district in which the board een magistraatshof van het distrikt waarin de raad zitting 
is Eitting. houdt, uitgereikt. 

(
3) E b d t tt d d' . d (3) BIke persoon die gedagvaard wordt om voor de raad 

b f ;~erb pe~so~ su p~~~e 't~ a ,e~ II a~ bg1ve d e;I e~ce op een van zijn zittingen te verschijnen en getuigenis af te 
t~ ore b' e oar, a dany °h.I s SIAIllgS s a e h oun fO 0 ey leggen is gehouden om de subp ena op hem gediend te 
f '1 au ·Kcen~ se~e. ~n 1m. t nYt/e~on ; ~ re us.~, or gehoorzamen. Hij die weigert of verzuimt zonder voldoende 
al s WI ou, su cle~ cau~e, 0 ae~ an gIve eVI ~nce verontschuldiging te verschijnen en getuigenis af te leggen 

relevant to the board s enqmry at the tlme and place speCified t b t kl' t t h t d k ddt t"d . h b ,} f b h h me e re nng 0 e on erzoe van e raa en IJ e en 
III t e su pama, or w to re uses to e sworn w en t e person I t't t' d 1 f d' 't d d f 
presiding desires to administer an oath to him, or to produce P ala ,se UI eengeze dIll e s,:! )pcedna, 0 Ie wmger d e ee a 

b k d d t h
· h h h b ' d ,te eggen wanneer e voorZltten e persooll wellst e eed aan 

allY 00, recor or oeumen w 10 e as een reqUIre :h t I f b k k' f d k t b" b t d } 11 b 'It f ff" dl em op e eggen, 0 om een oe, aante enmg 0 0 umen 
,y su pcena . o. pro ucc, s la e gU.I y 0 an 0 enee an over te Ie en waarvan de overle in van hem vereist wordt 

hable on convlOtlOll to a fine not exceedmg twenty-five pounds:, d b
gg 

kt . h h gld
g

, g t d' . In e su pama, maa Zle se u 19 aan een overre mg en 
Provided that ev!'ry person so su bpcenaed shall be entitled: ~~rdt bij :er?ordeling gestraft met een boete van ten hoogste 

to all the privileges to which a witness subpcenaed to giveVI]f en t,wmtlg pond: 
evidence before a provincial division of the Supr!'me Court I Met dle11 verstande dat elke persoon aldus gedagvaard 
is entitled. ,gerechtigd is tot aIle voorrechten waartoe een getuige ge-

, . ,Idagvaard om getuigenis af te leggen voor een provineiale 
~ <i) Any Witness who, after bemg duly sworn, glVes false afdeling van het Hooggerechtshof gerechtigd is. 

eVld<,:nce befor~ the boar~, on any matter relevant to .the (4) Een getuige, die na behoorlik beedigd te zijn valse 
enqUIry, knowmg such eVIdence t~ ~e false, shall b~ gUilty getuigenis voor de raad aHegt aangaande een of andere zaak 
of an. offence and, hable o~ conVletlO,n to the pumshment in verband met het onderzoek, welbewust dat zulke getuigenis 
preSCrIbed by law for the CTIme of peI']ury. I'vals is, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt 

(5) Every witness who attends before the board and refuses bij veroordeling gestr~ft met de s~~affen bij de wet voor-
to answer or to answer fully and satisfactorily to the best geschreven voo~ de- ~lllsdaad van rru]lleed,.. ., 
of his knowledge and belief all questions lawfully put to himl (5) Elke getUlg.e dte voor de raad verschi]nt en dIe wmgeTt 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine!alle vragen, wettlg ~an hem ,~esteld te ~?antwoorden, of ten 
not exceeding twentv~five pounds. I volle en op bevredigende Wl]Ze .naar Zl]n. heste geloof en 

o !weten te beantwoQrden, maakt Zleh schuldlg aan een over-
(6) Any officer 01' member of the board who shall diselose,treding en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van 

except for the purposes of this Act, any information acquired ton hoogste vijf en t"intig pond. 
by the board in the exercise of itR powers under sub-section (6) Ben beambte of lid van de raad die behalve voor hot 
(1) of this section, shall be guilty of an offence and shall be doeleinde van deze Wet, inlichtingen door de raad verkregen 
liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds. in de uitoefening van zijn bevoegdheden kraehtens sub-artikel 

(1) van dit artikel onthult, maakt zich schuldig aan een over-
4. Notwithstanding anything in an y law contained, the trediIlg en wordt .. bi~ veroordeling gestraft met een boete 

board shall havc acceSA to, all(l nrnv secure information from~-ivan ten hoogste VlJftig pond. 

( ) 
,., 1 " f h d' I 4. Niettegenst.aande een bcpaling in een of andere wet Raad heeft 

a allY statIst10s III t lC possession 0 t e ll'ector, or at h ft ddt!fa t t kan inlichtingen vcr- toegang t )t, 
p~rson in charge, of anv census; i vke~.v ~te e raa oee ng o· en zekere . I Tl]gen Ul:~ ,. . 

f 
statistieken 

(b) the records of the board which existed under the (a) aIle statIstic ken In het bezit van de direkteur 0 en andere 
Profiteering Act, 1920 (Act No. 27 of 1920), or ofl persoon belast met een census; inlichtingen. 
an V local committee which existed under that Act; I (b) de stukken van de raad die bestond krachtens de 

• , ,. I Wet op het Maken van W oekerwinsten, 1920 (Wet 
(c) t.he re?0~d8 of the con:l::ns81On ~ppolllted Tby thei No,. 27 van ~920), of van een plaatselik komitee dat 

COmnllSSlOnS (Cost of LIVlllg) Powers Act No, 6 of. krachtens dw wet bestond; 
1918; and I (c) de stnkken van de kommissie aangesteld door de 

(d) any statistical or other information in the possession B;voe~dhede~ van ~e Kommissie (Levenskosten) 
of any department of State, save lIuch information I Wet No: ~ ,an 1918, en,.., . 
as may have been obtained under any law for the (d) aUe statlsbesc of andere Illhchtlllgen III het bezlt 
taxation of incomes, dividends and excess profits, I va~l e~n of ande.r Staatsdepartement behalve zu~kc 
and which, in terms of any provisiou of such law, I mhe~tlllgen . als l~g~volge een wet. op d~ belastlllg 
is secret.' van mk~.msten" dlvidenden en, ekstra wll~sten ver-

i kregen ZlJll en die overeenkoIllstIg de bepahngen van 
, I zulke wet geheim zijn. 

Recommen- 5. Every recommendatIOn or report made by the board!. ,. 
dation~ and upon any matter referred too in paragraph (a) or (b) of section· 5. AIle aanbevelmgen 0,£ verslagen. door de raad gemaakt Aanbevelm. 
reports of two of this Act shall be laid upon the Tables of both Housesiomtrent een aangelegenhmd bedoeld III paragraaf (a) of (b) gen en 
[;oard to be . '" .. I t'k I t·· . d. W~ t ,'d ' d b 'd II' verslagen 
3ubmitted to of Parhament wlthm one month after Its receIpt by the van ar 1 I' u'ee van eze e "or en m e e1 e ' mzen van raad 
Parliament. Minister if Parliament be then in session or if Parliament van het Parlement blllnen een maalld na de ontvangst daarvan worden 

be not then in session. within one month after' the commence- door de Minister tel' Tafel gelegd indien het Parlement alsdan overgeIegd 
ment of its next ensuing session. ~n bz~tting is of indiden het

d 
Parlement alsda~. niet in zlittin

d
g ~";Iement. 

1S mnen een maan na e aanvang van Zl]n eerstvo gell e 

6 'rh G G 1 kIt' t' zitting. H,egulations. • e overIlor- encra may ma e regu a lOllS no lll-
consistent with this Act prescribing-- I 6. De Goevcrneur-generaal kan regula tics maken niet in Regulatiep. 

strijd met deze Wet, voorschrijvende:~ 
(a) the form and manner in which information shall he

l 

(a) de vorm en wijze waarop inlichtingen verkregen 
obtained by, or given to, the board; worden door of verschaft worden aan de raad ; 

(b) rules for the conduct of the meetings of the board (b) regelil voor de werkwijze van vergaderingen van de 
and the keeping of records thereof; and ' raad en de bewaring van de stukken daarvan; en 
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(c) any matter which, in the OpInIOn of the Governor- (c) aIle aangelegenheden waaromtrent naar het oordeel 
General, is necessary to be prescribed for the better van de Goeverneur-generaal het nodig is voorschriften 
carrying out of the objects and purposes of this te maken voor de betere verwezenliking van de 
Act. oogmerken en doeleinden van deze Wet. 

Interpreta. 7. In this Act the term" Minister" means the Minister 7. In deze \Vet wordt verstaan ondel' de uitdrukking Woor~. 
tion of term. of Mines and Industries, or in his absence, any Minister ,tcting " Minister" de l\Eni~tcr van "J'Iijnwezen en Nijverheid of in bepahng. 

for him. zijn afwezigheid dE' Minister die voor hem waarneemt. . 
Sh0rt title. 8. This Act may be cited for all purposes as the Board of 8. Deze \Vet kan voor aIle doeleinden aangehaald worden Korte bltel 

Trade and Industries Act, 1923. als de Handels- en Nijverheidsraad Wet, 1923. 

Schedule. Bijlage. 

FORM OF SUBP~NA TO APPEAR BEFORE THE 
INDUSTRIES. 

BOARD OF TRADE ANDiVORM VAN SUBP~NA OM VOOR DE B.ANDELS· EN NI.TVERHEIDSRAAD 
TE VERSCHIJNEN. 

To A.B. (mune of person summoned, and his calling and residence). Aan A.B. (naam van gedagvaarde persoon, zijn beroep en woonplaats). 

You are horeby summoned to appea.r at ....................... , Gij wordt mits deze gedagvaard om op de ................... . 
(place) upon the .................... day of. ............ ,',., .. dag van., ........... , ...... 19 ...... ten ...... , ..... ure to (plaats) 
19 ........ at .......... o'clock, before the board established under vonr de Raad ingesteld ingevolge de Bandels· en Nijverheidsraad Wet, 
the Board of Trade and Industries Act, 1923, t,o give evidence respecting 1923, te verschijnen om getuigenis af te leggen aangaande ..... , .... 

(;f' tl;~ 'p~r's'~~' ~~;;;'~~~d' i~ 't'o' pr~~i~c~' ~~~. b~~k; ~~~(~~d '~r' d~~~~~~t', (i~di~~' d~' ~~;s'a'a"d ge'd~g~~~rd ~~;dt '~;.,' ~~;: 'b~~k: ~t~'~i d~k~;'~~~ 
add), and you are required to bring with you ............ : ....... over te leggen, voeg er bij) en van u wordt mite deze vereist om met u 
(specify t.he book. record and doeument required). Barnen te brengen ................ , .. , .............. , ...........•• 

(noem het vereiste boek, stuk en dokument). 
Given under t.he hand of the .................... of the Board 

this ..... , .............. day of. ............•...... 19 ......... . G geven onder de hand van de .................... van de Raad 
op deze ......... , .......... dag van .......... , ... ,' .... 19 ....... . 

/Jnllt~d by tlte CAPE TIMES LIMITED, Cape Tou·n.-O 1149. 
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