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I 
by reason of the cessation of the interest held by thel 
deceased, such value being determined as follows :-! 

(i) 	 Where the interest ceasing was a fiduciary interest 
and tIle person to whom the advantage or benefit 
accrues is the fidei commissary heir to such 
property, the value shall be the fair market value, 
as at the date of the cessation of the fiduciarv 
interest, of the property in respect of which th~ 
fiduciary interest was hcld ; 

(ii) where 	upon the cessation of the interest of the 
deceased there accrues to the holder of the bare 
dominium in the property the full ownership 
in such property, the value shall be the difference 
between the fair market value of the full owner
ship of the property as at the date of such 
cessation and the value of the bare dominium 
as at the date when such bare dominium was 
first acquired under the disposition creating the I 
interest held by the deceased: Provided that 
there shall be deducted from the value so deter
mined the amount whereby such value has been 
increased by any improvements in the property 
effected at the expense of any holder of the bare 
dominium during the continuance of the interest 
of the deceased; . 

(iii) where 	 the person to whom the advantage or 
benefit accrues acquires on the cessation of the 
interest of the deceased a usufructuary or other 
like interest only, the value shall be determined 
by capitalizing at six per cent. over the expecta
tion of life of such person or if the said interest is 
to be held for a lesser period over such lesser 
period, the annual value of the interest so 
ceasing; 

(iv) for 	 the purposes of this paragraph the term 
" annual value" means. in the case of a usufruc
tuary or other like int~rest an amount equal to 
six per cent. upon the capital value (as determined 
in accordance with section six) of the property 
over which the interest was held, less any interest 
payable by the person deriving the benefit or 
advantage in respect of allY cnpital debt (other 
than. a debt incurred by such person) secured 
upon the said pro perty: Provided that where it is 
established to the sat.isfaction of the Master 
that the property in question could not reason
ably be expected to produce an annual yield equal 
to six per cent. on the capital value of such 
property, the :Master may fix such sum as may 
seem to him to be fair and reasonable and the 
sum so fixed shall, subject. to the provisions of 
section nineteen, be the annual value of such 
property for the purposes of this paragraph, 
and in the case of any limited interest or in the 
case of auy limited interest in books, pictures, 
statuary or other objects of art the term" annual 
value" means the average net receipts (if any) 
derived from such interest by the deceased, 
calculated over the last three years of his life;.,. 

(v) 	any valuation of any property or any interest 
in property required for the purposes of this 
paragraph shall be determined in accordance 
with section si;c of this Act." 

. 
'! 

de overledene bezeten, zulke waardc te worden be
paald als voIgt ; 
(i) Waar het ophoudende recht een fiduciair recht was 

en de persoon aan wie het nut of voordeel toevalt 
de fidei commissaire erfgenaam van zulk eigendom 
is de waarde de redelike marktwaarde, ten tijde 
van het ophoudcn van het fiduciaire recht, van 
het eigendom ten opzichte waarvan het fiduciaire 
recht bezeten werd; 

(ii) waar bij het ophouden vanhet recht van de 
overledene aan de bezitter van het blote eigen
domsrecht het volle eigendomsreeht op zulk 
eigendom toevalt, is de waarde het verschil 
tussen de redelike marktwaarde van het volle 
eigendomsreeht op het eigendom ten tijde van 
zulk ophouden en de waarde van het blote 
eigendomsreeht ten tijde dat zulk bloot eigen
domsreeht het eerst verkregen werd, ingevolge 
de besehikking waarbij het beperkte recht 
bezeten door de overledene gevestigd werd: 
~let dien verstande dat van de aldua bepaalde 
waarde het beclrag afgetrokken wordt, waarmee 
zulke waarde verhoogd is door verbeteringen 
aan het eigendom aangebraeht op kosten van 
enige bezitter van het blote eigendomsrecht 
gedurende de dum van het beperkte reeht van de 
overledene ; 

(iii) waar de persoon aan wie het nut of voordeel 
toevalt bij het ophouden van het reeht Van de 
overledene slechts een vruehtgebruik of andel' 
dergelijk reeM verkrijgt, wordt de waarde be
paald door de kapitalisatie van de jaarlikse 
waarde van het aldus ophoudende reeht tegen 
zes percent over de vermoedelike levensduur van 
zulke persoon, of indien het gezegde recht bezeten 
zal worden voor een korter tijdvak, dan over zulk 
koner tijdvak ; 

(iv) voor de doeleinclen van deze paragraaf wordt 
onder de uitdrukking "jaarlikse waarde" ver
staan in het geval van een vruchtgebruik of ander 
dergelijk recht een bedrag gelijk aan zes perc,ent 
van de kapitale waarde (zoals bepaald overeen
k?mstig artikel zes) van het eigendom waarover 
het recht bezeten werd, na aftrek van rente 
betaalbaar door de persoon die het nut of vom
deel ten opzichte van een kapitale schuld (niet 
zijnde een schuld gemaakt door zuIke persoon) 
verzekerd door het gezegde eigendom verkreeg: 
Met dien verstande dat waar naar genoegen van 
de Meester bewezen wordt dat het eigendom 
in kwestie niet redelikerwijze verwacht kon 
worden jaarlikse inkomsten op te leveren gelijk 
aan zes percent op de kapitale waarde van zulk 
eigendom de Meester zulke som kan be palen als 
aan hem redelik en billik toeschijnt, en de aidus 
bepaalde 80m is, met inachtneming van de 
bepalingen van artikel negent'ien, de jaarlikse 
waarde van zulk eigendom voor de doeleinden 
van deze paragraaf. In het geval van enig 
beperkt recht of in het geval van een beperkt 
recht op boeken, schilderijen, standbeeldcn of 
andere kunstvoorwerpen wordt onder de uit 
drukking "jaarlikse walude" verstaan de ge
middelde netto ontvangsten (zo er ontvangsten 
zijn) uit zulk recht verkregen door de overledene, 
bereke~d over de laatste drie jaren van zijn 
leven; 

(v) een waardering van een eigendom of reeht op 
eigendom vereist voor de doeleinden van deze 
paragraaf geschiedt overeenkomstig artikel zes 
van deze Wet. 

5.v
Amend~ent . Secti0l1 ten of the principal Act is hereby amended by 5. Artikel lien van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd Wijzigi~ 
of f~l~N the deletion from paragraph (e) of the words "paragraph (d) door de schrapping uit paragrauf (e) van de woorden " para- v.an artI;l 
~;~f 1~22.o. or (e)" and the substitution therefor of the words "para- graaf (d) of (e) "en de indeplaatsstelling daarvoor van de woor- ~~~:~anet 

graph (e) or (/)" and by the insertion after the word den "paragraaf (e) of (f)" en door de invoeging na het woord 1922. 
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"three" in that paragraph of the words" as amended by the·"drie" in die paragraaf van de woorden "zoais gewijzigd 
Death Duties Act, 1922, Amendment Act, 1925." door de Sterfrechten Wet, 1922, Wijzigings Wet, 1925 ". 

6. Artikeltwaalf van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd !j~zi~!;~ "I 
Amendment 6 Section twelve of the principal Act is hereby amended by door de schrapping van: sub-artikel (6) daarvan en de inde- r a' 
of prov.isions the'deletion of sub-section (6) therefrom and the substitution plaatsstelling daarvoor van het volgende nieuwe sub-artikel ;- ~~t1~:1 v n • 
of sectIOn .. 	 " (6) ( ) ur d k . b . d t 11' ,
twelve of Act therefor of the followmg new sub-sectIOn:-	 a ~y aar e su seSSle esta~t Ult e oeva mg.van tw:'.alf v~n. , 
No 29 of vol elgendomsrecht op een elgendom aan de bezItter "et No. 29 
1922 "(6) (a) Where the succession consists of the accrual of van het blote eigendomsrecht daarop, om reden van :alff~9~; be. 
relatin/l' to full ownership in any property to the holder of the het ophouden van een vruchtgebruik of ander derge- ;:a:~ring 
valuatIOn of bare dominium therein by reason of the cessation li]'k recht bezeten door de overleden persoon, is de van . .
successions. 

of any usufructuary or other like interest in such waarde van de suksessie het verschil tussen de redelike 8ukseSS1CB 
property held by the predecessor the value of the marktwaarde van het volle eigendomsrecht op het 
succession shall be the difference between the fair eigendom ten tijde van zulk ophouden, en de waarde 
market value of the full ownership of the property van het blote eigendomsrecht, ten tijde dat zulk bloot 
as at the date of such cessation and the value of the eigendomsrecht het eerst verkregen werd, ingevolge 
bare dominium as at the date when such bare de beschikking, waarbij het recht bezeten door de 
dominium was first acquired under the disposition overleden persoon, gevestigd werd; Met dien ver
creating the interest held by the deceased; Provided stande dat van de waarde aldus bepaald het bedrag 
that there shall be deducted from the value so de- afgetrokken wordt waarmee die waarde verhoogd is 
termined the amount whereby that value has been door verbeteringen aan het eigendom aangebracht 
increased by any improvements effected in the pro- op kosten van enige bezitter van het blote eigendoms
perty at the expense of any holder of the bare recht gedurende de duur van het recht van de over
dominium during the continuance of the predecessor's leden persoon. 
interest; (b) Waar de suksessic bestaat uit een voordeel aan de 

erfopvolger toevallende door overleving bij het 
(b) 	 Where the succession consists of an advantage accruing ophouden van een jaargeld wordt de wa~rde van de 

to the successor by survivorship on the cessation of suksessie bepaald door de kapitalisatie tegen zes 
an annuity, the value of the succession shall be percent over het tijdvak van de vermoedelike levens
determined by capitalizing at six per cent. over the duur van de erfopvolger (of indien het tijdvak dat 
period of expectation of life of the successor (or if de suksessie genoten zal worden vqor een korter 
the period for which the succession is to be enjoyed tijdvak is, dan over zulk korter tijdvak) van het 
is for a lesser period, over such lesser period) the gemiddelde bedrag van zulk jaargeid berekend over 
average amount of such annuity calculated over het tijdvak van drie jaar onmiddellik v66r het over-
the period of three years immediately prior to the lijden van de overleden persoon, of indien zulk 
death of the pred. ecessor or if such. annuity has been I· jaargeld genoten is door de overleden persoon voor 
enjoyed by the predecessor for a period of less than een korter tijdvak dan drie jaar over zulk korter 
three years, over such lesser period." tijdvak. 

· 7. Artikel dertien van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd Wijziging 
. h' f h .. 1 A . h b d d Idoor- van a,rtlkelAmendment 7• SeetIOn t zrteen 0 t e prIllClpa ct IS ere y amen e -'I . 	 "... dertien van 

of section . (a) de schrappmg van de woorden . lllet zI]nde een Wet No.2'} 
thirteen of (1) ~y the d~!et.IOn of the- ,words "other than a fiduciary 1 fiduciair recht" .in sub-artikel (1) ; . van 1922. 
Act No. 29 mterest I!1 sub-sectIOn (1) ;" 	 (b) door de schrappmg van de woorden "gemIddelde
of 1922. (2) 	 by ~he deletIOn of the words aver~ge annu~I value jaarlikse waarde daarvan verkregen door de erf

denved th~;e~rom by t~e successor whose l~ter.est· opvolger wiens recht vervallen is " in sllb-artikel (2) 
has lapsed III sub-sectIOn (2) and the substItutIOn 
therefor of. the words "annual value,. as defined for 
the purposes of paragraph (b) of sectIOn five or any 
amendment thereof." 

Amendment 8. Section fifteen of the principal Act is hereby amended
of section (I) by inserting in paragraph (b) after the words "publicfifteen of Act 
No. 29 of institution" and "public nature" wheresoever 
1922. they occur the words "within the Union" ; 

(2) by the addition of the following paragraph
" 	(d) any succession falling under paragraph (6) of 

section ten where the successor-...i.s entitled to the 
benefit or advantage of the cessation of the 
interest under a bona fide transaction of purchase 
and sale." 

, . 	 ... ' 
Amendment 9. SectIOr~ ~eventeen of the p~IllClpal ~ct IS hereby amended 
of section by the addItIOn of the followmg provIsos;seventeen of 

H P . d d h . h f
Act No. 29 . rOV1 e t .at ~n t e case 0 any estate or property 
of 1922. liable to the dutI.es Imposed under this Act or any amend

ment thereof whICh, whether under the provisions of any 
statute or otherwise, is not required to be administered 
under th: supervision of a Master, the Commissioner 
may, reqUIre accounts to be rendered to him direct and on 
receIpt of such accounts shall proceed to the assessment 
of any duties payable under this Act or any amend· 
ment thereof; Provided further that any person ad
ministeri~!? any such estate or propert~ whether ~nder 
the prOVIsIOns of any statute or otherWIse, who falls to 
render such accounts as the Commissioner may require 

cn de indeplaatsstelling daarvcor van de woorden 
"jaarlikse waarde zoala gedefinieerd voor de doel
einden van paragraaf (b) van artikel vi)! of een 
wij ziging daarvan. 

8. Artikel vijftien van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd- Wijziging 
(1) 	door de invoeging in paragraaf (b) van de woorden v~.n .artikel 

"in de Unie" na de woorden " openbare inrichtin- :tftt~e::; van29"" b d " " b .. h' "n C "' o.gen, open are aar en open are mnc tmg van 1922. 
wanneer zij daarin voorkomen. . 

(2) door de toevoeging van de volgende paragraaf-
"(d) een suksessie vallende onder paragraaf (6) van 

artikel tien waar de erfopvolger gerechtigd wordt 
tot het nut of voordeel van het ophouden van 
het reeht ingevolge cen bona fide transaktie van 
koop en verkoop. 

.~'. Artikel zeventien va~ de Hoofdwet wordt bij deze ge- Wijziging 
WIJZIgd door de toevoegmg van de volgende voorbehouds- van art-ikel 
bepating ;_ . zevent~en . AI 

" Met dien verstande dat in het geval van een boedel of van Wet No. 
" 	 '. . 29 van 1922.elgendom onderhevIg aan de belastmg geheven mgevolge 

deze Wet of een wijziging daarvan, die hetzij ingevolge de ..... 
bepalingen vP.n· een of andere wet of anderszins niet 
geadministreerd behoeft te worden onder het toezicht van 
de Meester, de Kommissaris verlangen kan dat rekeningen 
bij hem direkt ingeleverd worden en bij ontvangst van 
zulke rekeningen, gaat hij over tot de aanslag van enige 
belasting betaalbaar ingevolae deze Wet of. een wijzi
ging daarvan: Met dien ~erstande voorts dat een 
persoQn .die zulke boedel of eigendom beheert ingevolge 
de bepalmgen van een of andere wet of anderszir.s en die 
verzuimt zulke rekeningen als de Kommissaris van hem 

of him shall incur a penalty not exceeding one hundred, mocht verlangen in te leveren zich blootstelt aan een boete 
.' 
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pounds: Provided also tl1<1t in the event of any such! van ten hoogste honderd pond: Met dien ~erstande ook 
person failing to render the required accounts within! dat, in het geval dat een zodanige persoon verzl1imt de 
t~e period prescribed by the Conlln! ssio ncr, the Commis-I verlangde rekeningen binnen het door de Kommissaris 
SlOner may proceed to make an estImated assessment of voorgesehreven tijdvak in te leveren, de Kommissaris 
the duties payable in such sum as he may consider to be over kan gaan tot het doen van een geschatte aanslag 
fair and reasonable and the duties so 'estimated shall van rle betaalbare belasting in zulke som ala hij redelik 
thereupon become payable in like manner as is provided f'n hillik acht en de aldus geschatte belasting daarop 
in the case of duties assessable otherwise undcr the pro-, betaalbaar wordt op dezelfde wijze als bepaald is ten 
visions of this Act or any amendment thereof." I opzichte van belasting op andere wijze aangeslagen inge

. volge de bepalingen van deze Wet of een wijziging daarvan."
Amendment 10. SectlOn twenty-three of the principal Act is hereby amended 10. Artikel drie en twintig van de Hoofdwet wordt bij deze Wijzigi~of section 
twemy-three by the deletion from sub-paragraph (iv) of paragraph (b) ofl gewijzigd door, de schrapping uit sub-paragraaf (iv) van ~a?- artlkel 
of Act R). the words "paragraph (d) or (el" and the substitntionlparagraaf (b) van de woorden "paragraaf (d) of (e)" en de t:;'!a~; van 
29 of 1922. therefor of the 	words "paragraph (e) or (I)" and by the indeplaatsstelling daarvan van de woorden, "paragraaf (e) of Wet No. 29 

insertion after 	the word "three" in that paragraph of the (j) " en door de invoeging na het woord "drie " in die paragraaf van 1922. 
words" as amended by the Death Duties Act, 1922, Amend- van de woorden "zoals gewijzigd door de Sterfrechten Wet, 
ment Act 1925." 1922, Wijzigings Wet 1925." 

Amendment 11 S l' th' t _f... f th. . . I At' h b d I t' d 11. Artikel vier en dertig van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging 
of provisions d 'tl eC/ft .tr YJ our 0 t, e prIIlbclJ~a Cd ISh erfe y e e e geschrapt en het volgende nieuwe artikel daarvoor in de plaats van bepa
of section au Ie. 0 oWIIIg new sec lOn BU stItute t ere or :- t ld . .... . lingen van 

tj:tzt:..~ "34: (1) .No grant, transfer, en~orsement or othe~ act ges e ';-34. (1) Geen gr?ndb~ief) transportakte, ~ante~ening of :::~~~~::~n 
29 of 1922. 	 of regIstratIOn shall be recorded III auy deeds regIstry 

in connection with any property or interest in property 
formiug part of a deceased estate or which may have been 
held by a deceased persou unless there is produced to the 
Registrar ~ certifi~ll:te issued by the Commissioner that 
all necessa~y provislOn has been made for the payment 
of any dutIes chargeable under this Act or any amend
ment thereof. 

(2) Ko fee shall be chargeable in respect of the issue 
of any sl]ch certificate." 


Amendment . h" '" 
12 Sof s3ction 	 . ect-wn t trty-e!ght of the prIIlClpal Act IS hereby amended 
dd't' f h f 11 . .ththirty-eight byea I lOn 0 teo owmg.

of Act No. 
29 of 1922. 	 "and for th~ payment of fees to executors an~ other 

persons reqmred to render. accounts under thIS -,?-ct 
or any amen~ment thereof III .res~ect of property WIth 
regard to whICh no remuneratlOn IS payable under the 
provisions of section sixty-nine of Act No. 2'1 of 1913." 

. , 	 . ..Amendment 13. The FIrst Schedule to the prlllClpal Act IS hereby re-of First ' F' t 	 S h d I b t't t dSchedule to pea e I d and the f0 11oWlllg new Irs c e u e SU s I -ue 
Act No. 29 therefor 
of 1922. 

First Schedule. 

RATES OF ESTATE DuTY. 

Upon the first £2,000 of dutiable amount .. 1 per cent. 
Upon so much of the dutiable amount 
as exceeds £2,000 and does not exceed £3,000 1 

£3,000 	 £7,500 2 
£7,500 £10,000 3 

£10,000 £15,000 4 
£15,000 £20,000 5 
£20,000 £25,000 6 
£25,000 £30,000 7 
£30,000 £35,000 8 " 
£35,000 £40,000 9 
£40,000 £45,000 10 
£45,000 £50,000 11 
£50,000 £55,000 12 
£55,000 £60,000 13 
£60,000 £65,000 14 
£65,000 £70.000 15 
£70,000 £75;000 16 
£75,000 17 

.... Amendment 14. The Second Schedule to the principal Act is hereby
£0 Sacond amended by the addition of the following proviso ; 
Schedule to 
Act No. 29 "Provided that where the successor is married to a 
of 1922. 	 person related by blood to the predecessor the rate of duty 

chargeable shall be,_ determined by the relationship of 
whichsoever of the two spouses is more nearly related to 
the pr-edecessor." 

Sh0rt title 15. This Act mav be cited for all purposes as the Death 

andere akte van reglstratlC wordt m een regIstratlCkantoor Wet No. 29 
van akten ingeschreven in verband met een eigendom of van 1922. 
recht op eigendom deel uitmakend van een boedel van een 
overledene, of dat door een overledene bezeten moeht zijn, 
tenzij aan de Registrateur een certifikaat uitgereikt door 
de Kommissaris, dat aIle nodige voorziening gemaakt is 
voor de betaling van belasting hefbaar ingevolge deze 
Wet, of een wijziging daarvan, vertoond wordt. 

(2) Geen fooi wordt berekend voor het uitreiken van 

zulk een certifikaat." 


12. Artikel acht en de-rtig van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging 
... dId t : h tId 	 van artikelgewIJzIg (oor 	 e oevoegIng van e vo gen e: 

,- d b t l' f' k k t I acht en der· . en voor e e a.lng van OOlen aan e se u eurs en all( ere t'g va Wet 
personen van wie verlangd wordt rekeningen in te leveren ~o. 2~ van 
ingevolge deze Wet of een wijziging daarvau in verband 1922. 
met eigendom, ten opzichte waarvan geen beloning betaal
baar is ingevolgc de bepalingen van artikel negen en zestig 

van Wet No. 24 van 1913." 


13. De Eerste Bijlage van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging 
herroepen en de volgende nieuwe Eerste Bi]'lage daarvoor in de v~~ Eorste 

. 	 B1Jlagevanplaats gesteld :- Wet No. 29 
van 1922. 

Eerste Bjjlage. 

SOHAAL VAN BOEDELBELASTING. 

Op de eerste £2,000 van belastbaar bedrag .. i percent., 

Op dat gedeelte van het belastbare bedrag dat 


meer dan £2,000 bedraagt maar niet meer dan £3,000 1 
£3,000 " £7,500 2 " 
£7.500 £10,000 3 " 

£]0,000 £15,000 4 " 
£15,000 £20,000 5 
£20,000 £25,000 6 
£25,000 £30,000 7 
£30,000 £35,000 8 
£35,000 £40,000 9 
£40,000 £45,000 10 
£45,000 £50,000 11 " 
£50,000 " £55,000 12 
£55,000 £60,000 13 
£60,000 £65,000 14 
£65,000 £70,000 15 
£70,000 £75,000 16 
£75,000 17 

14. De Tweede Bijlage van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging 
gewiJ'zigd door de toevoeging van de volgende voorbehouds- v~~ Tweede

BIJlage van
bepating : Wet No. 29 

" Met dien verstande dat waar de erfopvolger met een van 1922. 
perSOOIl gehuwd is die in bloedverwantschap staat tot de 
overleden persoon, de schaal van de hefbare belasting 
bepaald wordt door de bloedverwantschap van diegene 
van de beide echtgenoten die het dichtst verwant is aan 
de overleden persoon." 

15. Deze Wet kan voor aIle doeleinden aangehaald worden Korte tit61 
and date of Duties Act 1922 Amendment Act 1925 and shall first take1als de Sterfrechten Wet, 1922, Wijzigings Wet, 1925, en wordt en dd.tum

" " ' 	 . vancommence effect in respect of the estates of p3rsons who have died ou or het eerst van kracht ten 0pzlChte .van de boedels va~.personen invoeringment of Act. 
after the first day of July, 1925, and in respect of each succession die op of na de eerste dag :van .Jube 1925 ove~led~n ZI]n, en ten van Wet. 
which has accrued by reason of the death of a predecessor opzichte van elke suksessle dIe toegevallen IS lilt hoofde van 
on or afterthat date. het overlijden van een overleden persoon op of na die datum. 

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



vi UXIOX GAZET'TE EXTRAORDINARY, 5TH ATGUST, 1925. 

No. 32, 1925.] 

ACT 'VET 
To 	provide for the licensing of trades, professions!Om voorzienin, te maken voor het lice~~ierel!- van 

and occupations within the Union and to fix handelsbezl'gheden, beroepen en bedrlJven In de 
licence duties payable. Unie en om de betaalbare licentierechten vast te 

steBen. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent ~~jesty, ZIJ RET BEPAA~D_ door Zijn MajTes,teit de K~n!ng" de 
the Senate and the House of Assembly of the UnIon of Senaat en de volksraad van de Ume van ZUld llinka, 

South Africa, as follows :- . als voIgt: ' 

L' '1 (1) A f th fi t d f J ' 1926 th li 1. (1) Vanaf de eerste, dag van, .Tanuarie 1926 zijn de licen- Licentie
d~~i~ceand d t: ~fi rdo~ the Fr,s t aydo anduaSry, d' I 't e

tl 
,cCl,we" tierechten vermeld in de Eerste en'Twecde Bijlagen van deze retchfften en 

. u les speCl e In e IrS, an Secon che u es 0 lIS ACt' W d t ff b ld' d 'lIT t d T d s ra .en en
penalties to d th It' 'fi d' thi A t d th S 	 d S h dIet en e s ra en en oct en verme III eze ne, en e wee e boeten te 
be charged an e pena les SP:CI e III scan, e econ c, e u e Biilage hefbaar en oplegbaar ten opzichte van het drijven worden /re
under this shall be chargeable III respect of the carrymg on of the trades, 't f d h d I b z' hed b e f bed ,. hoven en' 'h d' f 'I d h en Ul oe enen van e an e 8 e 19 / en, ero pen 0 nlvenfAct. 	 pro esslOn~ or ?cCUp,atlOns or t e OIllg or a! ure ,to 0 t e of het doen of verzuimen te doen van de llandelingen of dingen opgelegd in-

acts or thmgs In thls Act or such Schedules deSCrIbed, 'd TIT t f lk B' 'I b h gevolge deze
In eze n e 	 0 zu -e I] agen esc reven. Wet. 

(2) All definitions, exemptions and other provisions contained. (2) AIle "definities vrijst~~lingen en andere ~epalingen vervat 
in the First and Second Schedules to this Act shall be deemed In de ~ersce en Tweede BI]lagen van deze Wet worden geacht 
t bad hall b d apt f tl i A t deel Ult te maken van en als een geheel gelezen te worden met 
.0 ens e rea s ar 0 . 1 S c. 	 deze \Vet. 

Amounts to 2. (1) In respect of every licence issued under this Act 2. (1) Ten opziehtc vall elke licentie uit.gereikt ingevolge Bedragen· te 
bedch~rged £ there shall be oharged ancI payable t.he amouut specified in dezc Wet is het bedrag vermeld in de betreffende Bijlage van rorden ge. 
~~u/o~ce ° the r.elative Schc~ule to this Act: Provided that if the liability deze We~ he~baar en beta.alba~r: ~et dien verstande dat indien ~?::~ ~~11 
licences. to take out any hcence commences after the first day of .Tulyde verplwhtmg om een hcentlC lilt te nemen na de eerste dag uitreiking 

in any year the amount chargeable shall, save and except as van Julie in een jaar ontstaat bedraagt het hefbare bedrag, ,:an . 
otherwise provided, be one-half of that a,mount.. behalve en behoudens zoals anderszins bepaald de he1ft van dat heantIes. 

bedrag. 
(2) Every such lieenee shall be taken out in the distriet (2) Elke zodanige licentie wordt uitgenomen in het distrikt 

where the trade, profession or occupat.ion is carried on or in waar de handelsbezigheid het beroep of bedrijf uitgeoefend of 
which the liability for the licenee first arises and shall, except gedreven wordt, of waarin de verplichting van een licentie 
as otherwise provided, expire on the thirty-first day of Decem- eerst ontstaat enloopt af behalve en behoudens zoals anderszins 
ber of the year of issue, bepaald op de een en dertigste van December van het jaar van 

. 	 . .., ' uitl'eiking.
(3) Nothmg m thIS se~tlO.ll. contamed shall be deemed. to (3) Geen beraling van dit art.ikel wordt geacht een persooll 

relIeve. any person from lIabIlIty to Pil:Y the lIcenee duty and van de verpliohting te ontheiIen om de ingevolge deze Wet 
penaltIes properly chargeable under thIS Aet as from the date behoorlik invorderbare lieentierechten en boeten vanaf de 
upon which such liability was first incurred. datum waal'Op zulke verpliehting eerst ontstond te betalen. 

Scope of 3. (1) The lieences specified in the First Sehedule to this 3. (1) De Hcenties opgenoemd in de gezegde Eerste Bijlage Gebied vau 
licences. 	 Act shall be of full force and effeet throughout the Union va~ deze W~t hebb~n vo~le kraellt e~ effekt do~r de gehele lieentiep. 

wheresoever they may be issued except in the case of those Ume :va~r Zl}, ook. u~tgerClkt mogen ZlJll behah~~ III het geval 
lieences which ill terms of the said Schedule are required for van dIe hecntles dIe III te:~nen va~ de gezegde BIJlage verlangd 
or restricted to speeific premises or areas. worden voor of beperkt zlJn tot bwzondere pereelen of st.reken. 

" .. 	 . (2) De Heenties opgenoemd in (Ie gezegde Tweede Bijlage 
(2) 1he lIcences speCIfied III the Second Schedule to thIS van deze \Vet hebben slechts kracht en efl'ekt in de Provincie 

Ac~ shall be of .force and e.fl'ect only witJ:in th: Province in waarin zij uitgereikt worden behalve in die gevallen waar 
w.h~eh ~hey a::e Issued save :n th~se cases :n :hl(}h other pro- andere bepalingen biezonderlik gemaakt zijn hetzij in de 
VISIOn 1.S spe.clfically made eIther III the saId tJchedule or else- gezegde Bijlage of elders in deze 'Vet. 
where 1Il thIS Act. h d J • 1b l' 4. Be ou ens zoa ,s spema epaa dill deze Wet- Wanneer II! 

(a) moet elke persoon die in een winkel of bezigheids- z.onde~like
'Vhell 4. Save as is specialJy provided in this Act: plaats een 	handelsbezigheid drijft, waarvoor een van hcen.t~esseparate
licences (a) Every person who carries on in any shop or place of de licenties vermeld in Deel I van de Tweede Bijlage ~~':~!n. 
required. van deze ,"Vet uitgenomen moet worden een afzonderbusiness any trade for which one of the licences 

like licentic volgens de voet voorgeschreven in diespecified in Part 1. of the Second Schedule to this 
Act is required to be taken out shall take out a separate Bijlage uitnemen ten opzichte van elke winkel of 

bezigheidsplaats waar die handels bezigheid gedrevenlicence at the rate prescribed in that Schedule in 
wordt: Met dien verstande dat waar een handelsrespect of every shop or place of business in which 

that trade is earried on: Provided that where one 	 bezigheid gedreven wordt op percelen verdeeld door 
muren aantrade is carried on in premises divided by walls but maar anders elkaa,r gelegen sleehts een 

otherwise adjoining one licence only for the trade lieentie voor de aldus gedreven handels bezigheid 
vereist wordt;so carried on shall be required; 

(Ii) elke persoon die verplieht is een licentie uit te nemen 
(b) 	 every person who is liable to take out a licence under. ingHvolge deze Wet ten opzichte van een beroep

this Act iIi rCl'pect of any profession mentioned inl vermeld in Deel II van de Tweede Bijlage hier'van, 
Part II of the Second Schedule hereto shall save as\ moet behalve zoals anderszins aldaar bepaald een 
is otherwise provided therein take out a separate afzonderlike licentie in elke Provincie van de Dnie 

b 
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licence in each Province of the Union in which such 
person has an office or place of business; 

(c) 	 every person who is liable to take out a licence under 
this Act in respect of any occupation mentioned in 
Part III. of the Second Schedule hereto shall take 
out a separate licence in each Province in which he 
exercises or carries on such occupation whether or 
not he has a place of business therein. 

Partnerships. 5. (1) Any licence issued to a partnership shall contain ~he 
full names of each of t.he partners and the ~tyle under wh~ch 
~nd t~e address at whICh the trade, professIOn or occupatIOn 
IS carned on. 

uitnemen waarin zulke persoon een kantoot o£ be:z.ig 
heidsplaats heeft. 

(c) 	 Elke persoondie verplicht is een licentie ingevolge deze 

Wet uit te nemen ten opzichte van een bedrijf vermeld 

in Deel III van de Tweede Bijlage hiervan moet een 

afzonderlike licentie uitnemen in elke provincie waarin 

hij zulk bedrijf uitoefent hetzij al dan -niet hij aldaar 

een bezigheidsplaats heeft. 


5. (1) Een licentie uitgereikt aan een vennootschap bevat Vennoot. 
de volle namen van elk van de vennoten en de firma waaronder schappen. 
en het adres alwaar de handelsbezigheid. het beroep of bedrijf 
uitgeoefend of gedreven wordt. 

(2) In het geval dat een of meer van de vennoten uit de 
vennootschap treedt of treden, v66r de een en dertigste dag 
van December van een jaar ten opzichte waarvan een licentie 

(2) In the event of one or more o£ the partners retiring uitgereikt was aan zulk een vennootschap, kan de overige 
from a partnership before the thirty-first day of December in vennoot of kunnen de overige vennoten van de vennootschap, 
any year in respect of which a licence was issued to such partner- tegen betaling van een overdrachtsfooi van een pond voor het on
ship, the remaining partner or partners of the partnership may, afgelopen tijdvak door zulke licentie gedekt de handelsbezigheid 
on payment of a transfer fee of one pound for the unexpired of het bedrijf ten opzichte waarvan zulke licentie uitgereikt 
term covered by such licence, carryon the trade or occupation werd voortzetten. 
in respect of which such licence was issued. (3) Een verandering in de leden van een vennootschap 

veroorzaakt door de toelating van een nieuwe vennoot brengt 
(3) Any change in the membership of a partnership occa- de noodzakelikheid mede van het uitnemen van een nieuwe 

sioned thr.ough the admission of a new partner shall necessitate licentie. 
the taking out of a new licence. 6. In het geval van overlijden van de houder van een licentie Overdracht 

kan de weduwe of weduwnaar of eksekuteur van de overleden ~an t' 
Transfer t,f .6. In the ~vent of the death of the holder of any licence, the persoon en bij gebreke van de aanstelling van een eksekuteur, 
licences. Wl.~OW or Wldow~r or executor of the deceased person an? een kurator bonis aangesteld om de boedel van zulke overleden 

fmlm.g the appoll~tment of an executor any curator bont8 persoon te beheren, en in het geval van insolventie of boedelaf
a ppomted for .takmg charge. of the estate of ~uch deceased stand de kurator of boedelredder van zulke persoon en in het 
person and. m case of msolvency. or assIgnment the geval van een maatschappij in likwidatie de likwidateur en in 
~ru~te~ or, as::ngnee ,of .such perso~ and m case of a company elk geval waar de houder wettig onbevoegd wordt, een kurator 
m lIqUIdatIOn, the hqUIda~or, ,a~d m any case wher~ the h?lder bonis op bevel van een hof aangesteld de handelsbezigheid of het 
becomes under an~ legal dlsablhty, any curator bont8 appomted bedrijf ten opzichte waarvan zulke licentie uitgereikt was voor 
under any order of court, may, .upon the payment ,of a transfer hct onafgelopen gedeelte van zulke licentie voortzetten tegen 
fee of one pound for th~ u~explfe'd term of. such hce.nce, carry betaling van een overdrachtsfooi van eenpond. . 

!Cenles. 

, " 
on the trade or occupatIOn m respect of whICh such hcence was 7. Rij die een handelsbezigheid, beroep of bedrijf uitoefent of Stnf ~IJ 
issued .. d' b'" I' t' 1 . t b" schuldIgbe.. dnJft zon er In eZlt te zlJn van een ICen Ie zoa s verCls 1] vinding 

. . , deze 'Vet maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij wegeIJB uit. 
Penalty fol' , 7. 	"\ny perso~ w~o carnes?n any tr~de, professIO~ or occup~- schuldigbevinding gestraft met een boet~ va~ ten hoogste oefe~~ng van
failing to tlOn wIthout be~ng m possessIOn of a hcence as ~eqUIred by t~IS driemaal het bedrag van het onbetaalde hcentlerecht of met bed~IJf, pro·take 	out a 
licence. ~ct shall be gUIlty of an, offence a~d shall be hable on conVlC- gevangenisstraf met of zonder harde arbeid van t,en hoogste ~::~:pof 

tIO.n to a fine not ~xce~dmg three ~lmes the, amount of the un- drie maanden o£ met zowel zulke boete als gevangemsstraf, zbnder 
paId duty or to Impnsonment WIth or WIthout hard labour Iice;ltie. 

for a period not exceeding three months or to both such fine ROO d' ' l' t' 1 ' t bOO d B t" t 	 8 (1) IJ Ie verzUlmt een ICen Hl zoa s verels 1] eze oe e voo.r. and	 Impnsonmen. " 1 d d ., verzuirn (rn
Wet uit te nemen bmnen een maanc na e atum waarop ZIJn, t"d . 

Penalty for 8. (1) Any person who fails to take out a licence as required ~crpli,cht~ng aanving of een kleiner bedr~g dan het voor zulke ~?ce~~ie ~,~t 
delay in by this Act within one month of thc date whcn his liability hcentle mgevolge deze Wet verschuldlgde bedrag be~.aalt, te nernen of 
t.aking out. commenced or pays an amount less than the sum due for betaalt voor elke maand of gedeelte van een maand dat hI] een het volle 
lIcence or In· 	 h d 1 b 'h 'd b f b d "f 't f t f d 'J'ft, d bedragpaying full such licence under this Act shall pay for each month or part of an e s eZIg CI, ,ero~p 0 e nJ UI ~e en o. rl ) zon er daa van te 
>;mount a month during which he carrics on any tradc, profession or d~ voorgeschre,ven hcentIe of dat h~t te dlen 0pzIChte verschul- betalen. 
thereof. occupation without the prcscribed licence or during which any dlgde bedrag ~et ten volle betaald I~, ee~l bed~ag b~rekend tegen 

amount due in respect thereof is short paid a sum calculated de voet van tlCn :percent op het Jaarhkse h?ent~erecht voor
at the rate often per cent. of the yearly licence duty prescribed gesc~~even ten 0pzIChtc,v~n zulke handels bezlghCld, ?eroep, of 
ill respcct of such tradc, profession or occupation or of the bedn]f, of op het te WClmg betaalde ?~drag ten 0pzIChte van 
amount short paid in respect of such liccnce, as the case may zulke hcentle, na:ar het geval moch~, zlJn ,boven e,n behalve de 
be, in addition to the duty specified in the relative Schcdule : rechten ve~~neld III de betreffe~de BI]lage, Met dien verstande 
Provided that any such additional amount shall not exceed dat zulk b~]ko~end bedrag Illet meer be~r~agt dan het aldus 
the amount of the licence duty so specified or of the amount vermelde IICentlerecht ?,f het aldus te WeImg betaalde bedrag 
so short paid, as the case may be. naar het geval mocht ZI]n, 

(2) Thc payment by any penwn of any sum under this d" (2) I?ke lbetali~g v,a~ een ?~drafkdoor een \ersoo: i~gevolge
hsection fihall not be deemed to relicvc such person of any It artl 'e. ,wo~ t me geacn ,~u, e persoon e on e en van 

, , 1 I' 'b"l't' d th h h' f 'I t t k t strafschuldlgheld waaraan hI] zICh bloot gesteld heeft doorcnmma 130 I I Y mcurre roug IS al ure 0 a e ou a " , 1'" 	 h h f hr h 11 th f t f "1 r bTt h ' b ZI]n verZUIm om een Icentle Ult te nemen, noc ont e t et 
,[cence, nor s a e ac fO any crlllunfa'lla III:r aVhl,ng f een feit dat een persoon gestraft is wegens zulk verzuim hem van 
Imposed upon any person or any such 301 ure re leve 1m rom d r h ' b d ' 1 d't t'k 1 t btl 
any 	nbligation to pay any amount under this section, e verp IC tm~ ee~ e rag mgevo ge I ar I e ~ e a en. 

• 	 9. (1) Een IICentlerecht, boet.e of ander bedrag (mtgezonderd Invordering 
Recovery oj 9. (1) Any duty, penalty or other amount save a fine on een boete na schuldigbevinding), verschuldigd ingevolge deze van rechten 
duty and conviction due under this Act shall be a debt due to the Govern- Wet is een schuld verschuldigd aan de Regering van de Unie en en boeten,
penalti)s. ment of the Union and may be sued for and recovercd by daarvoor kan gedagvaard worden en hij kan ingevorderd 

action by the Commissioner for Inland Revenue in any com- worden door de Kommissaris van Binnenlandse Inkomsten bij 
petent court having jurisdiction. wijzevan een aktie in een bevoegd hof dat jurisdiktie heeft. 
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Fun:J.s to ,le 

(2) '['he provisions of this section shall come into force on 
the promulgation of this Act and shall apply to the recovery 
of any licence duty, penalty or other liability incurred prior 
to the first day of January, 1926, under the provisions of any 
law in forcc prior to the said day, 

. 	 '. 
10. (1) All hC,ence duties and penaltieS collected under the 

cl,redlted With First Schedule to this Act and all fines received for contra
' 

(2) De bepalingen van dit artikel treden in werking bij de 
afkondiging yan deze Wet en zijn van toepassing op de invorde
ring van een licentierecht, boete of andere verplichting verrezell 
vaar de eerste dag van Januarie 1926 illgevolge de bepalingen 
van een of andere Wet van kracht v66r degezegde dag, 

10. (1) Alle licentierechten en boeten geind ingevolge de FOllds('n tp 

Eerste Bijlage van deze Wet en aIle boeten ontvangen wegens worden 
overtredingen van deze Wet ten opzichte van zlllke licentie- . t ., I

iCeIlee 'f h' A f . h ] . 11 b '1'" 	 "nle gem( e ~duties, ventIOllS t IS ct. 1Il r~spect 0 sue (.utIeS a~d a al S 

penalti0sand estreated I,n ,connectIOn wIt,h any such contraventIOll aUe,ged 
fines colle~t. shall be paId lIltO the Consohdated Revenue Fuud of the Dmon.
ed find balls 
estreated, (2) Alllieence duties and penalties collected under the Second 
under thiS Schedule to this Act and all fines r c i d f t t'
Atee ve or con raven IOns 

c . 	 of this Act in of such duties and all bails estreated in 
connection with auy such contravention alleged shall be paid 
to the Provincial Revenue Fund of the Province in whieh the 
liability for such licence duties, penalties, or fines arose or in 
which the contravention is alleged to have taken place 
in connection with which any such bail is estreated, 

~dmil1istra. 11. The Commissioner for Inland Revenue shall be responsible 
tion ~f Act. for the carrying out of the provisions of this Act and may 

from time to time prescribe any forms or declarations required 
for the administration then-of. 

. ' 	 .
Laws re, 12. The laws set out m the ThIrd Schedule to thiS Act arep3sled, hereby repealed as from the first day of January, 1926, to the 

extent set out in the fourth column of that Schedule, 

Preserva- 13. (1) Nothing in this Act contained shall affect the validit 
ti.O~l of pro. f h . - f I 'f' y

Il3I n re 0 t e prOVISIOns 0 any aw III orce pnor to the commencement 
~ti~gSto' of this Act in so far as they govern only the granting of 
grant of con- authority for the issue of lieen~es -or the regulation,' inspection, 
t,rol. etc" of registration and control of licences or the re ulation and 
lIcences. control of th trad s pr f s i f g d 

e, e, 0 e sons or occupa IOns concerne . 

(2) Any such provision which related to a licence required 
under any law in respect of the carrying on of any trade, pro
fession or occupation or the doing of any act for which a 
licence is required under this Act shall be deemed to be applic
able to the licence so required under this Act, 

Short title 14, This Act may be cited for all purposes as the Licences 
:~!m~n~e_of C?nsolidation Act, 1925, and, sa,ve as pro,:ided in sect.ion 
ment. mne, shall commence and come mto operatIOn on the first 

day of January, 1926... 

First Schedule.--Union Licences. 

Item 1. Agent of jf"oreign .Firm, 

For a yearly licence £75 
For a quarterly licence, for any period of three months from 

the date of issue £50 

Provided that the duty paYd ble by any such agent who has 
been ordinarily resident within the Union for three im 
mediately prior to the taking out by him of any lieenep
shall be half the rates specified; 

Provided further that the duty payable by any such agent 
who is the hona fide employee of a duly licensed agent of a foreign 
firm shall be the sum of £15, 

(1) This licence shall be required by every person in uddition to any 

reehten, en aIle verbeurd verklaarde borgstelhngen 1Il ver-band licentie 
met 'zulke be weer de overtredingen worden in het Gekon- rechten, 
solideerde Inkomstefonds van de Dnie gestort. hoeten (n 

.. . . 	 ,boeten nR 
(2) ABe .. gemde hcentIeTrechten en boeten mgevolge de schu~digbe-

Tweede Bl]lage van deze "et en aIle boeten ontvangen wegens vindmg en
d' d ,\Y t t ' ht lk r ' be . d 

ove{tre mgerl van b ezed 'e kl en JPzble e Vltn zu ,e lccbntte- ~=~kl~::-rde 
rec ten en a ever eur ver, aar e orgste. mgen m v~r ~nd horgRtelli I_ 

met zulke beweerde overtr~dl~gen worden l~ het Pro,:mcl.ale gen ingevolge 
Inkomstefor,tds v,an de Provmcle gestort waarm de verphc;htmg deze \\0'( t. 
v~n zul~e h~entlerechten of boeten ontstond of, waarm de 
overtredm/? III verband waarmee zulke borgstellmg verbeurd 
verklaard IS beweerd wordt plaats gevouden te hebben, 

11. De Kommissaris voor Binnenlandse InkolllSten is Administra
verantwoordelik voor de uitvoering van de bepalingen van ti;, van Wet. 
deze Wet en kan van tijd tot tijd vormen of verklaringen 
vereist voor de administratie daarvan voorschrijven, 

12. De wetten vermeld in de Derde Bij!age van deze Wet Herroept'll 
worden bij deze herroepen vanaf de eerste dag van Januarie Wel.t('n, 
1926 in de omvang uiteengezet in de vier de kolom van rue 
Bijlage, 

13. (~) G:een bepaling v,an deze Wet doet afbreuk aan Beho:rd vall 
de geldlgheld van de bepalmgen van eell of andere Wet van bepalmg"n
k ht " d' , d W t ' .. 1 h betre1Tell e 
hrae Ivoor e m~oermgd;~~ eze d e ,t .t~verre zy sec, ts de v~rJeni~g 
fet dyer enen, van, evokeg, eJ ,voor . e Ul erel IngkVan ~lcenttes, van kontI' I~ 

1 t t t<:. e, rege mg, ms~e Ie, regJstra Ie ~an en on ,ro e over L,ver ,enz, 
hcentles of de regehng van en kontrole over de betrokken IIcentIe,~,
handeL.'Ibezigheden, beroepen of bedrijven regelen, 

(2) AIle zulke bepalingen ,die betrekking hadden op een 
licentie vereist ingevolge een of andere wet, ten opzichte van 
het uitoefenen of drijven van een handelsbezigheid, beroep of 
bedrijf of het verrichten van een handeling waarvoor een 
licentie ingevolge deze Wet vereist wordt. worden geacht 
toepasselik te zijn op de aldus ingevolge deze Wet vereiste 
licentie. 

14. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte tit.el 
als de Licenties Konsolidatie Wet, 1925, en treedt in werking en. d ," mn 
en wordt van kracht behoudens zoals bepaald 

d J 
' 

negen op de eerste ag van anuarle] 926, 
bij artikel van ,m, voerlng. 

Eerste Bijlage.-Unielicenties. 

Item 1. Agent van Buitenland8e Firma
Voor een jaarlikse licentie £75 
Voor een driemaandelikse licentie voor enig tijdvuk van drie 

ma,anden van de datum van uitreiking 	 £50 
Met dien verstande dat het lieentiereeht betaalbaar door een 

zodanige agent die gedurende dne jaar oumiddeltik vooraf
gtlande aan de uitneming door hem van zulk een Iicentie zijn 
vaste woonpbats binnen de Unie gehad heeft de holft van de 
genoemde bedragen bedraagt : 

Met dien verst'lnde voorts dat het licentierecht betaalba,ar 
door een zodanige agent die de bonafide bodiende is van een 
behoorlik gelicentieerde agent van een buitenlandse firma 
de 80m van £15 bedraagt. 

(1) Deze licentie wordt vereist (boven en beh:llve enige andere licentie 
other licence held by him who in any way advertises or holds himself door hem gehoud.m) van elke persoon die zich op cen of andere wijze 
out as the authorized representative or agent of any manufacturing adverteert of uitgeeft als de gemachtigde vertegenwoordiger of 
or trading establish.;·nent outside the 'C'nion or who, whether as prineipal, van een handels- of fabrieksonderneming buiten de 'C'nie of die 
agent, or employee of any duly licensed person, a,ctually invites, solicits, als principaal, agent of hediende van een behoorlik gelicentieerde persoon 
canvaSEe.s C)" accepts orders for the sale or supply of goods by any such werkelik orders voor de vcrkoop of levf.ring van goederen door zulke 
manufacturing or trading establishment t.o persons in the Union: handels- of fabrieksonderneming nan personen in de Unie vraagt, zoekt 
Pro.'ided that such licence shall not be required by any person whom kolporteert of aanneemt: Met dien verstande dat zulke licentie niet 
I<ur:h goods are purchased' and resold in the ordinary course of mvn vereist wordt van een persoon door wie zulke goederen gekocht en weder 
business, verkocht worden in de gewone loop van zijn eigen bezigheid. 
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~2) Every licence shall be made out in the name of the person licensed (2) Elke licentie wordt nitgemaakt in de naam van de geli.centieerde 
and shall give the nlUne or names of each company, firm or trader persoo,:,.en vermeldt de naam of namen van elke vertegenwoordlgde maat
repre"ented schapplJ, firma of handelaar. 

'" .• 	 (3) Indien gedurende de duur van een licentie de houder niet in staat 
(3) If during the currency of a licence th~ h<!lder is unable t<; make is om vttn zi)n licentie gebruik te ~.aken, kan de lieentie tegen betaling 

use of his licence the lirence may on applICatlOn to any ReceIver of van een fOOl van £1 op aanzoek blJ een Ontvanger yan Inkomsten.op 
Revenue be transferred to another person on payment of a fee of £1 : een andere persoon overgedragen worden: Met dIen verstande dat 
Provided that if such Ii cence was issued at a reduced rate in terms of indien zulke licentie uitgereikt werd tegen een verminderde voet in termen 
either of the provisos to this item, the difference between that rate and van een van de twee voorbehoudsbepalingen van dit item, het verschil 
the full rate otherwise chargeable shall be paid in a~dition by any such tussen die voet en het volle ?edrag and,em hefbaar ~aarenboven door 
transferee who may not be entitled to such a reductIOn, zulke overdrachtnemer dIe met gerechtlgd mocht zlJn op zulke ver

mindering bijbetaald moot worden. 
Banker or Banking Institution, 


£20 Item 2, Bankier of Bankinstelling-
In re.~pect of each branch 
ten opzichte van elk takkantoor £20 

Item 3, Commercial Traveller. 
£15 item 3. Handel81'eiziger(1) 	Wholesale 
. (I) Groothandel.. .. .. .. .. , . .. £15 

This licenoe shall be required by every person who is the representative, '" . , 
traveller aO'ent or employee of any manufaoturing or trading establish, pew hcentle wordt verels~ van elke persoon dIe de ve:tegenwoordl~er, 

t 	 ' '? b' 'thO the U' a d who on behalf of such relzlger, agent of bedwnde 18 van een handels- of fab1'1eksondernemmg 
men fcartry~g on tUS1dIl:ess Wit bUll, h ntl/:>ll 'tng canvasses solicits or die bezigheid drijft binnen de Unie en die ten behosve van zulke handels
manu ac UrIng or ra lng es a IS men InVI.e, , 'f f b 'k d 'rd b h l'k I' t' d h d I 

J' ed t d f tl e sale or ~upply to them 0 a 1'1e son ernemlng 0 em van e 001' I ge lCen leer e an e aa1'8f Iaccept s orders rom du y ICens .ra ers or 11 . 0 	 d k fl' h d f k 
of goods, wares or merchandise: Provided that such a licence shall not voor ever oop 0 evermg aan en van goe ersn, waren? oopmans
be required within the Prmrince in which such manufacturing or trading goederen, :"raagt, Z?ekt, k?lporteert. of aannee~t ,: Met dlen verstande 

t bl' h t h I f b ' 	 dat zulke hcentle nlet vereist wordt III de ProvIllCle waar zulke handels
es a 18 men as a pace 0 usmess, 	 of fabrieksonderneming een bezigheidsplaats heeft, 

(2) Retail " £7 10 	 o 
(2) Kleinhandel £7 10 0 

This licence shall be required by every person \:ho is the r~presentat!ve, Doze licentie wordt vereist van eike peraoon die de vertegenwoordiger, 
traveller, a~nt or employee ?E ~ny manu,facturmg or tradmg eatabhsh- reiziger, agent of bediende is van een handels- of fabrieksonderneming 
ment carryl~g on buslI,;ess wIthn~ the UIll~)Il ?,nd who on behalf ,o~ such die bezigheid drijft binnen de Unie en die ten behoeve van zulke handels
manufacturmg or trading establIshment mY-ltes, canvasses, SOlICIts, or of fabrieksonderneming orders van personen niet zijnde behoorlik 
accepts orders from persons other than duly hce,:,sed tradet;l for the sale or gelicentieerde ha.ndelaars '11001' de verkoop of levering aan hen van 
s,upply to them of goods, ,wares or ,me,r?hand18e: P,;,oVlded ~~a~ such goederen, waren en koopmansgoederen, vraagt, zoekt, kolporteert of 
lICence shall not be reqUIred for mVltmg, canvassmg, sohCltmg or aanneemt: ~ret dien verstande dat zulke licentie niet vereist wordt 
twcept,ing orders ,within a~y magisterial district in w~ich Buch manu, voor het vragen, zoeken, kolporteren of aannemen van orders binnen 
facturlllg or tradlllg establIshment has a place of bU~lIl~SS. een magistraatsdist,rikt waar zulke handels- of fabrieksonderneming een 

In the event of, the hol?er of a commerCIal traveller s hcence, whether bezigheidsplaats heeft. In het geval de houder van een handelsroizigera
wh?lesale or retaIl, who IS .the, bona fl~e employee of the person or firm licentie, hetzij voor groothandel of kleinhandt'l, die de bonafide bediende 
which he, rel?resents bec~mlllg lllcapacitated f?r il:ny rea:son from making is van de persoon of firma die hij vertegenwoordigt om een of andere 
use of h.is heence, the,llCen('e may, on applIcatIon bemg made by the reden verhinderd wordt om gebruik te maken van zijn lic:mtie, de 
employer to any ReceIver o~ Revenue and <!n paymen! of ,a !ee of £1, licentie op aanzock daarom door de principaal bij cen Ontva.nger van 
bE> transferred for the re~alllder of the penod for whICh It IS current Inkomsten en tegen betaling van een fooi van £1 overgedragen kan 
to another employee nOlnlllated by such employer. worden voor het overschietende tijdvak van zijn duur op een andere 

•item 4. For the sale oj Fireworks, 
in respect of ei.ch shop or place of business from which fire

works are sold £1 

'j'his licence shall be issued only to a person in possession of a general 
dealer's licence who produces a certificate from a police offi~er that 
the premises from which fireworks are to be sold are euitable and that the 
applicant is of good character. 

Item 5. N eW8paper Publisher8. 

(a) For every daily newspaper published in the Union 

(b) 	 For all other newspapers issued at intervals not exceeding 
seven days £5 

Second Schedule. 

PART I.--TBADING LIOENCES. 

bediende door zulke principaal aangeduid. 

Ite~ 4, Voor de verkoop van Vuurwerkvoorwerpen
ten opzichte van elke winkel of bezighaidsplaats waar vuur

werkvoorwerpen verkocht worden £1 
Deze licentie wordt sl~chts, uit15ereikt aan een pel'SOon in be~it van 

een ~lgemene handelaa1'8hcentle dIe een certlfikaat van een offiClcr van 
polItIe overlegtdathet perceel waarvuurwerkvoorwerpen verkocht zullen 
worden geschikt is en dat de applikant een goed zedelik karakter bezit. 

Nieuw8bladen Uitgever8

(a) Voor elk dtlgcliks nieuwsblad uitgegeven in de Unie 	 £10 
(b) 	Voor aIle andere nieuwsbiuden bij tnssenpozen van ten 

hoogste zeven dagen uitgegeven £5 

Tweede Bijlage. 

DEEL I.-HANDELSBEZIGREIDS LrcENTIES. 

Item 1. Fabrikanli van spuit- of minerale water8 '. £10 

item 1. Aerated or :Mineral Water Manufacturer., £10 Deze licentie wordt vereist van elke fabrikant van spuit- of minerale 
waters, gemberbier, hopbier of andere dranken van een dargelijke aard, 

This licence shall be required by every manufacturer of aerated or waarvan de verkoop niet· onderhevig gemaakt is aan het houden van 
mineral waters, ginger beer, hop beer, or other beverages of a similar een licentie ingevolge een of andere wet op de verkoop van bedwelmende 
nature the sale of which is not made subject to the holding of a licence dra.nken, ten opzichte van elke fabriek door hem gedreven: 
under s.ny law relating to the sale of intoxicating liquor, in respect of Met dien verstande dat wnar de bruto ontvangsten verkregen uit 
each factory carried on by him. zulke fabrikage gedurende de twaalf maanden omniddellik vooraf-

Provided that where the gross receipts derived from sllch manufacture gaande aan de datum waarop de verplichting tot het uitnemen van 
during the twelve months immediately preceding the date upon which de licentie ontstond ge::m £2,000 til boven ging3n de licent;e £5 be
the liability to take out the licence arose did not exceed £2,000 the duty drilagt, 
chargeable shall be £5, 

item 2, Handelaarin 8puit- of miner ale waters, . £3 
item 2, Aerated or jJfineral Water Dealer " , , .' .• £3 

'Deze licentie wordt vereist van elke persoon, inbegrepen een persoon 
This licence shall be required by every person, including any person gelioontieerd om wijnen, spiritualien of andere bedwelmende dra.nken 

!icE\used to sell by retail wines, spirits or other intoxicating liquors, who bij de kleine maat tc verkopen die Bpuit- of minerale waters voor de 
sells or supplies aera,ted or mineral waters for the manufacture of which fabrikage waarvan een licentie van fabrikant van spuit- of minerale 
an aerated or mineral water manufacturer's licence is required, whether waters vereist wordt, verkoopt of levert, hetzij in hoeveelheden voor 
in quantities for consumption off the premises or served in glasses or verbruik weg van het perceel of bediend in glazen of andere houders, 
ot.her r!lceptacles either separately or mixed with any intoxicating liquor hetzij afzonderlik of verrnengd met cen bedwelmende drank of niet 
or non,intoxicating elOl'dials, and shall include the sale of toba<lCO, cigars bedwelnIende opwekkende dranken en sluit de verkoop van tabak, 
and cigaretu93, sigaren en sigarotten in, 

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

http:Inkomsten.op
http:persoo,:,.en


x 
UNION GAZETTE EXTRAOR.DI!ARY, 5TH AUGU$l!~. 

Ite,,:, 3 • .Arx:thecaty •• . 	 £51Item 3. A~e'!'~. .. \Ii--... 
(I) .This lIcence shall be required by every perSOll who sells 01'1 (1) Deze liccntle wordt verelst van elke persoon die In het klein "'. 

s,;!pphes by ret~il. any drug or medicine or who compounds orldrogerijen of medicijnen verkoopt of levert, of die reeepten 
dIsp~nses prescrIptIOns ~nd sha:tl cover t!"e sale of medical and surgical. samenstelt of opmaakt, en omvat de verkoop van geneesklllidige en . 
ap~hances, photographic apparatus, tOIlet requisites and such otherj'heelkundige toestellen, fotografle benodigdheden, toiletartikelen, en 
artICles of a like nature as are by custom sold by persons'carrying on zulke andere artikelen van ecn dergelijke klasse als gewoonlik door 
businesse3 of this nature. • personen verkooht worden die een bezigheid van deze 800rt drijven. 

(2) This licence shall only be issued to a person who has obtained (2) Deze licentie wordt slechts uitgereikt aan een persoon die een 
a certificate as a qualified chemist and druggist under the laws and Icertifikast verkregen heeft van een gekwalificeerde apoteker en drogist 
regul~tions relating to medical practitioners and apothecaries in the i ingevolge d.e wetten ~m. regulaties op ~nooskundige Praktizijns en 
Pro:rmce where the business is carried on: Provided t,hat a licence maYi~potekers In de provmc~e w';lar ~e be.zIgheld gedreven wordt: Wet 
be ,Issued to a firm, partnership or company if It duly qualified andidIen verstande dat een hcentI.~ ':'Itg~mllkt kan word~n aan ee~ firma, 
registered chemist and druggist is in charge of the place where suchlvennootschap of maatschappIJ Ind~en een behoorhk gekwalificeerde 
business is carried on and his name is endorsed on the licence issued inlen geregistreerde apoteker en droglst aan het hoofd staat van zulke 
respect thereof. ,bezigheidsplaats en zijn nasm geendosseerd is op de te dien opzichte 

(3) This licence shall not be required by medical practitioners iniuitgereikte ~eent.ie. .. " .. 
respect of the compounding and dispensing of their own prescriptions, I (3) Deze heentIe wordt lllet verClst van geneeskundlge praktlzlJns 

Iten opzichte van het samenstellen en opmaken van hun eigen recepten. 
Item 4, Baker £5lItem 4, Bakke'!' .. .• ,. . . ., .. ., '. £5 

(1) 'I'his licence sInH be required by every person who carries on (1)·0 I' t' dt . t 'I l' d be' h 'db . b b . 	 . i eze ICen Ie wor vereIS· van EH <6 p61'800n (Ie e ZIg el van 
uSllless 8S a aker ut sh911 n~t be reqUlred by tl;e hol~er o! a .hcencC 1een bakker drijft maar wordt niet verei"t vall de houder Vfll). een 

as a . general dealer who C'lrnes on such busmess III hIS I1censedlicentie als een algemene handelaar die zulke bezigheid in zijn gelicen. 
prelIDses. . .. " .,. tieerd perceel drijft.

F,;,1' the purposes of thiS hc~nce baker' Uleans any person w~ol Voor de doeleinden van deze licentie wordt onder een "bakker" vel'. 
carnes O~l t~e busmess of sellIng, whether by wholes?,le or by retaIl, I sta<tn een persoon die de bezigheid drijft van het verkopen, hetzij in het 
brea.d, blscmts, cakes or pastry baked or made by hun. 'groot of in het klein, van brood, beschuit, koek of gebak door hem 

(2) A separate licence shall be required in respect of each shop or'gemaakt of gebakken. 
premises where such bread, biscuits, cakes or pastry are sold, but any (2) Een afzonderlike licentie wordt vereist ten opzichte van elkeI' 

such licence shall cover the sale at such shop or premises of sweets and winkel of perceel Waar zulk brood, beschuit, koek of gebak verkocht 
other confectionery. ,wordt, maar zodamge Iicentie dekt de verkoop in zulke winkel of pereeel 

(3) A licence shall not be reqnired in respect of the sale by any Ivan bonbo~'il en ander sui~ergoed: . 
servant of a duly licensed baker from a delivery van or cart of any "I· (3~Eden IdleentlC word~ ~et fkre1sr. tent.opz~ch~ ~kn de verkoobd~lr 
bread, biscuits, cakes or pastry bLtked or lllade by such baker. een e Ifenke van eben de °bor I} ~te lkccnkIee; e bak del' van elken bae~ke •

• ,wagen 0 ar van roo, esc lUI', oe OL ge a 001' zu e er 
item o. BO(tnUng and Lodf/in:1 Housc Kecper .. £5'gemaakt of gebakken. 

This licence shall be required by every person who carries 011 the Item 5. KOBt. en Logieshoudel' £5 
business of a hotel·keeper or boarding or lodging house keeper by sup· Deze licentie wordt vereist vall elk persoon die de bezigheid drijft 
plying meals and lodgings to others for money or its equivalent or who van hotelhouder of kost. en logieshouder door het verschaffen van 
carries on UIe business of letting residential fiats or rooms, maaltijden en hulsvesting aan anderen tegen betaling van geld. of wat 

, "daarrnee gelijk staat, of die de bezigheid drijft van het verhuren van 
ExemptIOns: , ;woonapartementen of kamers, 

(I) Any.person whose ~os~ receipts from such a business during ITlrijatellingen. . . 
the precedmg calendar 'yeaI dId not ~xceed £1,00.0. ."' I (1) Een persoon wier! bruto ontvangsten van zulke bezlgheId gedu· 

(2) ~ny person keepm~ or c?nductlllg a boarding or lodgmg house rende het voorafgaande kalenderjaar met meer bedroegendan £1,000. 
exchlslvely for sehool·gomg chIldren, students or teachers. (2) Een persoon die een kost· of logieshuis houdt of drijft uitsluitend 

. voor schoolgaande ki~deren, studenten of onderwijzers,
It0Jn 6. Bu.chu Huyer .. £1 £1 

, Item 6. Buchukoper
This licence sh",\l be re(]uired by eveTY persoll who lor purposes of ..'. 	 . _ " 

trade or profit purchases buchu from the picker, plucker, cutter or Deze hcentle wordt vermst van elke persoon dlC ",,;,or doel~mden van 
gatherer thereof or from the proprietor of the land upon which it has handel of winst bu.chn koopt van de plukker, afslllJder of Illzamelaar 
been so picked, plueked, cut or gathered. daarvan of vaIl: de mgenaar. van de grond waarop de buchu aldus geplukt. 
.. 	 afgesneden of mgezameld IS. 

Item 7. Butcher. 	 Item 7. Slachter 
(1) Wholesale ,. . , .. , , ., .. . , £75 . (1) Gro~tha~del '. ... ." ~?5 

. 	 ..' . (I) Deze hcentle wordt verolst Vctn elke persoon dIe de bcz!ghold dnJft 
(1) ThIS hcell~e shall be. reqlllred by ev~ry 'p~Jl's~n who carnes on the van de verkoop van vlees in hoevcelheden van groothandel. 

busmess of scUmg meat m wholesalt1 quantltlCs, C) D h d l' van deze licentie is gerechtigd om de bezigheid van cen 
(ii) 	The h~lder of this licence.shall be entitl~d to carry o,?, at the sa~e sla~htereino~e ekIeinhandel te drijven zonder de licentic uit te nemen 

)Iace of 1;msmess only the ?usmess of a retaIl butc~er 'wIthout takmg hefbaar ten opzichte van zulk een bezigheid maar slcehts op dezelfde 

,ut the hcence chargeable III respect of sueh a bUSIness. b . 1 'ds I· t 


(''') 	Th h ld f thO l' ·h II b ,t'tl d t band sell live eZlg leI p aa s,
III e 0 er 0 IS loonce s a e on leo uy (iii) De houder van deze licentie is gereehtigd levend slachtvee te 


!laughter stock. kopen en te verkopen. 


(2) Butcher RetaiL In any urban area 	 £7 10 (2) Slachter Kleinhandel. Ineenstadsgebied .. £7 10 ° 
Outside any urban area £2 10 Slachter KleinhandeI. Bulteneenst<tdsgebied £2 10 ° 


. ,. . ' . (i) Deze licentie wordt vereistvan elke peI"Soon die de be~igheid drijft 

(1) ~Ihis lIcence shall be reqmred by every person who c:al"':les on the van het aanbieden of uitstallen van vlees voor verkoop III het klem 

business of. otIering or exposing meat for sale by yetall m a shop in een winkel of vaste plaats of door het aanbieden van vlees ter 
~)r fixed plaee or .by otIering meat for sale f?r dehve~y ~rom some verkoop voor bestelling van. een ';Indere plaats: Met dien verstande dat de 
uther place: PrOVIded that the holder of a retaIl butcher s lIcence may houder van een slachters.hcentle m de klClnhandel daaronder worsten, 
sell thereunder sausages, polonies, tripe, ham, bacon, eggs, butter, droge worsten, pens, ham, spek, eieren, boter, plulmvee, en gezoute~, 
1,oultry, and salted, frozen, or preser:ved :neat or fish; bevroren of aekonserveerd vlees of vis kan verkopen, 

(ii) A separate licen.ce 8111;11 be ~'eqUlre~ m respect of each shop or (ii) Een afzonderlike lic:ent~e is vereist ten opzichte van iedere winkel 
pla?~ where such bUSllless IS. Cl1;rned o~, ." of plaats waar zulke. bezlghCld ged~ven .wordt. " ." 

(Ill) For ~he. Pl.:'-l'p.oses of thiS h~e:lCe urb':ll alea means 3:n y area (iii) Voor de doelemden van d.e~ h?entle wordt onder . .statls~ebled 
under the JurisdICtIOn of a mUlllClpal counell, berough councd, to,,"-n verstaan een gebied onder de Jurlsdlkhe van een mUlllclpaittCltsraad, 
council, village COUIlCil, town board, ;,illage management board, local stadsraad, dorpsraad, dorpskomitee, dorpsbestunrkomitee, plaatselik 
board, health beard or health cummittee. bestuur, gezondheidsraad of gezondheidskomitee. 

Exemption.~ : Tlrij8tellingen. 
This licence shall not be required in respect of- Deze licentie wordt niet vereist ten opzichte van- t 	 ..(a) de verkoop van vlees aan reizigers door de .lOuder van een 

(a) 	the sale of Uleat to travellCl's by the holder of Ltny licence licentie voor de verkoop van wijnen of spiritualien of van ean 

for the sale of wines or spirits or of any general dealer's licence algemene handela,arslieentie op een plaats niet zijnde binneh 

in any place not being withill an urban area, provided there is een sta,dsgebied mits flr gaen behoorlik gelioontieerde slachter op 

no duly lieensed· butcher at such place; zulkc plaats is; 


(b) 	 exposing or offering for sale meat 011 any public or, (b) de uitstalling of aallbieding ter verkoop van vlees op cell 

municipal Hlarket for sale by the market·master or out ofl publieke of munieipale markt tel' verkoop door de marktmeestel' 

hand in aecorc[a.nce with the market regulations for the tinle of onderhands overeenkomstig de marktregulaties alsdan van 

beiI;g in force; kracht; 
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(c) verkopingen door een slachter in de groothandel op de beziS' 
(c) 	 sales by a wholesale butcher at tho place of business licenced heidsp1aats geliccntieerd voor het drijvon van zijn bezigheid 

for the conduct of his wholesale business. voor groothandel. 

Item 8. Dealer or Speeulator in Livestock or Produce .. £10 Item 8. Handelaar of Spekulate'ur in levende have of voortbrengselen £10, 
(1) This licence shall be required by every person who carries on the (1) Deze licentie wordt vereist van elke pereoon die de handel of 

trade or business otherwise than in the course of his business as a general bezigheid drijft anders dan in de loop van zijn bezigheid als een aigemene 
dealer of buying livestock or produce for the purpose of sale, eonsign· handelaar van het kopen van leve,nde have of voortbrengselen voor het 
ment, barter or exehange whether by auction or out of hand and doci van verkoop, verzending of ruil, hetzij bij publieke veiling of onder
whether or not the person so dealing has a recognized place of business. hands, en hetzij al dan niet de aldus handeldrijvende perEoon een erkende 

(2) For the purpose of this licence "livest{)ck" means horses, cattle bezigheidsplaats heeft. 
sheep, goats, pigs, mules, donkeys and ostriches but does not include (2) Voor het doel van deze Iicentie wordt onder "levende have" 
poultry or other birds; verstaan paarden, beesten, schapen, bokken, varkens, muilen, ezels en 

(3) "Produce" means all products of farming operations other than struisvogels, maar sluit niet in hoenders of andere vogels. 
ostrich 	feathers. (3) Onder "voortbrengseIen" wordt verstaan aile voortbrengselen 

van boerderij werkzaamheden niet zijnde struisveren.
Ea:emption : 

, , V rijatelling : 
A farmer. or breeder of lIvestock m rf'spect of t~e sale, barter or ex· Een boer of aanteler van levende have ten opzichte van de verkoop of 

ehange. of lIvestock bred ?r pro.duce gro~ by hun .or purchased and ruil van levollde have door hem aangeteeld of voortbrengselen door hem 
resold m the course of h18 ordmary farmmg operatIOns. verbouwd of gekocht en verkoeht in de loop van zijn gewone boerderij 
Item 9. Eating House Keeper • £5 werkzaamheden. 

Item 9. Eethuisnouder £5If situate in the Tl'anRkeian Kative 'l'err;tories or District of 
£1 Indien in de Transkei NaturE'llegcbeidcn of Glen Grey distr;kt 	 £1Glen Grey 

.. _ Deze licentie wordt vereist van elke persoon die voedsel of dranken 
This Jic~nce shall be required by every pel'so~1. who selJ~ r;r s1.1pplies verkoopt of versehaft aan personen lliet zijnde Europeanen in een 

food or drlll~ to persons other j;~an ~uropeans III a;ny bUlldIllg, str?-c- gebouw, opstal of pereeel waar voedsel of dranken verkocht of versehaft 
tille or premlSe~ where food or drmk IS sold or supplled for consumptlon worden voor gebruik op de percelen. 
upon the premIses. Een afzonderlike lieentie wordt vereist ten opzichte van elk zodanig

A separate licenee shall be required in respect of each such eating eethuis. 
house. 

2 Iteem 10. Handilaar in Verse Voortbrengsilen .. .. •• £2Item 10. Fresh Produce Dealer 	 £ Deze licentie wordt voreist van elke persoon die in een winkel of ander 
This lieenee sh~ll be required by 6vely pOIson wl,o sells ill a shop or perceol vruchten, noten, gl'oenten, tabak, eieren, hoenders, hOlling, brood, 

ather premises fruit, nuts, vegetables, tobaceo, eggs, poultry, honey, beschnit, koek, gebak (mits zulk brood, beschuit, koek en gebak niet door 
bread, hiscuits, cakes, pastry (provided such bread, biscuits, cakes and hem zelf gemaakt of gebakken zijn), suikergoed, bonbens of zuivel
pastry have not beon baked or made by himRfllf), confectionery, sweets produkten verkoopt, mits de aIdus verkochte artikelen de voortbreng
or da.iry produee, provided that the !trUdes so sold aro the produce or ~elen of het fabrilmat van de Unie zijn, en geeH, de houder het recht, 
llumufact.ure of the Union; and shall entitlo the holder to sell, either om, het,zij persoon1ik of door zijn bediendell, melk van bestelkarren te 
perSOlu~Jly 01' by omployee:-;, milk frolU delivery ctl/ts. verkopen. 
item II. GemraJ Deale/'-	 Item II. Algemc1i-e ~Iandela,al', ., 

(a) VVaar de gennddE'lde waarde V<ln vool'raad Ul hUlldel1l11et 
(a) 	Where the average value of st.ock ill hand cloes !Jot meer bedraagt dan £2,000 , . , , . , , . £5 

exceed £2,000 .. £5 ° ° (b) vVaarde gemiddelde waarde va.n voorraad in handen meer 
(b) 	 vVhero the average value of stock in hand exceeds bedraagt dan £2,000 : 

£2,000 : Op zulk gedeelte van de voorraad in handen als mindel' 
Upon so mueh of Buch stock in hand as does not exceed bedraagt dan £2,000 , , £5 

£2,000 £5 Als meer bedraagt dan £2,000 maar niet meer dan £5,000° 0 
as exceeds £2,000 but does not exceed £5,000, £1 1O~. per £1,000 £1 lOs, per £1,000 of mindel'. 

or part thereof. Ais meer bedraagt dan £5,000 maar niet meer dan £10,000 
as exeeeds £5,000 but does not exceed £10,000, £2 per £1,000 £2 per £1,000 of mindel'. 

or part thereof; Als meer bedra£,gt dan £10,000 maar niet mE'er dan £20,000 
as exceeds £10,000 but docs not exceed £20,000, £2 lOs. per £2 lOs. per £1,000 of mintier. 

£] ,000 Ot' pa.rt thereof; Ais meer bedraagt dan £20,000 maar niet m8el' dan £30,000 
as exeeeds £20,000 but does not exceed £30,000, £3 pOl' £1,000 £3 per £1,000 of mindel'. 

or pal't thereof: AlB meer bedrna.gt dan £30,000, £3 lOs. per £1,000 of 
ill; exceeds £30,000, £3 lOs. per £1,000 or part thereof. mindel'. 
Subject to a maximum payment of £100. Met een maksimum van £100. 

(I) 'I'his licenoe shall be required by every person who carries 011 a (1) ~eze licel~tie wordt ve~~i8t van e1ko persoon die handel of bezigheid 
trade or busine~s in any shop, store or place where goods, wal'CS, mer- dl'lJft m een wmkel, magazIJll of plaftts waar goederen, waren, ~oop. 
eh&lldise, produee or livestock are sold, bartered or exchanged or ofieredlIllanSwar(lll, v.oo;tbrengselen of levende have verkocht of verr1111d of 
01' exposed for sale, harter or exchange, provided that the trade or busi. aan~eb<:,den of tnt,gestald wO,rden tel' verkoop of Ttl!l, Imts de ha~del ?f 
Hess 80 earried on is not covered by any other licence issuable under this b?ZlgheId al?l1S gedreven llle,t gedekt, wordt door een andere heentlO 
Act. tntrelkbaa,r lllgevolge deze Wet. , 

(2) De gemiddelde wao~rde vali de voorraad 1Il handen wordt geacht
(2) The average value of the stock in hand shall be taken to be: te Zijll als voIgt 

ta) 	in the case of a business which hus been in exiHtence prior to the (a) in het geval van een bezigheid die bestaan heeft veer de datum 
date when liabilitv for tbe licence is incurred- wao,rop de verpliehting van de licentie ontstaan is 
(i) 	 tho value of the stock on hand (including therein stock (i) de waarde van de voorraad in handen (met inbegrip daar

purchased and in bond or transit) at the date of stoektaking, onder van voorraad gekoeht en in entrepot of in transito) 
afl determined by the last stocktaking during the two1ve op de datum van het opmaken van inventaris zoa1s bepaald 
months immediately preeeding the date when sueh lia-: door de laatste inventaris opgemaakt gedurende de 
bility was incurred: i twaalf maanden onmiddellik voorafgaande aan de datum 

(ii) 	where there has been no "toektaking within the period pre-I waarop zulke verpliehting ontstond. 
scribed in sub-paragraph (i) above, an estimate of the' (ii} vVaar geen inventaris opgemaakt is binnen hot tijdvak 
average value of the stock held during t lie preceding twelve voorgeschreven in sub.paragraaf (i) voorzegd, een schatUng 
months 01' such shorter period as the business may have been van de gemiddelde waarde van de voorraad gehouden 
in existenoe; gedurende de voorafgaande twaalf maanden of zulk 

(b) 	 in the caBe of a new business, such sum as the person having kort,er tijdvak als de bezigheid bestaan heeft. 
the control or management of the business to be oarried on (b) in het geval van eon nieuwe bezjgheid zulke som als de persoon 
shall declare to be the estinlated average value of the stook die de kontrole of het beheer voert over de bezigheid verklaart 
to be held in sueh business for the period tD be licensed. de gesehatte gemiddelde wl1l1rde te zijn van de voorraad te 

(3) A business shall be deemed to have been in existenoe notwith.: wo;den ~ehouden in zulke bezigheid voor het tijdvak te worden 
standing that there may have been a ehange in proprietors or that HI gehcentlO~rd. , 
may have been removed from the plaoe where it was carried on under the (3) Een bezlgheld, wordt ge:lCht bestaan te hebben ll1ettegenstaand~... licence issued in respect of the lust preceding year. . da,t er een ,verandermg van elgenaa,:" plaatsgevonden heeft of. ~at h,lJ 

(4) 	Any person m.aking application for a gelleral dealer's licence shal v-:rplaaiktstt tIS van ~ehtplaats WIajar hWllll?t I'd ~mder de heentIet_edrevefll wed 
. h hR' f R f tl I' t ' t . h' h th b' mtgere en OpZlC ,e van 1e - laa·8 voora gaan e Jaar,f urllls to t e eeeiver 0 ,evenue 0 ,Ie. (IS 1'10 HI W lC ,e usmess (4 E l' l'k t' kt . 1 h d la . 	 b - 'd ' ffid .. '1 f 0 h II b ·'bed t' ) en persoon (Ie app 1 'ale maa om een a gClnene an ears· 

IS to e earrIe on ,~n a 1 aVlt m suc 1 orm actS s a e prescn se ,tmg U t' t kt dOt Ink t h t d' t 'kt
Qut t,he value of l1is stock as dntermined at the last stocktaking during cen ,1e vers re· ;;>an e n vangel' van , , -oms en ..v~,n e IS 1',1 

t,ne twelve month:; preeedinl1 j,he date when his lii\bi!it,y was incmred in ;vaarm de bezigheld geclreven zal worden, 111 een bee<hgde verklarmg 
resp'wt of the licence for which appli.I'ation is being made, 01' thE' esii. III zulk:, vorlll ,lIs voorgesehmvon mO,~ht worden .d~ waard<; aangevende 
mated uvemge value of the stock held by him during that period, or the van ZlJn voolTaad zoals bepaa.Jd hlJ de laatstc lllvent~rlS ged~e~de 
estimated average value 'of the stock to be held by him during the period de twaaJf maanden voorafgaande a~n de ~atum wa;arol? zlJn verphchtmg 
for whieh the lieence is required, as the circumstances of the case require, ontstond ten 0pzlChte van de lieentle waa,IOm apphkatJe gemaa.kt wordt, 
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i 
and no licence shall be issued to any person unless such an affidavit has :of de geschatte gemiddelde waarde van de voorraad door hem gedurende 
been lodged: Provided that in the event of any person liable for such. dat tijdvak gehouden of de geschatte gemiddelde waarde van de voorraad 
a licence failing to make application for a licence or to furnish such an !door hem te worden gehouden gedurende het tijdvak waarvoor de 
affidavit when making a.pplication, the Receiver of Revenue may esti, ilicentie vereist wordt, naar de omstandigheden van het geval vereisen, 
mate the average value of the stock at such figure as he may think to: en geen licentie wordt uitgereikt aan een persoon tenzij zulk een beedigde 
be fair and reasonable and thereupon duty calculated in accordance with' verklaring ingehandigd is: Met dien verstande dat in het geval dat 
that estimate shall become due and payable. cen persoon, die verplicht is zulk een licentie uit te nemen, verzuimt 

(5' Any nA~Oll ho for th p rpose f bt" I' k applikatie te maken om een licentie of zulk een verklaring in te handigen
! r--~O W . e u . 0 0 alnmg a lcenee ma es an h'" d' l'k t' kt dOt I k t

affidavit declaring to less than the true value of the stock held r to be wal111ee~ lJ zo amge app I a 10 maa , e n vang~~ van n oms en 
' h II b 	 'I f .. , " 0, de gemlddelde waarde van de voorraad op zulk een ClJfer kan schattenheld by h1m S a e gUl ty 0 an offence and shall on convICtIOn be hable I h" blrk d rk ht d dt h t 

b
rlO t' ht b k d 

to the same penalty as for the crime of perjury and shall further be reo as IJ ~ I ~n rd,e 1 hactt' en aaro~:;.r d e : n l~rec ere en aquired to pay duty at treblc rates in respect of any such under·declara- ov(ere)"en, ~md~lg tlehSct d ling, verse I' 19t' ten eka~ aal'. b dg . .J •
ti n 	 5 H IJ Ie me e oe om een lOen Ie ever rlJgen een evulg e 

o , , 	 ., verklaring afgelegt die de vool'raad door hem gehouden of to worden 
(6) Any RecOlver, of Revem;te may c~ll for any books, mvOlces or any gehouqen tegen een lagere waarde dan de werkelike waarde aangeeft, 

other documents gIvmg particulars WIth regard to the value of such maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij schuldig
stock on ~and and may enter or authorize any person in writing to enter bevinding gestraft met dezeIfde straf als voor de misdaad van 
the premlSes of any general dealer in order to satisfy himself as to the meineed en van hem wordt verder vereist om rechten te betalen tegen 
c~rrectness of any affidavit made in connection with the payment of the drievoudige voet ten opzichte van zulk cen te lage aangifto. 
hcence duty. (6) Een ontvanger van inkomsten kan de inzage verlangen van 

(7) Every person who fails to produce any books, invoices or other boeksn, ,fakturen df andere dokumenten die de biez~)llderheden aantonen 
documents when called upon to do so or who hinders or obstructs any ten opzwhte van de waarde van zuU<;e voorraad m handen en ka~ de 
person duly authorized in the exercise of the powers conferred upon him ~ercelen van een algemene handelaar bmnen gaa~ of ee!! persoon schr~fte
under the preceding paragraph shall be guilty of an offence and on con- hk machtlgen om de:e~ve b~nnen te gaan te~ ~mde zwh t~ overtmgen 
viction shall be liable to a fine not exceeding £50 or to imprisonment ten opzwhte van de JUlStheld van ~3n beed'gde verklarmg afg~legd 
with ha,'d labour for a period not exceeding six months or to both such In verband met de betalmg van de hcentlegelden.
fine 	and imprisonment. (7) Hij die verzuimt booken, fakturen of andere dokumenten over te 

leggen wanneer zulks van hem verlangd wordt of die een behoorlik ge. 
machtigde 'persoon hindert of belet in de uitvoering van de bevoegd·Exemptions. 
heden aan hem verleend ingevolge de voorafgaande paragraaf, maakt 

(a) A farmer or market gardener in respect of t,he sale of produce zich schuldig aan een overtrading en wordt bij sehuldigbevinding 
raised or grown by himself: gestraft met een boeto van ten hoogste vijftig pond of met gevallgenis· 

(b) A m'l.nl1fadurer as hflreinafter defined in respect of the sale of straf met harde arbeid van ten ~oogste zes maanden of met beide zowel 
gryods m\mufactured or p"oduced by him within the Union except in zulk een boete als gevangemsstraf. 
re9pect of the sale by such manufacturer of such goods by retail from a Vrijstellingen. 
shop, store ()\" fixed place. 

(a) een boer of groentekweker ten opzichte van de verkoop van voort. 

" i\Ianufacturer" means any person or association of persons brengselen door hem zelf gekweekt of verbouwd; 


or company engaged within the Union in the production of a finished (b) ·een fabrikant zoals hierna gedefinieerd ten opzichte van de verkoop 

article from raw materials or from a combination of other materials. van goederen door hem gefabriceerd of voortgebracht in de Unie uit· 


" By retail" means the 8ftle and supply in "ny quantities of goods gezonderd ten opzic~te :van de ,,:erkoop door,~ulke fabrikant van zulke 

not manufactured nor produced to the order of any person which goederen m het klem mt een wmkel, magazlJn of vailte pJaats. 

are sold to any person for use or consumption by that person and Onder "Fabrikant" wordt verstaan een persoon of associatie 

not 	for resale; \'an personen of een maatsehappij die zich toelegt binnen de Unie 


op de voortbrenging van een afgcwerkt artikel uit grondstoffen of 

(e) Any person lif'ensed as a butcher, baker, apothecary or fresh pro· uit een samenstelling van andere steffen. 

duce dealer in so far as any dealings of that person are covered by any Onder "in het klein" wordt verstaan de verkoop en levering in 
licence or licences held by him; enige hoeveelheid van goederen niet gefabriceerd of voortgebracht 

(d) Any person lieensed to sell intoxieating liquors in respeet of dealings op de bestelling van cen perseon en die verkocht worden aan een 
covered 	by that licencl); persoon voor gebruik of verbruik door die persoon en niet voor 

" . wedcr verkoop.
(e) .Any budder or ~olltractor, artlSan, or any other person who supplies (e) een persoon gelicentieerd als een siachter, bakker, apotoker of 

matertals or fixtures m fulfilment of hIS contract to do any.work or ~s handelaar in verse voortbrengselen in zoverre de transakties van die 
part of work.done or who sells to order only the product of hlS own skIll persoon gedekt zijn door een licentie of licenties door hem gehouden; 
and labour, .. (d) een persoon gclicentieerd om bedwelmende dranken te verkopen 
'(f) Any person not otherwise specified above who being licensed under ten opzichte van transakties gedekt door die licentie; 

this Act to sell any particular articles or things sells only those parti. (e) een bouwmeester of aannemer, handwerksman of andere persoon 
cular articles or things. die stoffen of het toebchoren en de opstanden van een huis verschaft in 

vervulling van zijn kontrakt om een werk uit to voeren of als een 
gedeelte van een werk gedaan of die slechts het voortbrengsel van zijnItem 12. Hawker. 
eigen vaardigheid en arbeid op bestelling verkoopt ; 

(1) To trade as a hawker outside any area under the jurisdiction of a (f) een persoon niet anderszins te voren opgenoemd die gelicentieerd 
municipal COlIDCil, borough council, town council, village council, town zijnde ingevolge deze Wet om speciale artikelen of dingen to verkopen 
board, village management board, local board or health committee. slechts die speciale artikelen of dingen verkoopt. 

In respect of each person engaged in selling, whether as principal, Item 12. Marskrarner. 
agent or employee .., , , . .. .. .. .• £10 (1) Om als een marskramer te handelen buiten een gebied onder de 

(2} To trade as a hawker within any area under the jurisdiction of a juris?-iktie van een municipalit<.lits:aad, stadsraad, dorps~aad, stads· 
municipal council, borough council, town couneil, village council, town komltoe, dorpsbestuursraad, plaatse~lk ~estuur ,of gezondheldskomltoe. 
board village management board local board or health com 'tt T<:::'l opzl?hte van elke persoo~ dIe zlCh bezlg houdt met verkopen, 

, , ml ee. hetzlJ als prmclpaal, agent of bedtende 	 £10 
In respect of each person engaged' in selling whether us principal (2) Om ale marskramer te handelen binnen een gebied onder de juris

agent or emplovee " '£5 diktie van een municipaliteitsraad, stadsraad, dorpsraad, stadskomitee, 

• 	 dorpsbestuursraad, plaatselik bestuur of gezondheidskomitee. 

'3) To trade as a hawker in one or more of the following products Ten opzichte van eike persoon die zich bezig houdt met verkopen, 

or manufactures of the Union, provided that no other trading is at the hetzij als principaal, agent of bediende £5 

same time carried on, viz" bread, biscuits, cakf'!!, non-intoxicating drinks, (3) Om als marskramer te handclen in een of meer van de volgcnde 

tobacco, confectionery, fruit, fish, poultry or dairy produce, for each voortbrengselen of fabrikaten van de Unie, mits geen andere handel 

area or locality, as specified above: terzelfdertijd gedreven wordt namelik, brood, bischuit, koek, niet. 


bedwelmende dranken, tabak, suikergocd, vruchten, vis, hoenders of 
In respect of each person engaged in selling, whether as zuivelprodukten, voor elk gebied of lokalitoit zoals boven vermeld. 

principal, agent or employee. . . . . . . . £1 Ten opzichto van eike persoon die zieh bezig houdt met verkopen, hetzij 
For each vehiele, pack animal or carrier in excess of one used als principaal, agent of bediende , , . . . . . . . ' . £1 

in the business of a hawker ,. .. . . . . . . . . £1 Voor elk voertuig, pakdier of drager gebruikt in de handel van een ...marskramer zijnde meer dan Mn ,. .. . , .. .. £1 
~ llawker's licence shall be requiv by evcry person who whether as, Een marskramerslicentie wordt vereist van elke persoon die hetzij als 


prmClpal, agent, or employe? of aiI'J person carries on the trade or'principaal, agent of bediende van een persoon de handel of het bedrijf 

busmess of offermg or exposmg for sale, barter or exchange elsewhere uitoefent van het aanbieden of uitstallen ter verkoop of ruil elders dan 

than at a fixed place any goods, wares, produce or merchandise and for op een vaste plaats, van goederen, waren, voort,brengselen of koopmans

that purpose travels about fro;m place to place with goods on it motor gooderen en voor dat doel rond reist van plaats tot plaats met goederen 

car, wagon, ca~t or other ~ehlOle (other .than a hand barrow or cart op een motorkar, wagen, kar of ander voertuig (niet. zijnde een kruiwagen 

propelled by hImself) or WIth a pack ammal or carrIer. of handwagen door hemzelf voortbewogen) of met een pakdier of drageI'. 


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



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 5TH AUGUST, 1925. 	 XIII 

Exemption8 : 	 Vri:i8tellingen . ... 
(a) Any person who offers or exposes for sale, ba,rter or exchange (a) Een persoon die de vo?rtbrengse.l:n ,:,an grond waarvan hij d.e eige. 

the produce of land of which he is the owner, lessee or oecupier or n~ar, huurder of okkupant IS of van ZlJn mgen l?vende have aanbHldt, of 
of his own livestock, or any person offering or exposing for sale, mtsta.lt tel' verkoop of rml of cen persoon dIe zul~e voort?rengselen 
barter or exchange such produce on behalf of the 'grower or pro. ten behoeve -:an de verbouwer of voortbl'enger aanbledt of mtstalt tel' 
ducer' verkoop of rml. 

(b) Any person selling goods at any publie or municipal market; 	 (b) Eon persoon die goederen verkoopt op een publieke of munieipale 
(0) Any seller of wood and salt only; 	 markt. 
(d) Any native to whom the magistrate of the district in which he (e) Een verkoper alleen. van hout :n zout. .. . .. 

resides has, under authority hereby conferred, granted permission (d) Een naturel aan WIe :Ie ~aglstraat van het d~strJ.kt waarm hIJ 
in writing to sell goods, wares, produce or merchandise produced or woont, krachtens bevoegdheld blJ deze verleend, schnftehk verlof heeft 
grown or manufactured in the native territory, in the location, or on gegeven om goederen, waren, voortb~ngselet.I of koopmansgoede.ren 
the farm where he resides voortgebracht of verbouwd of gefabrlCeerd m het naturellegebIed, 

. 	 in de lokat-ie of op de plaats waar hij woonachtig is te verkopen. 

Item 13. LaundrlJ, Steam £10 Item 13. Stoomwasinrichting £10 
Othsr £5 1nd~rl) wasinriehting £5 

Deze licentie wordt vereist van eIke persoon die het bedrijf uitoefent 
This licence shall be required by evcry person carrying on the business van een wasman, of droogschoonmaker: Met dien verstande dat een 

of a laundryman or dry cleaner: Provided that a licen(',c shall not be licentie niet vereist wordt indien de bruto ontvangsten van het bedrijf 
required if the gross receipts of the business did not exceed niet meer dan £500 bedroegen in het vorige kalender jaar of waar het 
£500 in the previous calendar year or where the business is bedrijf uitgeoefend wordt door een liefdadigheidsinstelling. 
carried on by a charitable undertaking. "Stoomwasinrichting" omvat €lIke wasinrichting die met machinerieen, 

"Steam laundry" includes any laundry having machinery, appli. toestellen of inrichtingen werkt voortgcdreven of gekontr:leerd door 
ances or apparatus electrically or mechanically driven or controlled. elektrisiteit of op mechaniese wijze. 

Item 14. .l'tfolenaar.Item 14. Miller. 
Voor elke molen £5

For each mill 	 £5 
Met dien verstande dat waar de bruto ontvangsten verkrcgen uit 

Provided that where the gross receipts derived from the use het gebruik van zulke molen gedurende de twaalf maanden onmid· 
of such mill during the twelve months immediately preceding the de'lik voorafgaanda aan de datum waarop de verplichting tot 
date upon which hability arises did not exceed £250, the duty licentie ontstaat niet meer bedragen hebben dan £250, het hefbare 
chargeable shall be £1. licentierecht £1 bedraagt. 

This licence shall be required by every occupicr of a mill who makes Deze licentie wordt vert'ist van elke bezitter van e:n molen die ge.bruik 
use of such mill for milling sugar, grinding wheat, mealies, kaffircorn maakt van ~ulke molen voor het malen van sUlker, koren, mlelies, 
or other cereals, nuts, cotton or other seeds, bones and other animal kafferkoren of andere ~ra~nsoorten, no~en, katoen- of ande~ zaden, 
substances into meal, flour or other product.s but shall not be required beenderen en andere d18rhke zelfstandl.gheden tot meel, fiJ?me~1 of 
fol' a mill used exclusively for milling or grinding for the exclusive use ander? prodllkten maar w0r<!-t met verelst voor ~en ;molen 1.ntsl!IItend 
of the occupier or his family servants or livestock gebrwkt voor het malen of fiJn maken voor het ultslwtend gebrUlk van 

., 	 . de molenaar of zijn familie, bedienden of levende have. 

Item 15. Motor Garage £3 Item 15. Motorgarage 	 £3 

(1) This licence shall be required by every person who carries on the (1) Deze licentie wordt vereist van elke persoon die de bezigheid drijft 
trade or business of repairing, receiving, stabling or storing motor cars, of het beroep nit,oefent van het herstellen, in ontvangst nemen, opbergen 
motor eycles or other mechanically propelled vehicles for payment of bewaren van motorkarren, motorfietsen of andere mechanies voort· 
or reward and shall be Mditional to any licence as a general dealer for bewogen voertuigen tegen betaling of billoning en komt in toevoeging aan 
which the licensee may be liable. enige andere liccntie als a.}gemene handelaar waartoe de lieentiehouder 

(2) The holder of this licence shall be entitled to sell theremider petrol, verplicht mocht zijn. ... . . 
oil, tyres and other motor accessories other than motor cars, motor (2) De houder van doze heentle IS gorechtlgd .om .~rachtens dezelve 
cycles or other self propelled vehicles. petrol, ohe, banden en ander motortoebehoren., met zlJnde motorkarren, 

motorfietsen of andere zelf voortbewegende voertuigen te verkopen. 
Item 16. Ostrich Feather Buyer £10 

Item 16. Strui8veren Koper .. £10 
This licence shall be requ~red by every person who as principal, agent Deze licentie wordt vereist van elke persoon die ale principaal, agent 

or employee. buys raw ostrIch feathers for p~rposes of trade but sha11 of bediende onopgemaakte struisveren koopt voor het doel van handel 
not ~e reqUIred for the purchase of raw ostrIch feathers at any pubbc maar wordt niet vereist van de koop van onopgemaakte struisveren op 
auctIOn. een publieke veiling. 

Item 17. Patent and Proprietary Medicines (to sell) £2 Item 17. Patent en Eigendom8 Genee.~middelen (om te verkopen) .. £2 

This licence shall be required by every person other than the holder Deze lieentie wordt vereist van elke persoon, niet zijnde de houdel' van 
of a licence as an apothecary who sells patent or proprietary medicines een licentie als apoteker die patent of eigendomsgeneesmiddelen, niet 
other than the so-called Duteh medicines. zijnde zogenaamde Hollandse geneesmiddelen verkoopt. 

Deze licentie wordt slechts uitgereikt aan behoorlik gelicenticerde 
This li(,,cnce shall only be issued to duly licensed general dealers. algemene handelaars. 
"Patent a,nd proprietary medicines" means any medicine-.- Onder. "patent en eigendomsgeneesmiddelen" wordt verstaan 

. . f th U' d I geneesmlddelen : ()a proect t ed III any provInce 0 e U10n un er current etters 
patent; or 	 (al beschermd in een provincie van de Unie ingevolge bestaande 

(b) 	 prepared or purporting or professed to have been prepared patentbrlCven, of 
from some secret formula' or (b) opgemaakt of hetende of voorgevende opgemaakt te zijn volgens 

(e) 	 prepared or p,,-rporting 01' ~rofessed to have been prepared by een of ander geheim formulier, of .. 
some secret or occult art whether or not the formula is or is (e) opgemaakt of hetende of voorgegeven opgemaakt te ZIJn volgens 
professed to be secret; or een ~eh~ime of duistere kunst, hetzij ~ dan ~iet het formulier 

(d) 	sold lmder a name or trade mark registered specially in regard gehelm IS of voorgegeven wordt gehelm te zlJn, of 
thereto' or (d) verkocht onder cen naam of handelsmerk speciaal te dien 

(e) sold und~r any description which implies or indicates proprietary opzichte geregistreerd of 
rights. 	 (e) verkocht onder cen beschrijving die eigendoms rechten aanduidt 

of waaruit eigendornsrechten afgeleid kunnen worden. 

Item 18. Pawnbroker 	 £15 Item 18. Pandhui8houder £15 

This licence shall be required by every person who carries on the Deze licentie wordt vereist van elke persoon die het bedrijf uitoefent 
business of a pawnbroker in taking or reeeiving goods or articles of van een pandhuishouder door het ontvangen of aannemen van goederen 
value in pledge or as security for money lent or advanced. of artikelen van waarde in pand of als sekuriteit voor geleende of voor· 

geschoten gelden. 

Item 19. Pedlar. 	 Item 19. Venter. 
(1) To trade as a pedlar outside any area under the jurisdiction (1) Om als een venter handel ttl drijven buiten een gebied onder de 

of any municipal council, borough council, town council, village council, jurisdiktie van een municipalitt'itsraad, stMsraad, dorpsraad, stads· 
town board, village management board, 1000al board, health board or komitee, dorpsbestuursraad, f.llaatselik bestuur, gezondheidsraad of 
health committee: gezondheidskomitee. 

In respect of each person engaged in selling as principal, agent or 'l'en opzichte van elke persoon die zieh bezig houdt met het verkopen 
employee £2 als principaal, agent of bediende £2 

• 
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(2) To trade as a pedlar within any such arf\fl. as is specified above: (2) Om als een venter handel te dri,iven binnen zulk een gebied als 
tevoren omschrevell, 


In respect, of each person engaged in ,qelling >1>; principal, agent or T ' h lk d" I b '1 d I k
employee £1 en OpZlC te van e e persoon lC ZlC 1 eZlg lOU t met let ver open 
als principaal, Il.gent of bediende £1 

A pedlar's licence shall be required by every person who whether as " , 
principal, agent or employee of any person carries on the trade or business ~e~ ventershcentlO w,ordt Verelst van elke persoon die" ~etzij !tIs 
of offering 01' exposing for sale, barter or exchange elsewhere tha.n at, prlll~,~paa~, agent of bedlende v~n een per:'l0on de handel dl'lJft ofhe,t 
a fixed place any goods, wares or merchandise and for that purpose bedl'lJf mtoefent van het aanbleden of mtstallen tel' verkoop of rml 
travels with goods from place to place on foot eit,her with or without van goederen, waren of koopmansgoederen elders dan op een vaste 
a hand barrow or cart, propelled by himself, plaats en voo~,dat doel te voet rond~rekt van plaats tot plaats met 

goederen, betzlJ met of zonder een krUlwagen of handiraI' door hemzelf 
voortbewogen.

Exemption8 : 
V rijstellingfJn. 

, (a) 4ny street ~endor of matches, \;lootlaccs, flowers or newspapers (a) Een straatverkoper van vuurhoutjes, schoenveters, bloemen of 
(mcludmg any prmted matter not bemg it bound volume). kocranten (inbegrepen dmkwerk, niet ingebonden). 

(~) Any native to whon: t,110 magistrate of the distric~ in ~h~ch ~e (b) Een naturel ann wie de magistraat van een distrikt waarin hij 
res!~es has, under authorIty hereby conferred, granted permISSIon m woont krachtens de bevoegdheid bij deze verleend schriftelik verlof 
wrItmg to sell any goods, wares" produ?e ?r merchandlse ,produced, gegeven heeft om goederen, waren, voortbrengseltm of koopmansgoederen 
groW'll or manufactur~d ill the ncttIve t,errlt01'1eS, m the 10catlOIls, or on voort,gebracht, verbouwd, of gefabriceerd in bet naturellegebied, in de 
the farm where he reSIdes. Iok'ltie of 0[> de plaats wa'lr hij woonachtig is te verkopen. 

(0) Any person who offers or exposes for sale, barter or exchange the (0) Ben perllOOn die tel' ver~oop 0.£ mil aanbiedt of uitstalt de 'pro 
I?roduce of land of which he is ,the owner, IESSce or occupier or of his own dukte~ va:n grond waarvan hlJ de Clgenaar, huu;der of okkupant lS o,f 
lIvestock, and any person offel'lng or exposing for sale, barter or exchange van zIJn elgen levende have, en (len persoon dIe tel' verkoop of rllli 

sueh produce on behalf of the grower or producer, zulke produkten aanbiedt of uitstalt ten behoeve van de verbouwer 
of voortbrenger. 

Item 20. R(J8taurant, Refreshment or Tea Room Keeper, , £5 Item 20. Restaurant, Verversings oj Teekamerhouder .. £5 

This licence Shall be required by every person who keeps a public Deze licentie wordt veTI)ist vfl;~ ~lke persoon dic e~n publiek restaurant, 
restaurant, cafe or tea room whether indoors or in the open air, for the koffie- of teekamer houdt, hetzlJ m een gebo.'.lw of m de opeD: lucht vo.0r 
sale or supply of meals or refreshments (not being intoxicating liquors d,~ verkoop of het versehaffen van maaltlJden of verversmgen (met 
for the sale of which a liquor licence is required). z,lJnd~ bedw~lmende drauken voor de verkoop waarvan een drank

hcentle vermst wordt). 

Item 21. Tijdelike oj Speciale Licentie Item. 21. Temporary or Special Licence, 
Voor elke dag .. 10/. 


For each day lOs, 
 Onder daze licentie Iran elke persoon behoorlik gelicentieerd ingevolge 
Under this licence any person duly licensed under this Act to carry deze vVet,om een handels bezigheid te drijven o,f. een b~drijf uit te oefenen 

on any trade or occupation, specified in Parts I, and III of the Second vcr:nel~ m ~clen I en III va,n ~e Tweedc B1Jlage hle:yan" de h,,:ndel~' 
Schedulo hereto, may carry on the trade or occupation for which he is bezIghmd dl'lJven o~ het, bedrlJf mtoefenen waan-oor, hlJ gelice,nbeerd IS 

licensed at any exhibition, agricu1tUl'al or stock show at any place wit,hin ?p een te~toonstelhng, landbouw of vee tentoonstelhng op emge plaats 
the Union. III de Ume, 

DEEL II,-BEROEPS LICENTIES. 
PART II,-PROFESSIONAL LICENCES. Elk . d' 'd "I d' d d ld f', ., , " , I e In lVI ,ue e persoon .. Ie cen, van e o? en-erme e. pro eSSIes 

Bvery llldlVldual practuung or carrymg on any of the llndermentlOned Iof beroepen Ultoefent, hetzlJ voor m~en rekemng of als ee:r: hd van ee,n 
professions or callings whether on his O~'ll account or as a member of1firma of vennootschap neomt ten 0pzlChte van ,elke ,zodD;lllge profes~le 
a firm or partnership sha.ll take out in respeet of each such professioni of beroep ul~geocfend waarv0.or een, afzo,nd~rhk:~ h~ntle bepaald IS, 
or calling carried on for which a separate licence is provided a separatele~n afzonderhke en ond~rschmdene hcenbe m, zlJn elgen naam ,op ~e, 
and distinct licence in his own name at the rate specified hereunder, hlema v~rmelde voet mt, .of, waar een vermmderde voet van 1Icent1e 
or where a redueed rate of licence duty is provided, at sueh reduced bepa.ald IS, op zulke vermlllderde voet: ~et d~en ,verstande dat waar 
rate: Provided that where a firm or partnership the individual members eeD: firm~ of v:::nuo,ots~~ap, waa~an de mdlvlduele led~1l ~hoorhk 
of which are duly licensed in one province has an office or place of busi- gehceD:tleerd ZIJn, m ee,: I?rovlllClt', eTen kantoor of bezlgheldsplaats 
ness in any other province of the Union managed or conducted by an heeft, m een, andere ,proymCle van de UnlC ,o.ndcr het, ?eJ;eer of bestuur 
employee who is not required to be licensed under this Act, one licence v~n een bedlende dIe l~let behoeft gehcentlcerd te ZlJn mgevolge de~e ~ 
only in respect of each profession carried on at sueh office or place of W ct, slechts een h?ent~e ten opzl~hte van elk beroep ,",:utge.oefend III 

business, as the case may require, shall be taken out in the name of the zulk kantoor o,f bezlgheldspla.ats, naar het geval mocht ZIJn, Ultgenomen 
firm Or partnership for each such office or place of business, moet worden II!- de, naam van de firma of vennootsehap voor elk zllik 

kantoor of bezlghmdsplaats. 
(1) Accountant £10 0 0 (1) Aeeountant £10 0 0 
(2) Aetuary 10 0 0 (2) Aktuaris 10 0 0 
(3) Advocate 10 0 0 (3) Advokaat 10 0 0 
(4) Arehitect 10 0 0 (4) Arehitekt 10 0 0 
(5) Attorney 10 0 0 (5) Prokureur 10 0 0 

If practising in the Transkeian Native Territories Indien praktizerende in de Transkei Naturellege
or District of Glen Grey 5 o o bieden of Glen Grey Distrikt 5 o 0 

(6) Consulting Engineer (including any branch of (6) Konsulterend Ingenieur (met inbegrip van aIle 
engineering) " 10 0 o takken van het ingenieursvak) 10 0 0 

(7) Conveyancer " 3 0 o (7) Transport en Verbanduitmaker 30 0 
(8) Dentist 10 0 o (8) Tandarts 10 0 0 
(9) Interpreter or Translator 210 o (9) Tolk of Vertaler 2 10 0 

(10) Land Surveyor 5 0 o (10) Landmeter 5 o 0 
(Il) Law Agent 710 o (11) Wetsagent 7 10 0 

If praetising in the Transkeian Native Territories Indien praktizerend in de Transkei Naturellege
or Distriet of Glen Grey 3 15 o bieden of Glen Orey distrikt 3 15 0 

(12) Medical Praetitioner 10 0 o (12) Geneeskundige Praktizijn 10 0 0 
(13) Notary .. 3 0 o (13) Notaris ., 300 .. 
(14) Quantity Surveyor " 10 0 o (14) Hoeveelheidsmeter 10 0 0 

Provided that where an individual praetises or earries on more than Met dien verstande dat waar een individueIe persoon meer dan cen van 
one of the professions in respect of which licences are required to be de beroepen uitoefent ~en ?pzichte waarvan licenties uitgenomen moeten 
taken out as specified in this Part he shall be required to pay full duty word<:n zoals vermeI~ 1Il dlt Deel, van he'!l ve~langd wordt om ,~let volle 
in respect of one licence only and shall be entitled to ohtain any ad, licent18recht ten opzwhte van slochts een hcentle te betalen en hiJ gerech .. 
ditional lieence or licences therein specified at half tho rates provided tigd is om een v~rdere lieentie of licenties daarin vermeld tegen het halve 
therein for Buch, licence or licences: Provided further t,hat full duty bedra~ te verkrijgen dat voor zulke li~ntie, of lieenties bepaald is: 
shall in each such case be paid in respeet of the lieence for which Met ,dien verstande vOJrts dat het volle ltcentIerecht III elk zulk geval 
the highest duty is specified. betaald wordt ten opzichte van de licentie waarv{)or het hoogste licentie

recht vermeld wordt. 
Half the above licen(,Aj duties shall be chargeable for any licence taken De helft van het vermelde licentiereeht wordt berekend voor Cell 

out by any individual within a period of three years from the da,to when licentie llitgenomen dooreen individueIe persoon binnen een tijdvak van 
such individual first commooeed to practise or eany on his profession dlie jaar vanaf de dat,um dat zlllke individueIe persoon b~gonnen is zijn 
on hi/; own behalf. Iberoep voor zijn eigen rekening uit te oefenen. 

• 
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Exemption: VrijtdelUng. 

Any individual acting in the capacity of a bona. fide employee whose E.en individuele pe~soon die i~ ,de h:oedanighei~ van een .7)ona. fide 
remuneration is not wholly or partly dependent upon profits made or bedlende handelt en.W1ens bezoldigmg ruet gehe:'ll 0 l?ede~1tehk afhang 
volUUle of business done. van de gemaakte wmsten of van de hoeveelheid bezlgh81d gedaan. 

DEEL III.-BEDRIJFSLIOENTIES. 

PART III.-OCOUPATIONAL LICENCES. Item 1. Advertentie.agent oj Adt'ertentie·aannemer. £5 
. . . . Deze lieentie wordt vereist van elke peraoon die tegen betaling van 

Item 1. Advert21nng Agent. or AdvertMmg Oontractor £5 geld of andere waardevolle konsiderat,ie aanneemt voor de uitstalling 
This licence shall be required by every person who for money or other.o~ tentoonstelling in e~n openbare plaats van advert('nties of beschrij 

valuable consideration contracts for the exhibition or display in any vmgen op welke maIDer ook. 
public place of any advertisement of any description in any manner T7 •• t 11' 
whatsoever. • nJs e ~ngen. 

(1) Een agent handelende ten behoeve van cen behoorlik gelicentieerde 
Exemptions: advertentie agent of aannemer. 

(2) Een behoorlik gelicentieerde algemene handelaar ten opzichte van 
(I) Any agent acting on behalf of a duly licensed advertising agent.advertenties uitgestald of tentoongesteld op het perceel ten opzichte 

or contractor. Iwaarvan zijn licentie als algemene handelaar gehouden wordt. 
(2) Any duly licensed general dealer in respect of advertisements 

displayed or exhibited on the premises in respect of which his licence Item 2. Schaiter oj AS8es8or £5 
as a general dealer is held. Deze licentie wordt vereist van elke persoon die de aanstelling heeft 

len de bezigheid drijft als een beCdigde schatter of die de bezigheid drijft 
Item 2. Apprad8e1' or AssC880r £5 van het schatten van schade of verlies. 

~his licence shal~ be requi~d by eVery person ~ho holds the ~p- Vrijstelling. 
pOlutment and carrIeS on busmess as a sworn apprmser or who carrIes .. . 

on the business of assessing damage or loss. 
 Een .behoorhk gehce,ntleerde vendua!s!ager, prokureur of wetf!llgent 

ten 0pzlchte van schattlllgen of waarderlllgen door hem gedaa.n m een 
distrikt waar zijn kantoor of bezigheidsplaats gevestigd is.Exemption: 

Any duly licensed auctioneer, attorney or law agent in respect of Item 3. VenauaJ8lager,. 

appraisements or valuations made by him in the district where his office 
 Voor een provincie .. £20 
or place of business is situa.t<ld. Voor sleehta een biezonder magistraatsdistrikt .. £10 

Deze lieentie wordt vereist van elke peraoon die een artikel of ding,
Item 3. met inbegrip van vast eigendom en levende have, op een publieke veiling 

£20 verkoopt waar de hoogste bieder, hetzij het bieden plaatsvindt bijFor a 	 province opslagof bij afslag, de koper wordt. 
For a particular magisterial district only £10 Een venduafslager kan gelicentieerd worden:

(a) voor een provincie van de Unie met hot recht om venduties te
This licence shall be required by every person who sells any article houden op onigo plek maar slochts in zulko provincie ; 

or thing, including fixed property and livestock at any public sale (b) voor het magistraatsdistrikt waarin zijn kantoor of bezigheids
where the highest bidder, whether the bidding be by the rise or by plaats govestigd is, met het recht om slechta in dat distrikt
the 	fall, becomes the. purchaser. venduties te houden. 


An auctioneer may be licensed-
 Elke zodanige licentie wordt uitgereikt in de naam van slechts een 
(a) for any 	province of the Union, with the right to hold salesindividuille persoon en wordt niet uitgereikt in de naam van een maat· 

anywhere 	within such province only' schappij, firma of vennoo~schap en W?rdt behalve zoals hie~a bepa~ld 
. . ,. .. ' .. verelst van elke persoon dIe als de bedlende van een persoon dIe de bezlg

(b) 	 for the maglstel'Ial dIstrICt wIthlll whICh hIS office or place heid van venduafslager drijft venduties houdt ten behoeve van zijn
of business is situated, with the right to hold sales within such principaal. • 
district 	only. Een licentie van venduafslager dekt geen onderhandse verkopingen 

. ,. . .. door een venduafslager en geen verkopingen van nieuwe of ongebruikte
Every such hcence, shall ~ Issued m the name of one IlldlVldual goederen of koopmmsgoederen door cen vcnduafslager, hetzij bij 

only ~nd shall not be lsslted, m the. name of any company, ~m or part. veiling of onderhands; zulke verkopingen moet.en gedekt worden door 
nershlp. and shall, saVe as IS herelllafter prOVIde? be reqUIred by any de behoorlike licentie bepaald in deze \Vet: Met dien verstande dat 
pers<;m who as the employee of a person. carrymg on busmess as an verkopingen van levende have of onroerend eigendom onderhands door 
auctlOneer~ cond,uc~s salcs on behalf of hIS employer. een behoorlik gelicent.ieerde venduafslager op de dag waarop zulk 
, An auctIoneer s bcence shall not cover sales out of ha:nd by an auc· eigendom of levende have ter veiling aangeboden werd gedekt wordt 

t~oneer a;nd sales of n~w or unused goods or merchandIse by an auc- door de licentie door hem gehouden £lIs een venduafslager.
tJoneer eIther by auctIOn or out of hand; such sales shall be covered 

by the appropriate licence provided under this Act: Provided that Vrijatellingen. 

sales of livestock or immovable property out of hand by a duly licensed 	 ..... 
auctioneer on the day such property or livestock was -submitted to (O:~ Een. bode van ?en maglstraatsho~ of zlJn aS~lstent of €len balJuw 
auction shall be covered by the licence held by him as an auctioneer. of zlJn assistent of eroge andere behoorhk gemachtJg~~ ?oo~bte van ~et 

hof en een marktmeester of schutmeester, wanneer hI] III zlJn hoedarog
heid aIs zodanig handelt. 

Exemptions : (b) Personen aangesteld om roerend of onroerend eigendom voor of ten 
., . . behoeve van de Regering van de Unie of van €len provinciaal bestuur te 

. (a) A messenger of .a maglstrate. s court or hIS deputy or a shel'Iff or verkopen wanneer handelende ingevohre zulke a.anstelling.
hIS deputy Or any other duly authol'Ized officer of the court, and a market .. ':' . , 
master or pound master, when acting in his capacity as such; (0) . P~rsonen aar;~t<lld om blJ p~bheke veIlmg ten behoeve van ~en 

(b) Persons appointed to sell movable or immovable property for aSSoClatle of vererugmg ter bevordermg va~.1andbouw er; de verbetermg 
or on account of the Union Government or any provincial administration van lev?nde have te verkopen wa~eer ZIJ handelen mgevolge zulke 
whcn acting under such appointment; aanstelhng. of? landboU\yt~ntoonstelh~gen of markten gehou~?n d~)Qr 

(e) Persons appointed to sell by auction on bchalf of any association z';1lke aSSOClatie ?f v?reruglng :. Met dlen versta:nde dat deze vTIJstelhng 
or society for the promotion of agriculture and the improvement of met v~n toepassmg I.S ten opzlChte van verkop~ge~ ge.houden op meer 
livestock when acting under such appointment, at any agricultural dan vIer tent~or1:"telhngen ?f. markten geho~den In een Jaar ten behoeve 
shows, fairs or markets held by such association or society: Provided van ee~ assocmtlO of vererugmg.: en met dlen .verstande voorts date een 
that this exemption shall not apply in respect of sales conducted at verkopmg op zulke tentoonstellmg of markt ruet langer dan twee dagen 
more than four shows, fairs or markets held in anyone year on behalf duurt. 
of anyone association or society and provided further that any sale (d) Een bodiende of andere individuele persoon aangesteld door de ... at any such fair or market shall not continue for more than two days; houder van een venduafslagers Hcentie om verkopingen te houden ten 

(d) Any employee or other individual nominated by the holder oflbehoeve van zulke geJicentieerde houder gedurende een tijdvak van 
an auctioneer's licence to conduct sales on behalf of such licence holder Itijdelike afwezigheid niet in verband met het houden van een verkoping 
during a period of temporary absence not connected with the conduct op een andere plaats: Met dien verstande dat aan een individuele 
of sales in any other place: Provided that any individual so nominated persoon aldus aangesteld niet vcroorloofd is om verkopingcn te houden 
shall not be permitted to conduct sales on behalf of tho lieence holder ten behoeve van een licentiehouder gedurende eon onafgebroken tijdvak 
during any continuous period exceeding 6 months in anyone year: van meer dan zas maanden in een jaar: en met dien vcrstande voorts 
and provided further that the licence of the auctionecr is endorsed with dat de licentie van de venduafslager geendosseerd wordt met de naam. 
the name of the nominee and the period of the temporary transfer of van de aangestelde persoon en het tijdvak van de tijdelike overdracht 
the licence. 'van de licentie. 
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Item 4. BagateUe Table Keeper (for each table) " £4 Item 4. Bagateltafelhuuder (voor elke tafel) £4 

This licence shall be required by every person who keeps a public Deze licentie wordt vereist van elke peraoon die een publieke bagnte]. 
bagatelle table, whether a charge is made for the right to play or not. tafel houdt, hetzij betaling vereiet wordt voor het recht om te spelen 

of niet. 
Item 5. B~1liard Table Keeper (jor each table) £12 

If not on premises held under a licence for the sale of Item 5. BilQarttafelhouder (voor elke tafel) .. £12 
intoxicating liquor £5 Indien niet op percelen gehouden onder een licentie voor de verkoop 

This licence shall be required by every person who keeps a public van bedwelmende drank . . £5 
billiard table whether a charge is made for the right to play or not: Deze licentie wordt vereist van elke persoon die een openbare biljart 
Provided that no licence shall be granted until a certificate is produced tafel houdt, hetzij betaling vereiet wordt voor het recht om te spelen 
from a duly authorized police officer that the person to whom th., of niet; Met dien verstande dat geen licentie toegestaan wordt totdat 
licence is to be issued is of good character. een certifikaat overgelegd wordt ondertekend door een behoorlik ge

machtigde officier van politie dat de persoon aan wie de licentie uitgereikt
Item 6. Board of Exe(}utors or Trust Oompany. mocht worden een goed zedelik karakter heeft. 

For the head offi(',o . i~~ Item 6. Eksekuteur8kamer oj Trust Maatschappij.For each branch office .. 

Voor het hoofdkantoor ,. £50
This licence shall be required by any board of executors, or trust 
Voor elk takkantoor 	 " £25company, or other company of like kind. 

Deze licentie wordt vereist door een eksekuteurskamer of trust maat· 
Item 7. Broker or Agent £5 schappij of andere maatschappij van dergelijke aard. 

This licence shall be rcquired by every person who carries on the Item 7. M akelaar oj Agent 	 £0business-
(a) of negotiating bargains or contracts between other persons Deze licentie wordt vereist- van elke persoon die de bezigheid drijft 

in matters of trade commerce or navigation, including sales van--
or other dispositions of movable or immovable property, (a) het tot stand brengen van transakties of kontrakt,on tussen twee 
for a remuneration commouly called commission or brokeragE' ; personen in bezigheids, handels of scheepvaart zaken, met 
or 	 inbegrip van verkopingen van of andere beschikkingen over 

roerend of onroerend eigendom tegen een beloning gewoonlik(b) of undertaking or executing any agency including the letting een kommissie of makelaarsloon genoemd, ofof houses or other fixed property on commission; or (b) het ondernemen of drijven van een agentzaak met inbegrip
(c) 	 not being a company, of undertaking the administration of van het verhuren of huren van huizen of ander vast eigendom


deceased estates or the trusteeship in insolvent estates. tegen kommissie, of 

(e) niet een maatschappij zijnde het ondernemen van het beheer 

Exemptions : van boedels van overleden personen of het kuratorschap in 
(1) Any person duly licensed as a stock or share broker. 	 insolvente boedels. 

(2) Agents of foreign firms and commercial travellers when holding Vrij8tellingen. 
and 	acting under licences as such. (I) Een persooll behoorlik gelicentieerd als een makelaar in stocks 

of aandelen. 
(3) Duly licensed attorneys, accountants, and Ia:w agents when (2) Agenten van buitenlandse firmas en handelsreizigers wanneer 

acting in their professional capacity and any duly licensed board of zij licenties houden als zodanig en krachtens dezelve handelen. 
executors or trust company. (3) Behoorlik gelicentieerde prokureurs, accountants en wetsagenten 

(4) Market masters in respect of goods sold on a public market. wanneer zij handelen in hun professionele hoedanigheid en behoorlik 
gelicentieerde eksekuteurskamers of trust maatsehappijen. 

Item 8. Oanvasser for Bale of shares or land , , , , £50 (4) Marktmeesters ten opzichte van goederen verkocht op cen publieke 

This licence shall be required by every person who travels from markt. 
place to place selling or offering for sale or canvassing for the sale of Item 8. Kolporteurs voor de verkoop -van aandelen oj grond .. £50 
shares in any company, registered or unregistered, or selling, offering ", ,
for sale or canvassing for the sale of immovable property. ,Deze heenbe wordt vereist ,;,an elke persoon d,I,e van .plaats ,tot plaats

relSt met het doel om aandelen ill cen maatschapplj, hetzlj geregIStrccrd ot 
Item 9. General -Occupational Lieence , . . . . . , . £1 ongeregistreerd te verkopen of ter verkoop aan te bieden of tee kolporteren 

This licence shall be required by every person not otherwise licensed of onroerend eigendom te verkopen, aan te bieden of te kolporteren. 

u,nder this Aet who has a shop or office and w~o undertakes the execu· Item 9. Algemene BedrijJ8 Lic.entie £1 
tlOn of any work for a monetary remuneratIon. ... 

Deze licentie wordt verelSt van elke peraoon lllet andel'S gelicentti3erd 
" Shop" for the purposes of this licence means any room or premises ingevolge deze Wet, die een winkel of kantoor heeft en die zich belast 

where articles are made or repaired. met de uitvoering van enig werk tegen geldelike beloning. 
Onder "winkel" wordt verstaan voor de doeleinden van deze licentie 

Exemption: een kamer of perceol waar artikelen gemaakt of hersteld worden. 
Any bona ,fide employee of any person. 

Vrij"telling.-Een bona fide bediende van cen persoon. 
Item 10. Sproulator in futurlY'J £25·

Item 10. Spekulateurin toekomstige goederen .. £25 

This licence shall be required by every person who buys or obtains I" dt' Ik d' k f . 


options on crops, harvests or ostrich feathers, wine, brandy or moss, !?eze lCentie wor - VerelS\ van? e perso.,?n Ie oOP~, 0 optles ver· 
wool or mohair for the purpose of removing and selling the same when krIJgt op gewassen, oogsten 0 strmsveren, Wt,J.ll, brandewIJn of most, wol 
matured. 	 of bok~ar met het ~?el om dezelve te verWljderen en te verkope'! wan· 

neer dIe leverba.ar ZIJn. 

Item n. Stock and Share Broker,. £lOItemll. MakelaarinStoc.ksenAandelen. .. .. .. ..' £10 

This licence shall be required by every person who carries on the ... ... . 


occupation or business of a stock or share broker, or who engages in Deze h?ent.le w,?~dt vereist van elke ~ersoon dIe het bedrIJf Ult.oef~nt 
the 	occupation or business of negotiating, transacting or conducting of ~e bezlghOld dI'l)ft van ;,;en makelaa.r lll.stocks of,aandelen of dIe zlch 
any 	sale or purchase or other dealing in government or other stocks, beZlg houdt met het bedrlJf of de bt;zIgheld van heu tot stand brengen, 
in scrip or shares (whether issued or not) in any joint stock or other onderhandelen voo! o~ bewer~tellmgen van een verkoop of koop of 
company, association or body or in any marketable or negotiable and~~e onderh~ndehng 1-:' R~germgs of ::"ndere stocks, aan~elen of aandeel 
security whatsoever for a remuneration commonly called brokerage bewIJzen(hetzlJ al d~?-lllet u:tg~geve~)m cen ma~tschappIJ op aandelen of 

r commission ' 	 andere maatschapplJ, assoClatIe of hchaam of m verhandelbare of ver· 
o 	 . koopbsre sekuriteiten van welke aard ook tegen beloning gewoonlik 


kommissie of makelaars-Ioon genoemd. 


.. 
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Derde Bijlage. Third Schedule. 

mR.ROEPEN'VETTEN.- LAWS REPEALED 

Province. Year and No. I Short title or Extent of Provincie. JaarenNo. van Korte Titel of Omvang van Her. 
of law. I subject of la,w. repeal. 'Vet. lrp van Wet roeping. 

-··-----r-----------!-'~----------j--------------I--·--.-·--I------,-----r-------------I-,-----~--~·,·----

Cape of 
Good 

Act No.6 of 
1891. 

Bank Act, IS91 Section fifty-five. IK~p de ,"Vet No.6 van 
1891. 

Bank V\'et, 1891 I Artikel viif en vijf
tig. 

Hope. Hoop. Wet No. 39 van Zegel en Licentie Zoveel als niet her
Act No. 39 of Stamps and Licen So much as is un 1908. Wet, 1908. roepen is: 

1908. ces Act, 1905. repealed. Wet No. 16 van De Zegel en Licen· Sub-artikels (I) en 
Act No. 16 of The Stamps and Sub·sections (I) and! 1909. ties Wet, 1909. '(3) van artike1 

1909. Licences Act, (3) of section two,i twee, sub·artikel 
1909. sub-section (2) of I 

seotion three and 
(2) van artikel drie 
en artikels elf en 

sections eleven and twaalf· 
twelve. I Natal WetNo.I9van Municipale Corpo. Artikel een en zllven· 

1872. ratie Wet, 1872. tig in zoverre het 
Nato,l. Law 19 of 1872. Municipal Corpora- Section 8we/nty-one betrekking heeft 

tion Law, 1872. in so far as it op de uitreiking 
relates to thc issue van licenties en de 
of licences and the hefting en betaling 
imposition and van licentie gel. 
payment of licence den, artikel twee en 
duties, section I zeventig (met uit· 
8eventy-two (with, zondering van de 
the exception ofl voorbehouds be
the proviso there-. paling daarvan) en 
to) and section artikel drie en 
seventy·three. zeventig. 

Law 31 of IS88. Stock or Share Sections one, four Wet No. 31 van Wet op Toelating Artikels een, vier en 
Brokers' Admis and eight. IS88. van makelaars in acht. 
sion Law. Stocks en Aan· 

Act 43 of 1898. Licence and Stamp Schedule II., Items delen. 
Act, 1898. I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'Vet, No. 43 Vall Licentie en Zegel Bijlage II., Posten i, 

8, 10. ll, 12, 13, 18\.18. 'Yet, 1898. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
14, 16, 18, 20, 21'1 10, 11, 12, 13, 14, 
22, 23, 24, 25, 26, 16, 18, 20, 21, 22, 
27,28.! 23, 24, 25. 26. 27, 

Act 26 of 1905. I To amend the Li So much thereof as! 'Yet No. 26 vall 'Vet om de Licentie 
2S. 

Zoveel daarvan als 

! 
cence and Stamp 
Act, 189S. 

is unrepealed save ['
the last paragro,ph 

1905. en Zegel Wet te 
Wijzigen, 1898. 

niet herroepen is 
behalve de laatste 

of section two. paragraaf van 
artikel twee. 

l'l'ansvaal. Act 15 of 1909. Finance Act, 1909 Second Schedule, i'l'mnsvaal Wet No. 15 van Financie Wet, 1909 Tweede Bijlage, Pos
Items I, 2, 3, 5,; 1909. ten I, 2, 3, 5, 7, 
7, 12, 13, 14, 15'1 12, 13, 14, 15, 16 
16 and 17. 17. 

iOrd.nje Ordonantie 10 Zegel en Licentie Zoveel van Bijlage 
Ora,nge Ordinance 10 Stumps ami Lioon· So much of Schedule VrijstaaL v8n1903. Ordonantie 1903 C als niet her· 
Free of 1903. ees Ordinance, "C" as is un roepen is nitge. 
State. , 1903. repealed excepting <londerd de licentie 

'I the licence duty 

of a special mar
payable in respect • 

rechten betaalbaar 
ten opzichte van 
een speciale huwe

I riage licence. liks licentie. 

------------------~-------------------------l------~--------J~~----------~-------------

-


Il 
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No. :'3, 1925.1 No. 33, 1925.J 

To provide for the construction and equipment of Om voorziening te maken voor de aanleg en uitrusting 
certain lines of raHway; for the validation of van zekere spoorweglijnen; voor de bekrachti
certain acts done, works performed, and rights ging van zekere gedane handelingen, uitgevoerde 
acquired; for power to close a certain portion of werken en verkregen rechten ; voor machtiging 
a line of' railway; and certain matters in- om een zeker gedee'te van een spoorweglijn te 
cidental thereto. sluiten, en voor zekere aangelegenheden in ver

band daarmee. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent ~ajesty, the ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
. Senate and the House of Assembly of the UllIon of South Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

Africa, as follows :- als voIgt:

C t t' 1 (1) '1'1 G Gift th 1. (1) De Goeverneur-generaal kan zo spoedig na de invoering Aanleg en 
fl:der~~l:n. e ov.ernor- enera ~l1ay, a~ soon aer . e com- van deze Wet als hem wenselik toeschijnt en mits hij over- uitrusting 
mont ~f p tllen~ement?f th~s Act as to hIm may seem exp~dlent, and tuigd is dat de nodige grondell of rechten daarop verkregen van zekere 
certain provIded he IS satIsfied that the necessary lands or rIghts there-.. f k d d l'k t d Ii' . spoorweg· 
lines of over have been or can be acquired on reasonable terms, cause ZI]n 0 Id inn~n lli?[ en op r~ e I ~ ~r~le:, e ~~gogorwe; ]nf;1 lijnen ge
railway to be constructed and equipped the lines of railway mentioned verme' n e ] age bvan h eze . e d o·n aank'l en n u .'- machtigd,
authorized ' th S h lIt thO A tIt d 'b d' th fi t rusten langs de routes esc reven In e eerate 0 om van dIe 

, lIl · e C et(hute SOh dlsl c 'da °tng rou es etscrJ c l,n tel r~ Bijlage, zullende de kosten, in het gros bij benadering in het 
coIumn 0 f ace u e an a a gross cos· approxlma e y m - I - Ik t' t bId h t b d h f h t t di th t t t' th geva van e e rou e llIe meer mogen e open an e· e rag 
t h~ ~asel 0 eac t~~ ~ ~o d efcee n~ t : a;~o~n s~, t~U . ll~ the vermeld in de d.erde kololll van die B.ijlage nevens de beschrij
t u co ~~n 0 

f a ~ e t~' e Opp~.sleo f e ~er~ 1;0I~ 0 1 'de ving van de loute. De bevoegdheden bij dit artikel ve.. rleend 
route, t e p~wer: ~ IS, se1to~, eon er:e ,s a b ~f;' u e sluiten de bevoegdheid in om aUe zijlijnen, stations. gebouwenrpowers ,0 cons ,rnc an eqUIp a SI I!lg~, sa Ions, m. lIlgs, en ander toebehoren benodigd of in ve'rband met de' 'bel~oor1ike 
and other al)pnrtenances necessary or lllCldental to the proper k 1 't t' lk d' I" t 1' k' , h h 'I e sp 01 ale van e -e zo aDlge spoorweg IJn aan e eggen en 
wor -lUg 0 eac. sue ; al way. uit te rusten, . 

(2) Save as in ~he said Schedule is ,specifically I?rovided" the (2) Behalve zoals speciaal vermeld wordt in de gezegde 
gauge of ,every. raIlway the constrllCtI~n ~hereof IS authorIzed Bijlage is de spoorwijdte van elke spoorweglijn waarvan de 
l~nder thl~ sectIon shall be three feet SIX .Inches, and e~ch ~ueh aanleg' gemachtigd wordt bij dit artikel drie ,voet zes duim en 
lu:e of .rallway shall be constrncted, eqUIpped and mamtamed elke zodanige spoorweglijn wordt aangelegd ultgerust en onder
prImarIly for the conveyance of produee and goods, houden in de hoofd plaats voor het vervoer van voortbrengse

len en goederen, 
, (3) The expression" construet and equip" includes" main- (3) De uitdrukking 'aanleggen en uitrusten " om vat onder

tain " while the line is in course of construction and equipment. houden zolang de lijn aangelegd en uitgerust wordt. 

2. De kosten van de aanleg, verkrijging en nitrusting gel1lach~ Kosten van 
Cost of con- 2. The cost of the eonstfuetion, icquisition and equipment. tig~ ingevolge artikels een en zeven worden bestred~n uit ee? aanleg. 
struction, authorized under sections one and seven shall be defrayed out l~nlng door de Goeverneur-generaal krachtens wettehke machtl

of any loan raised by the Governor-General under the authority glng. ~esloten ,en voor het gezeg~e, doel door het Parlement 
oflaw and appropriated for the said purpose by Parlilj.ment or bewllhgd of Ult andere aid us bewllbgde gelden, 
out of any other moneys so appropriated, ' 3. AUe ver~ichte handelingen of reeds uitgevoerde werken ~ekra{Jhti, 

in verband met de aanleg van de spoorweglijn van Klaver naar gmg vnn 
Confirmfttion 3. All acts done or works already carried out in connection Bitterfontein, hedoeld in de Bijlage van deze Wet, worden hzekedrel' 

f rt' 'h h . f h l' f 'I f KI' . . ftn e mg~('t.f~numn WIt t e constructIOn 0 • t e me 0 lral way rom aver to blj deze geratlficeerd en bekraehtlgd 'en worden geacht betreffende 
respecting Bit.terfontein, referred to 1Il the Schedu e to this Act, are hereby gedaan. en uitgevoerd te zijn ingevolge ,d~ machtiging van deze d~ Klaver-, 
Klaver- ratI:fieu. and confirmed and are deemed to have been done and Wet, nlettegenstaande dat de bekrachtlgmg van het Parlement Bltterfont~~m 
Bi~terfontein carried out under the authority of this Act, notwithstanding tot dusve.re niet verkregen was voor de aanleg Van de gezegde spoorweghJn. 
raIlway. that the sanction of Parliament has not hitherto been obtained lijn. 

to the construction of the said line, ,
4. (1) In zoverre een spoorweghjn gemachtigd te worden Bevoegd. 

aangelegd en uitgerust ingevolge deze Wet in de Provincie heden in 
POW<1l'S in· 4. (1; In so far as any line ot railway authorized to be ~atal of de Transv~al of_ de Ora.nie Vri~~ta~t is, heeft de ::~~::~nmet 
cident.a.1 to con~tructed and equipped under I his Act is in the Province of Goeverneur-generaal III elke zodamge provlnele de bevoe~d- uitrusting _
construction Natal 01' the Transvaal 01' the Orange };'ree State, the Governor- heden verIee!:d. door cen of andere we,t daarvan met hetrekkIng van gt;'. r.and oquip
m(n' of Gene al shall have, in each such province, the powers conferred tot de Verkrl]gm,g van grond of servltnten op of ove.r grond en ~,achtIgde 
railwaYb by any law thereof relating to the acquisition of land or servi- !let nemen, en lel~en van wate! voor spoorwelSdo~lelJlden.', met ls~~~eg-
authorized. tudc," on or over land and the taking and leading of water for lIlach~nellllllg altl]d van da pheh,ten en verphchtlllgen blJ.. een . 

railway purposes, subject always to the duties and obligations zodanlge wet opgelegd:, lVlet dlOn verstandp da.t de wIJd~e 
imposed by anv sueh law: Provided that the width of land van de gcnomen grond lllet me?r bedragen llloet dan zeventlg 
taken shall not'exceed seventy feet for the eonstruetion of the voet voor de aanleg: van de hJn, tezam~~ met ~oveel. llleer 
line, together with such addi ional and as may be required, grond a~s mocht yerelst worden voor ae gloollngen, UltgravlIlgen, 
for the' slopes, cuttings, draillag~, stati~ms, approach roads af:atermg, sta~lO~.s, toeg~ngsw~gen e~ ande~~ w;rken, maat
and other works, measures and tlllUgS whICh may he necessary, r~eelen en verrI~~tlJlgen dIe nodlg moehten zlJn '\ oor de doel
ror the purposes of the line. ~elJlden van de hjn. 
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. (~) The followi!1g provision sh~ll, in addit~on to such 'pro-, (2) De volgende be paling is, boven en behalve zulke bepalin
VISiOns as app~y ll: accord~Tnce WIth sub-sectIOn (1), specIally g~n als. va.n toepassing .zijn o.vereenko~s~ig sub-artikel (1), 
apply to the I rOVlllce of :Natal bIezonderhk van toepassmg op de Provmc1C Natal :~ 

. 

Each line of railway shall, in respect 01 all Crown lands , 
heretofore alienated granted or allctted by the Government 
in quitrent, or freehold or leasehold, or'any other tenure: 
whatsoever, and in or over which the lines or any partl 
thereof shall be made, be deemed to be a road mad~ or tOI 
be made for the public good by order of the Government, 
and accordingly the owners, lessees or allottees of SUell i 

land shall not, except ill the cases provided ill their several I 
title deeds, leases, deeds of grant or other documents of! 
title, be entitled to any compensation for the land takenl 
for the purposes of the said line. The amount of compen
sation in such excepted cases shall be determined mutatis I 
1Imtandis in accordance with the provisions of Law No. 19i 
of 1875 of Natal: Provided that lands granted or reserved! 
by the Crown for the purpose of any town, towns hi p or 
village through which the railway lines may pass shall bel 
deemed for the purpose of this Act to be Crown lands! 
heretofore granted ovcr which the Government. hadl 
reserved the right. to make roads for the publie good by 
order of the Government. • 

Elke spoorweg1ijn wordt, ten opzichte van aIle Kroon
gronden te voren vervreellld, toegestaan of toegewezen 
door de Regerillg in erfpaeht of in vrije eigendolll of in 
huur of op enige andere wijze welke ook, en waardoor of 
waarover de lijnen of een gedeelte daarvan aangelegd 
zullen worden, geacht ccn weg te zijn gemaakt of te worden 
gemaakt voor hct nut van het publiek op bevel van de 
Regering, en dienovereenkoll1stig zijn de eigenaars, huur
ders of verkrijgers van zulkc grond, uitgczonderd in de 

. gevallell bepaald in hun onderseheidcnc grondbrieven, 
huurkontrakten, akten van verlening of andere titelbe
wijzel1, l1iet gerechtigd op schadevergoeding voor de grond 
genomen voo de doeleinden van de gezegde Hjn. Het 
bedrag van sehadevergoeding in zulke uitgezonderde ge
vallen wordt mutatis mutandis bepaald ovcreenkomstig 
de bepalingen van Wet No. 19 van 1875 van Natal: 
Met dien verstande dat gronden toegestaan of gereserveerd 
door de Kroon voor het doel van een stad, standsdorp of 
dorp waardoor de spoorweglijnen mochten lopen voor het 
doel van deze Wet geacht worden Kroongronden te 
zijn, te voren toegestaan waarover de Regering het reeht 
gereserveerd had om wegen te maken voor het nut van het 
publiek op bevel "an de Regering. 

. 	 . .. .. (3) In zoverre een spoorweglijn gemachtigd te worden 
(3) III so far ~s any hne of :allwa~ ~uthorlzed ~() be con- aangelegd en uitgernst ingevolge deze Wet in de Provineie de 

s,tl'ucte~ and eqUIpped under tlll~ Act l~ l~. he Provmce 0 the Kaap de Goede Hoop is, zijn de volgende bepalingcn van 
Cape o. Good Hope, the followmg prOVISiOns shall apply :--Itoepassing :~ 

(a) 	 The Governor-Generalll1ay, by persons duly authorized 
thereto, enter upon any land for the purpose of 
surveying the same, and of probing and boring in 
order to ascertain the nature and formation of the 
soil, and of marking boundaries and levels, llH'I·lrillg 
full compensation to the oceupier of such land for 
the damage (if any) thereby caused to him; 

(b) 	 the Governor-General shall have and exercise all the 
rights and powers, and be subject to all duties and 
obligations which a divisional council formerly had 
and exercised or was subjeet to, under sections one 
lmnd1'ed and forty-six and one hundred and forty-seven 
of Act No. 40 of 1889 of the Cape of Good Hope: 

Provided that~ 

(i) 	 the extent of land taken ltllder the powers eOll
ferred by paragraph (b) shall not exceed seventy 
feet ill width for the construction of the line, 
together with sueh additional land as may be 
required for slopes, cuttings, drainage, stations, 
approach roads, and other works, measures and 
things which may be necessary for the purposes 
of the line; 

(ii) 	 publication of notice in the aazeUe shall be deemed 
to be sufficient notice to any owner or occupier of 
land who is absent from the Gnion or whose 
place of residenee is not known; 

~ii) 	 the settlement of questions as to compensation 
for the exercise of the rights and powers aforesaid 
shall not delay the exercise of those rights and 
powers, and ~ueh questions shall, save as pro
vided in section six hereof, be determined, as 
soon as possible, under the Lands and Arbitra
tion Clauses Act, 1882, of the Cape of Good Hope. 

(a.) De Goeverneur-generaal heert, door daartoe behoorlik 
gcmachtigde personen het recht van toegang tot aile 
grond voor het doel van opmeting van dezelve en om 
daarin te boren en gaten ,te maken ten einde de aard 
eu de formatio van de grond uit to vinden, en om 
grellzen af te mer ken en hoogtemetingen to doen, 
op voorwaarde van betaling aan de okkupant van 
zulke growl van vollc schadevergoedillg voor enige 
schade (indien schade aangebracht is) daardoor aan 
hem veroorzaakt. 

(b) 	 De Goeverneur-gelleraal heeft en oefent al de rechten 
en bevoegdheden uit en is onderhevig aan aIle plichten 

. en verplichtillgen, welke een afdelingsraad tevoren 
had en uit,oefende of waaman hij onderhevig was 
ingevolge artikels honderd zes en 'Veertig en lwnderd 
Ze'lJen en veei·tig van Wet No. 40 van 1889 van de 
Kaap de Goede Hoop: 

1\1et 	 dien verstande dat-

(i) 	 de grond,· die ingevolge de bevoegdhedell verleend 
bij paragraaf (b) genomen wordt, een breedte 
van zeventig voet niet te boven lIlag gaaD voor 
de aanleg van dc Jijn, tezamen met zodanige 
verdere grond, als benodigd lIlocht zijn voor 
glooiingen, uitgravingen, afwatering, stations, 
toegangswegen en andere wer ken, maatregelell 
en verrichtingen, die voor de doeleinden van de 
lij n nodig mochten zij n ; 

(ii) 	 publikatie van een kennisgeving in de Staats
koerant geacht wordt gcnoegzame kennisgeving. 
te zijn aan een eigenaar of okkupant van grond, 
die uit de Unie afwezig is of wiens woonplaats 
onbekend is ; 

(iii) 	 de' beslissing van geschillen omtrent schade
vergoeding wegens de uitoefening van de VOOl'
melde rechten en bevoegdheden, de uitoefening 
van die rechten en bevoegdheden niet op
schort; zullende zodanige geschillen, behalve 
zoals be paald bij artikel ze,~ van deze Wet, zo 
spoedig doenlik uitgemaakt worden volgens de 
Land and Arbitration Clauses Act; 1882, van dt' 
Kaap de Goede Hoop, . . 
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(4) In so far as any line of railway authorized to be con- (,4) In zoverre een spoorweglijn gemachtigd te worden' 
structed and equipped under this title is in the mandated aangelegd en uitgerust ingevolge deze Wet in het mandaat
territory of South-West Africa the Governor-General shall have gebied van Zuidwest-Afrika is, heeft de Goeverneur-genera~l 
the powers conferred by the Lands Expropriation Proclamation debevoegdheden verleend bij de Landonteigening Proklamatle 
(No. 37 of 1922) relating to the acquisition of land or servitudes (No. 37 van 1922) met be trekking tot de verkrijging van grond 
on or over land and the taking and leading of water for railway of servituten op of over grond en het nemen en leiden van water 
purposes, subject always to the duties and obligations imposed voor spoor.wegtloeleinden, met inachtneming altijd vaIl: de 
by such Proclamation. pliehten en verpliehtingen opgelegd bij zulke Proklamatw. 

5. (1) Op alle plaatsen in de Provineies de Kaap de Goede Voor-
Methods to 5. (1) At all places in the Provinces of the Cape of Good Hoop en Natal waar een spoorweglijn, tot de aanleg en uit- zi~ningen
be adopted Hope and Natal where any line of railway the construction rusting waarvan deze Wet maehtiging geeft,een straat of weg blJ overin crossing 
roads or 	 and equipment ~f which are authorized under this Act, inter- door~.nijdt of kruist, kan de Goeverneur-generaal zulke.~poor- ~e~~~no~an 
streets. 	 sects or crosses the line of any street or road, the Governor- weghJn over de straat of weg doen leggen of lopen, hetzlJ met straten. 

General may cause any such line of railway to be made or een gelijkvloerse overgang, he,tzij over een voldoende en 
carried across the street or road either by a level crossing or gemakkelike brug, of mag zodamge straat of weg lopen over of 
by means of a sufficient and convenient bridge, or may cause onder zodanige spoorweglijn door middel van een voldoende 
such street or road to be carried across or under such line of en gemakkelike brug of subweg. 
railway by a sufficient and convenient bridae or subway. (2) Op aUe plaatsen in de Provincies de Kaap de Goede Hoop 

(2) At ~ll places in the Provinces of the C:pe of Good Hope en Natal waar zulk een spoorweglijn dezelfde richting voIgt 
and Natal, where any such line of railway runs in the same als eeIl: straat of weg, kan de Goeverneur-generaal, met t?e
direction as the line of any street or road, the Governor-General stemmlJ;g van het betrokken wegbestuur, de spoorweghJll 
may, with the consent of the road authority concerned, cause langs die straat of weg doen leggen of lopen over .z~lk .een 
the'line of railway to be made and carried along such street afstand en onder zulke voorwaarden en met zulke velhgheIds
or road for such distance and subject to such condit.ions and maatregelen a~s de Goeverneurigeneraal en voormeld weg
with such safeguards as may be agreed upon between the bestuur onderhng mochtenbepa en, . ,

'd d th 'ty 	 6. (1) De Goeverneur-generaal kan, wanneer het nodlg 18 WaarGovernor-Genera1 and the sal roa 3IU on '. 	 , . d di d d W t t geeisteeen vordermg van scha evergoe ng on er eze e e _h d 
. . .. beslissen, waarvan het bedrag zeven honderd vijftig pond niet !~r:o:ding

Where 6. (1) '':henever It l~ necessary: to determme a claIm for te boven gaat, en in geen andere wet de procedure (behalve £750 niet te 
amount of compensatIOn under thls Act whICh doe~ not ex;c~ed seven arbitrage) ten opzichte van zulk een vordering bepaaldelik boven gaat, 
compen- bundred and fifty pounds, and no speCIal prOVISIon as to geregeld is de zaak ter beslechting verwiJ' zcn naar een raad, wordt de.
satlOn d h h b' . ). d' hI' 	 zaak beshstclaimed does proce ure (ot er t an ar ItratIOn IS ma e many ot er aw bestaande uit de magistraat van het distrikt waarin men d 
not exceed in respect of such a claim, the Governor:G~meral may ref,er voornemens is de bevoegdheden uit te oefenen ten opzichte r:~. cen 
£750 matter the matter for settlement to a board eonslstmg of tho magIS- waarvan schadevergoeding geeist wordt, bijgestaan door twee 
!~ttY:d bv a 	trate o~ the district h>:hherehin it is pro.pos~d tlo. exdercise, thde personen, waarvan de een door de eiser, en de andere door 
board. . 	 powers III respect of w IC t e co:upensatIOn IS c a~me ,aSslste de Minister van Spoorwegen en Havens aangesteld' wordt. 

by two persons,.o.ne to be aJ?pomted by the claImant and the (2) Zodanige raad is bevoegd getuigen op te roepen en te 
other by the Mlmster of RaIlways and Harbours. horen, aan getuigen de eed op te leggen, de overl~ggiug van 

(2) Such board shall have power to summon and hear papieren en -dokumenten te bevelen, wegens minachting van 
witnesses, to administer oaths to witnesses, to call for the het hof te straffen en kosten toe te kennen, daaronder begrepen 
production of papers and documents, to commit for contempt deredelike beloning en uitgaven van de raad. 
of court, and to award costs, including the reasonable re- (3) De uitspraak van de raad geschiedt bij meerderheid van 
muneration of and expenditure by the board. stemmen en is verbindend voor de partijen. 

. . . . (4)' Voor het doel van de tenuitvoerlegging of het doen 
. (3) The declSlon of the maJonty of. th.e board shall be ~h~ gelden van die bevoegdheden is de wet tot regeling van de 
Judgment of the board and shall be bmding upon the partIes. procedure van magistraatshoven mutatis mutandis van toe

(,1) Ji'or the purpose of carrying out or enforcing any of those passing. 
powers the law regulating the procedure of magist.rates' courts .(5) De door de ra::d .t.oegewezen ko~ten wor~en door de 
shall m.utatisrnutandis apply, grIffier van een provlllClale of plaatsehke afdelIng van het 

hooggerechtshof die jurisdiktie heeft in het distrikt, waarin 
(5) . The costs awarded by th~ board shall be t~xe? upon the de raad zijn uitspraak gaf, getakseerd volgens het voor hogere 

superIOr court scale by the regIstrar of the provlIlClal or local hoven geldend tarief, indien het toegewezen bedrag meer dan 
division having jurisdiction in the district in which the board twee honderd pond beloopt; in andere gevallen worden de 
gave its award, if the amount awarded is over two hundred kosten door de magistraatsklerk van het gezegde distrikt 
pounds; other;vise. th~ costs shall be tax;ed bY,the magistrate's getakseerd volgens het tarief geldende voor het magistraatshof. 
clerk of the saId dIstrICt upon the magistrate s court scale. 7. (1) De overneming van de private spoorweglijn ongeveer Overneming 

tien mijl lang van het station Elandshoek naar een punt op van Elands
Acquisition 7. (1) The acquisition of the private line of railway in length de plaats Elandshoek No. 139 in het distrikt Barberton zoals hoek spoor
~~~lands- approximately ten miles, from EI~ndshoe~ S~ation to a point door de Spoorwegen en Havens Administratie overgenomen :~;rri~ning 
railway and on the farm Elandshoek No. 139, m the DIstnct of Barberton, in termen van de overeenkomst ondertekend door de Trans- VOOl' de 
provision. as acquired by the Railways and Harbours Administration vaal Citrus Farms, Limited, op dc zesde dag van April 1925, yerlenging 
for extensIon in terms of the agreement signed by the Transvaal Citrus en door de Minister van Spoorwegen en Havens op de vijf- daarvan, 
thert'of. Farms, Limited, on the sixtll day of April, 1925, and by the tiende dag van :Mei 1925, wordt bij deze bekrachtigd en <f 

Minister of Railways and Harbours on the fifteenth day of goedgekeurd. 

l\lay, 1925, is hereby sanctioned and approved. (2) De Goeverneur-generaal kan een verlenging van de 


(2) The Governor-General may construet and equip an ex- gezegde spoorweglijn aanleggen en uitrusten van het eindpunt 
tension of the said railway from the terminus on the farm op de plaats Elandshoek No. 139 naar een geschikt punt op of 
Elandshoek, No. 139, to a suitable point on or near the farm nabij de plaats Koedoeshoek No. 344 in het distrikt Barberton, 
Koedoeshock, No. 344, in the district of Barberton, a distance een afstand van ongeveer drie illijl: 'Met dien verstande dat de 
of approximately three miles: Provided that the cost of kosten van de overneming van de gezegde spoorweglijll en van 
ltcquiring the said railway and constructing a,nd equipping the de aanleg en uitrusting van de verlenging niet meer bedragen 
extension shan not exceed ten thousand six hundred and dan tien duizend zes bonderd zes en dertig pond sterling. De 
thirty-six pounds sterling. The powers hereby conferred shall bevoegdheden bij deze verleend sluiten de bevoegdheid in om 
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in~lll~epow('rs to construct and equip all sidings, statiolls, jalle zijlijnen, stations, gebouwen en ander toebehoren benodigd 
llUJldmgs and ot,her appurten~llce~ necessary or incidental to of in verband met de behoorlike eksploitatie van de gezegde 
the proper workmg of. the saId raIlway and extension. spoorweglijn en verlenging aan te leggen en uit te rusten. 
. (3) ~he ~ollowing provisiom hall a.pply to the said railway (3) De :.olgende ?epali?gen zijn . ."an toepa~sing op e1e gezegde 

(mcludmg Its extension\ ;-. apoorweghJn (met mbegnp van zlJn verlengmg) ; 

(0) It 'h II 1 d ] t b 'It 1'1 d (a) Ret wordt geacht een landbonwapoorweglijn te zijn enI 

. . 't' sa. )e e~me(.o. e an agn~ll ur,a ral way, an zijn aanleg, uitrusting en onderhoud moet zodanig 
1 s constructlOn, eqUIpment ann mamtenanee shall .. 1 ld d' h t h fdd 1b h ' ffi ' f h ' 	 Zl]n as vo oen e IS voor e· 00 oe van vere sue as IS BU Clont or t e pnmarv purpose of 	 tb 1 d 
convevance of produce and . ods' ., . yoer vall voor . rengae en en go~, eron ; .. 

.J • • go, . (b) zodra het gecertlficeerd wordt vClhg te Zl]n voor ver
(b) 	 so soon as It has been c~rtIfied as safe for traffic, It keer, is het open voor het verkeer van het pub1iek en 

shall be open for pu~hc traffic, and s,haU be and is het en wordt het deel van de spoorwegen van de 
become part. of the raIlways of t.he Umon; Unie; 

(c) 	 the powers ~ncidenta1 to the construction and equip- (c) de b.evoegdheden in verband met de .aanle~ en, uit
ment ,of rall,,:ays as authorized by sect.ions one, fOUl' rustm~ van spoorwegen zoals ~~machtIgd ~l] artlkels 
and 82X of thIS Act shall be applicable. een, vzer en zes van deze Wet zlJn toepassehk. 

8. (1). De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Bevoegdheid 

Power, to 8. (1) The Governor-Gell I'al may bIt' . th. Staatskoemnt de spoorweglijn of een gedeelte daarvan, van ~megl~lPnOo~~n
close lme of 	 :r e ,y proc ama IOn In . e M t b t b SkI f d d b ld 
railway from Gazette, close the line of railway or any portion thereof from b'~ ~ au :1 naa~. OJ.; e vana een atum te wor en epaa Matubatuba 

Matubatuba l\fatubatuba to Somke1e as from a date to be fixed by that 1)(2) eVpro f ~~adiets Ul ·en. dt d Ii' f lk d It d ~~~elc te 
to Somkele. proclamat.ion ana Ie a ·um wor e]n 0 zu gc ee ,e aarvan sl' . 

" , , als vermeld wordt in zulke proklamatie geacht gesloten te zijn Ulten. 
(2) Fr~m tha~ date the hne or s.uch portIOn thereof as shall voor aIle verkeer en geen persoon heeft een vordering op de 

be mentIOned III such proclamatIOn shall be deeme~ to bejSpoorweg Administratie voor verlies of schade ten gevolge 
closed ~or all traf~ic? and. no person shall have a:1Y claIm upon van zulke sluiting. 
the RallwaY,AdmlIllstratlOn for loss or damage III consequence I (3) De Spoorweg Administratie kan aIle gebouwen, materi
of such closmg. alen, toestellen en dergelijke dingen die zich alsdan op de 

(3) The Railway Administration may take up and remove gezegde lijn of zu1k gedeelte daarvan als gesloten is of op de 
all buildings, materials, appliances and other like things that percelen in verband daarmee bevinden opnemen en verwijderen. 
liay then be on or upon the said line or such portion thereof (4) Alle grond door de Spoorweg Administratie op de gezegde 
as shall be closed, or the premises connected therewith. datum gehouden als deel van de gezegde lijn of van zulk ge

(4) All land held by the Railway Administration at the said deeIte daar."an als ~esloten wordt, vaIt t:rug aan de persoon die 
date as part of the said line or such portion thereof as shall be alsdan de eigenaar 18. van de plaats waarvan de grond verkregen 
closed shall revert to any person who is then the owner of the werd, en aHe se.r.V1tuten. over zul~e grond word~n geacht 
farm from which the land was acquired, and all servitudes gekans~leerd te zlJn met machtnemmg van de bepalmgen van 
over any such land shall be deemed to be cancelled. subject sub-artlkel.(3). ... . , . 
to the provisions of sub-section (3). '. I (5) AIle l~lschnJvmgen m h~t kantoor .van de reglstrat~ur. 

. , . 	 van akten dIe nodlg mochten Zl]n voor het'doel van voldoemng
(5) All entnes m the office of the reglst~ar of ~eeds that ~aY:aan sub-artikel (4) geschieden op kosten van de Administratie, 


be necessary for the purpos,e of compIYll~g. WIth. sub-sectIOn I (6). ~een ;rordering ;roor schadevergoed.ig tegen de Spoorweg 

(4) shall be made at the cost of the AdmInistratIOn. Admlmstratle ten 0pzlChte van een servltnut of andere over

(6) No claim for compensation against the Railway Adminis-Ieenkomst met betrekking tot de gezegde lijn of zulk gedeelte 
tration in respect of any servitude or other agreement relatingldaarvan als gesloten wordt, wordt overwogen tenzij de vordering 
to the said line or such portion as shall be closed shall bel bij het hoofdkantoor van de Administratie ontvangen wordt 
consid!:'red unless the claim is received at the headquarters! binnen drie maanden na de datum bepaald als voorzegd in de 
of the Administration within three months after the dateproklamatie voor het sluiten van de gezegde lijn of gedeelte 
fixed as aforesaid in the proclamation closing the said line orldaarvan; en elke zodanige vordering wordt (onafhankelik van 
portion thereof; and every such claim shall (irrespeetive of het bedrag daarvan) ter beslissing verwezen naar cen raa-d 
its amount) be referred for determinatioll to a board constitutedIsamengesteld als bepaald bij artikel zes. 
as in section ,~ix prov-ided, (7) In het geval van een servituut dat gekanseleerd wordt. 

(7) In the case of a servitude that is cancelled as herein_,zoals hierintev~~eIl bepaald" is ,de PQ~soon die ~at servituut 
before provided, the person who granted that servitude, or verleende, of Zl]n opvolger m .. tItel, met gerechtlgd om me~~ 
his successor in title, shall not be entitled to claim more than te vor~eren dan ,~en som geh]k aan het bedrag wa~rt~e hI] 
a sum equal to the amount he would have been entitled to during ~er~chtlgd zou. Zl]n g.edurende de eerstvolgende dne Jaren 
the ensuing t.hree years if the servitude had not been mdlen het servltuut met gekanseleer.d was. 
cancelled. 	 9. Deze Wet kan voor alle doelemden aangehaald worden Korte tit.el. 

ala de Spoorwegen Aanleg Wet, 1925. 

Short title. 9. This Act may be cited for all purposes as the Railways 
Construction Ad, 1925. 
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Schedule. Bijlage. 

I,INES OF RAII_WAY ATTTHOlUZED. LlJNEN VAN GEMACJ!TIGDE SPOORWEGEN. 

iAPprox-i I Lengte ~schatte 
ROUTE OF LINE OF RAILWAY. 1mate Estimated Route van Spoorweglijnen. I bij be- kosten.I' 

Length. , Cost. I inadering. 
--'-" ·----I-Miles.- £ I i ---

Addo to Kirkwood (agricultural railway) 
Balfour to Seymour (2 ft.. gauge) (agricultural 

railway) 
Bothaville to Bultfontein (agricultural railway) 
Brits to Beestekraal (agricultural railway) 
Ceres to Prince Alfred Hamlet (agriclJltural 

railway) 
Citrus to Plaston (agricultural railway) 
Derwent to Blinkwater (agricultural railway) 
Empangeni to Nkwaleni (agricultural railway) 
Ficksburg to Groenfontein (agricultural railway) 
Greytown Branch to Rietvl",i (agricultural 

railway) 
Hermon to Porterville (agricultural railway) .. 
Imvani to St.' Marks (agricultural railway) .. 
.Touhert,sdal to vVitfontein (agricultural railway) 
Klaver to Bit,terfontein (agricultural railway) 
Klerksdorp to Maquassi (agricultural rail 

way) and 
Vermaas to Ottosdal (agricultural railway) .. 
Martindale to SouthwelI (agricultural railway) 
;vlolteno to Jamestown (agricultural railway) 
Naboomspruit to Zebediela (agricultural rail

way) ._ 
New England to Barkly East (agriculturnl 

railway) 
Ondekaremba to vVitvlei (agricultural railway) 
Parys to Vredefort (agricultural railway) 
Petrus Steyn to Lindley Road (agricultural 

railway) 
Potchefstroom to Losberg (agricultural railway) 
Somerset East to Bruint.,ies Hoogte (agricultural 

railway) 
\Vintersrush to Koopmansfontein (agricultural 

21t 

8 
78 
28~ 

17 

24 
34 
22 
52 
9l} 

110 
J 

19 
86 
10 

37 
31~ 

21~ 
,

railway) 29 

i Mijlen. £ 
87,550 Addo naar Kirkwood (landh01~~' spoorweg) "i, 21! 87,5fi0IBalfour naar Seymour (2 ft. wlJdte) (Ia.ndbonw ,
28,104 28,104I spoorweg) . . . . . . . . .. 'I 8351,000 

IBothaville naar Bultfontein (landbouw spoor
132,810 weg) ......... . 78 351,000
I,Brits naar Beestekraa.l (landbouw spoorweg); 28! 132,810 
37,570 'Ceres naar Prince Alfred Hamlet (landbouw I 
jj5,394 spoorweg) . . . . . . . . .. I 3i,570 

223,860 Citrus naar Plaston (landbouw spoorweg)
183,200 Derwent naar Blinkwater (landbouw spoorweg)
107,610 Empangeni naar :i\"kwaleni (landbouw spoonH'g) 

IPiCk:eU:r ~aar G~~enfon.t~in (l~~dbou~ 8po~r.-131,520 
187,680 

I
Greyto,Vn Branch na,lr Rietvlei (landhouw

102,586 spoorweg) . . , . . . . . . . 
2.55,840 :Hermon naar Porterville (Ia.ndbouw spoorwf'g) 
46tl,009 iImvani naar St. Marks (landhouw spoorweg) .. 

:Joubertsdal nsar \Vitfonf.ein (landbouw spoor
535,060 weg)I' 

,Klaver naa; Bitte;f~mt,ei~ -(landb~uw spoorw~g) 

142,371 iKlerksdorp naar Maquassi (Iandbouw spoor
233.200! weg) en . . . . . . . . . . 


Vermaas !laar Ottosdal (landbouw spoorweg) . , 

J54,605 I:'.:tartindale naar Southwell (landbollw spoorweg) 


IMolteno naar Jamestown (landbouw spoorweg)

147,174 iNaboomspruit naar Zebediela (Iandbollw spoor
;148,300 : weg).. .. .. .. .. .. 

48,700 New England nanr Barkly 008t (Iandbouw 
spoorweg) .. .. .. .. .. 

183,520 ! Ondekaremba na.ar Witvlei (landbonw spoor
146,696 "I weg). . . . . . . . , . . , 

IParijs naar Vredefort (Iandbouw spoorweg) .. 
106,719 ,Petrus Steyn naar Lindley Road (landbouw 

. _ I' spoorweg) - . . . . . . . . . 
I, I 123,<>II ! Potchefstroom uaar Losherg (landbouw spoor
-.--. . I weg) . . . . 

Total I 949I, I 4,530,589 I'somerset Oost naar Bruintjes Hoogte (land·
'----1-·------ houw spoorweg) 

-----------------_....:.___...l.._____ 'vVintersrush naar Koopmansfontein (landbouw 

I spoorweg) 

'1'otaal 

I 

17 

24 
34 
22 

52 
911 

110 

27 
44 

l!) 

86 
10 

37 

31i 

21i 

29 

65,394 
223,860 
183,200 

107,tllO 

131,520 
h7,680 
102,586 

255.840 
466;009 

535,060 

142,371 
233,200 

154,605 

147,174 

348,300 
48,700 

183,520 

146,696 

106,719 

123,511 

949t 4,530,589 

No. 3t, 1925.J 

AUT 
To amend section lourteen of the South Africa Act, 

1909. 

E IT FNACTFD b h K' . 1\1 E 11 M'B' "1. " Y t e mg'!; ost, xce ent a]esty,
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :- . 

Amendment 1. Section/om·teen of the South Africa Act, ]909, is hereby 
of section amended by the deletion of the word" ti'n " and the au bstitu
fourteen lion therefor of the word" eleven ". 
of the South 
Africa Act, 
1909. a 

Short, title, 2. This Act may be cited for all purposes as the South Afdc 
Act, 1909, Further Amendment A9t, ]925. 

No. 34, 1925.J 

Om artikel veertien van.?,:: Zui:d-Afrika Wet 1909 te 
WIJZlgen. 

ZIJ liET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
S . de ·Volksraa.d van dn rnie van Zuid-Afrika,

enaat en c 

als volgt: 

1. Arti~e~ vee1'tien van de Zu~d-Afrika Wet 1909"w.ord~, bij Wijzigi 
deze geWljZlgd door de schrappmg van het woord tIen en van art, 
de indeplaatsstelIing daarvoor van het woord " elf ". veernen 

van de 
Zuid Afrika 
Wet 1909. 

2. Deze Wet kan voor aIle doeleinden aangehaald worden Korte titel. 
als de Zuid-Afrika Wet, 1909, Verdere Wijzigings Wet, 1925. 
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No. 37, 1925,1 No. 37, 1925.] 

,.. 

een zeker.e overeenkomst tussen de Spoorwegen 
ways and Harbours Administration of the 

To con6.rm a certain agreement between the 
en Havens Administratie van de Unie en de New 

and the New Cape Central Railway Company, Cape Central Railway Company, Limited, te be
Limited, and to provide for other matters inci krachtigen en om voorziening te maken voor 
dental thereto. andere daarmee in verbandstaande aangelegen

heden. 

B E IT ENAUTED bv the Mo~t Excellent Majesty, HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and. the Honse Assembly of the Uni·.m of Senaat en de Volksraad van de Dnie van Zuid-Afrika als 

South Africa as followfl voIgt :~ 

L De overeenkomst aangegaan tuss('n de Minister van Bekrachti. 
Confirma. I. The agreement made between the Minister of Railways Spoorwegen en Havens van de Unie en als zodanig de Regerillg gm,g V!l.~l
tion of and Harbours of the Union and as such representing the van de Unie in zijn Departement van Spoorwegen en Havens ~~~:~nagreement 
set out in Government of the Union in its Department of Railways and vertegenwoordigende (hierna genoemd de Administratie) aan UUJ""IJIUIfllm 

First Harbours (hereinafter called the Administration) of the one de ene zijde en de New Cape Central Railway Company, in. 
Sohedule. part, and the New Cape Central Railway Uompany, l,imited limited (hiernagenoemd de l\iaatschappij) aan de andere zijde B1Jla.ge. 

(hereinafter called the Company), of the other part, and executed en door hen ondertekend op de derde dag van Julie 1925 (een 
by them on the third day of July, 1925 (a copy of which agree- kopie van welke overeenkomst, opgenomen is in de Eerste Bijlage 
ment is set out in the First Schedule to this Act) is hereby van deze Wet) wordt bij deze bekrachtigd en geratificeerd en 
ratified and confirmed, and all necessary powers and authority aUe nodige bevoegdheden en autoriteit worden bij deze aan dE' 
are hereby conferred upon the Railways and Harbours Adminis- Spoorwegen en Havens Administratie verleend om goed en yol 
tration for giving full and eomplete effect to that agreement. effekt te geven aan die overeenkomst. 

I 2. (1) Alle grond en rechten op grond in de Unie tevoren Onroerend 
Immovable 2. (1) All land and interest in land in the Union heretoforelbezeten door de Maatschappij worden, tezamen met de ge- eigendom 
k~~~:ip~f held by the Company shall, together with the buildings on such bouwen op zulke grond kracht<'ns deze geacht overgedragen en van New 
Central land, .be deemed by virtue hereof ;0. be .tra.nsferred to and to:gevestigd te zijn in de Regering van de Unie in zijn Departe- g:~:ra.l 
Railway vest In the Governemnt of the Umon In Its Department of:ment van Spoorwegen en Havens yanaf de datum bepaald voor Railway 
C~)!ll'pany, Railways and Harbours as from the date fixed for the transfer de overdracht ingevolge klammle 9 van de overeenkomst en Company,'
~1l~1~<l:' under Clause 9 of the agreement, and shall on and after the said worden na de gezegde datum door de Administratie bezeten op JJimit{)~, . 
G~v:rn~~nt. date be held by the Administration subject to t.he conditions de voorwaarden waarop de grond tevoren door de Jlrlaatschappij gRevestlgd III 

h · h d b I C . egermg.on w .wh the land was t eretofore hel y tIe 'ompany. bezeten werd. 
(2) De Administratie is verplicht om aan de Registrateur van 

(2) It shall be the duty of the Administration to produce to Akten aan het hoofd van het r . tratiekantoor van aktcn 
the registrar of deeds in charge of the deeds registry in which waarin enig gedeelte van de gez grond geregistreerd is, de 
any of the aforesaid land is registered, the title deeds of such titelbewijzen van zulk gedeelte of van de rechten daarop over te 
land or of the int:res~ therein, whereupon the ~egistrar shallieggen, waarop de registr'ateur op de ti!-elbe,:,ijzen ell 
endorse on the saId tItle deeds and on the duplIcates thereof op de duplikaten daarvan berustende regIstrahekantoor 
filed in his registry that the land or interest therein has been endosseert dat de grond of het, recM daarop krachtens sub
transferred by virtue of sub-section (1) and shall make artikel (1) van deze getransporteerd is en zulke inschrijvingf'll 
such entries in the registers kept in his office as may be neces- in de registers in zijn kantoor aangehouden doet als nodig 
sary to complete the record of such transfer: Imochten zijn om de inschrijving van zulk transpo~t te v.oltooie~. : 

lVlet dien verstande dat waar het oorspronkehke tlt<,lbewlJs 
Provided that where the original title deed of any such land van een of ander gedeelte van de gezegde grond of een recht 

or interest in land cannot be produced the Administration may daarop niet overgelegd kan worclen,de Admillistratie flchriftelik 
apply in writing to the registrar for a cert,ified copy to take the aanzoek kan doen bij de registrateur om een gecertificeerd8 
plac~ . thereof, and. t~e r:gistrar shall the~eupon, with~ut kopie om de plaate daarvan in te n<'lIlen ('u de regi::;trateur 
requlrlng the AdnuIllstratIOn to comply WIth the relatIve reikt zonder van de Administratie te om te voldoen 
regulations framed under the provisions of the Deeds Rf'gistl'ies aan de betreffende regulaties opgesteld d<, bepalingen 
Act, 1918, issue such copy and endorse the same in the manner van de Wet op Registratiekantoren van 1918, zulh 
hereinbefore provided in :espcct .of ?rig~lIal title deeds, and kopie llit en endosseert. dezelve op ~e hie.rin tev~ren bepaaldc 
shall make the correspondlllg entnes III IllS wijze ten opzichte van oorspronkelike tltelbewlJzen, en doet 

,T . de' dienovereenkomstige inschrijvingen in zijn reg~sters: 
(3) No transfer. duty, stamp duty, fee of office or other c~arge (3) Geen herereehten, zegelrechten, kantoorfoOlen of andere 

shall b.e. payable m respect. of any en.d?rsem~nt, entrJ:' or Issue kostell zijn betaalbaar t,en opzichte van een endOflsement, 
o£cerhfied copy made und<'r the prOVISIOns ot sub-sectlOn (2). inschrijving of uitreiking van een kopie gedaan 

" . . . ... ingevolge de bepalingell van 
(4). l<~e aforeSaid title deeds and certlfi~d copIes shall uPO~\ (4) De voorzegde titelbewijzen en gecertificeerde kopiet'n 

comple.lOn of the e?dorsements and entrIes ~erve aI~d availidienen en gelden nil. voltooilng van de endosscmenten en 
~or all pnl'poses as tItle deeds of the land or mterest m landlinsChrijvingel1 voor alle doeleinden als titelbewijzen van de 
III favour of the Government. grond of rechten op grond tell gunste vall de Regering. 

3. (I) De wettell opgenoemd in de Tweede Bijlage van deze Herroeping
Repeal of 3. (1) The law,; specified in the Second Schedule to this Wet worden blj dE'ze herroepell in de omvallg uiteengezet in die van weUen
laws and A 1 1 I 1 1 t ' h S h d I .. . en over·ctare lOre)y re]:ea e( to t Ie extent se . out 111 t at c e u e. Bijlage. dmcht ViEttransfer of 

rights under . 
 rechten 
certain la.ws. ingevolgo 

zekere 
wet. ten. 
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(2) Any right or powf'r conff'rrprl upon any person by [tnYI (2) Een ff'oM of bf'voegdheid aan een persoon verleend bij 
provision which remains unrepealed of any such law shall, een bepaling die onherroepen blijft in zulk een wei, worclt vanaf 
from and after the date fixed under Clause 9 of the agree- ,en na de datum bepaald bij klausule 9 van de overeenkomst 
ment, be deemed to be conferred upon and be held by the Igeacht verleend te zijn aan en bezeten te worden door de 
Administration. Administratie. 

, 4. Deze 'Vet kan voor alle doeleinden aangehaald worden als Korte titel. 
Short title. 4. This ."ct may be cited for all purposes as t11p New Cape de Wet op de OVf'rneming van fle Nieuwe Kaapse Cf'l1trale 

C('ntral Hailway AcquiBit.ioll Act, 1925, Spoorwf'g. 1925. 

First Schedule. Evate Bijlage. 

NEW CAPE CENTRAL RAILWAY, LUfITED. NEW CAPE CENTRAL RAILWAY, J..IMITED. 

AN AGREE;)'fENT made the third day of .July, 1925, hetween the NEW EEN OVEREENKOMST aangegaan op de derde dag van Julie 
CAPE CENTRAL RAILWAY, LIMITED (hereinafter referred to as the 1925 tussen de NEW CAPE CENTRAL RAILWAY, LIMITED, (hierna. 
Company) of the one part, and JAcom~s STEPHANUS SMIT, genoemd de J\{aatschappij) aan de ena zijde en JACOBUS STEPHA~n)'1 
HIGH COMMISSIONER OF THE UNION o~' SOUTH AFRICA and as such SmT, HOGE KOMMISSARIS VAN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA en 
represent,jng the GOVERYMENT o~ THE UNION in its Department als zodanig de Regering van de Unie in zijn departement 
of Railways and Harbours (hereinafter referred to as the van Spoorwegen en Havens vertegenwoordigende (hlema genoemd 
Administration) of the other part, 'VBEREAS the Company was de Administratiej aan de andere zijde--AANc:lEZIEN de Maat. 
incorporlJ,ted in tho year 1893 under the Companies Ads 1862 to 1890 sehappij ingelijfd word in het jaar 1893 onder do Companies Acts 
with a nominal capital of £100,000 divided into 20,000 shares of £5 1862 to 1890 met een nominaal kapita.al van eon honderd duizend 
each for the purpose of acquiring the undertaking of the Cape Central pond (£100,000) verdeeld in twintig duizend aandelen (20,000) 
.Raihvay Limited ineorporateg in 1883 AND 'VIfEREAS the said capital was van vijf pond elk voor het doe I om de onderneming van de Capo Central 
subsequently increased by special resolutions to £525,000, divided into .RaHway, Limited, ingelijfd in 1883 over te nemen, EN AANGEZIEN 
105,000 shares of £5 each AND 'VHEREAS 104,336 of the said shares have het gezegde kapitaal daarna vermeerderd werd volgens speciale 
heen issued and are fully paid up AND WHEREAS the Compa,ny owns and hesluit.en tot vijf honderd vijf en t'wintig duizend pond (£525,000) 
is operating a Railway extending from 'Voreester to a junction with the, verdeeld in honderd en vijf duizend aandelen (105,000) van vijf 
Administration lint' at Fore Bay near Mossd Bay in South Africa and ipond elk, EN AANGEZIEN honderd en vier duizend drie honderd 
has running rightR over certain lines helonging to the Administration,' zes en dertig van de gezegde aandelen uitgegeven zijn en ten volle 
AND WHEREAS by the Memorandum of Association of the Company it is/' betaald zijn, EN AANGEZIEN de J\1aatschappij een spoorweg, zi~h uit· 
declared that one of the obje(-tq of the Company is to sell strekkende van 'Vorcester naar een verenigingspunt met de spoorweg· 
ami in any other manner deal with or dispose of the under· Hjn van de Administratie bij Forebaai nabij Mosselbaai in Zuid·Afrika 
taking and all or any of the property for the time beingjheZit en eksploiteert en het reeht heeft van treinen ta doen lopen over 
of the Company AND WHEREAS the Administration is desirol18 zekere Hjnen toebehorende nan de _Administratie, EN AA.NGEZIEN bij 
of acquiring the undertaking and property of the Company de Akten van Oprichting van de J\1a~tschappij neergelegd is dat een van 
except as lu'rl'inafter mentioned AND WHEREAS by extraordinary r<"so·, de doeleinden van de Maatschappij is om de onderneming en alle 
lutions passed the third day of June, 1925, the Consolidated First1eigendom of pen gedeelte daarvan dat alsdan aan de Maatschappij 
Mortgage Debenture Stockholders and the Cumulative Income Dehenture/ bihoort te verkopen of op andere wijze daarmede te handelen of 
Stockholders and by ordinary resolution the Shareholders of the Company daarover te heschikken, E~ AANOEZIE~ de Administratie de onder· 
have l'Pspectively consented to and approved of the Administratioll;lleming en het eigendom van de Maatschappij uitgezonderd al8 hier
acquiring the undertaking ,md property of the Compan~r as afoJ'('said, Ina vermeld wenst over te nemen, EN AA.."GEZIEN bij buit<'lngewone 

hesluiten aangenomen op de derde dag van Junie 1925 de Gekonsoli· 
Now THEREFORE IT JS AGR:Kf;U AS FOLLOWS! ideerde Eerste Yerband ObHgatie Stockhouders en de Kumulatieve 

, . ,. . /Inkomsten Obligatie Stockhouders en .bij gewoon besluit de aandeel· 
1. '] HE Company 811!~1l sell tlud the AdmlllIstralJOIl .shall purchase free hOllders van de Maatschappij respektievelik toegestemd hebhen in de 

from all ch~rge~, and mcu,mb~?nces the undertakll~g of the Comp?,ny overneming door de Adlninistratie van het eigendom van de Maat
(the c?,presSlon undertakmg shall be deemed to mcludeall the Imes!schappij aJs voorzegcl en dezelve goedgekpurd hebben, 
of Railway between 'Vorcester and Fore Bay JunctIOn whlOh belongedi 	 
to the Company on the tenth :>1areh. 1925-, together with all the lands,1 D:EllHALVg 18 OnmEE'lGEKtnH'K ALB '>'0 LOT. 
stations buildings licences plant telegraphic and telephonic communi- i 

cat,ion~ and all the movable and immova?le propertr and servitudesi ], Dc Mnntschappij verkoopt en de Ad",illistratie koopt vrij van alIe 
belongmg tl? the Company and alllocomotlVes, coaclnng stock, wagon;lasten en hezwaren de onderneming van de Maatschappij (de uitdrukking 
stock, machm~ry, tools a:nd stl;lres.and all o~her property o~ the CompanYiondememing wordt geacht in te sluiten al de spoorweglijnen tussen 
whet,her used m connectIOn WIth Its op~ratIons or otherWIse on t,he sald;Worcester en Forebaai Yerenigings punt die aan de Maatschappij toe
tenth day of March) except the followmg !-

(a) Cash in hand or at the Bankers of the Company. 
(b) Any debt due to the said Company on the said tenth day of 

March. 
ASBo.(c) 	The eleven sh!lr"s in the Co-operative Wine Growers' 

ciation, and 
(d) The furniture of the London Office of the Company. 

2. As a consideration for the said sale the Administration shall pay to 
the Company the sum of One Million one hundred thousand pounds 
sterling (£1,100,000) in casl1. 

8. The whole of the undertaking of the Company with the exception 
of the assets (a) to (d) specially excluded in Clause 1 hereof shall he 
delivered to the Administration in as good and as safe running a con· 
dition as the undertaking was in upon the said tenth dayof March fair 
wear and tear only excepted. 

f th 'd d rt k· sh II b t 11 d b 

behoorden op de tiende Masrt 1925, tezamen met al de gronden, stations, 
gebouwen, licenties, machincrieen, telegrafiese en telefoniese verbin
dingen en al het roerende en onroerende eigendom en de servituten aan 
de Maataehappij toebehorende en al de lokomotieven, passagierswagens, 
goederewagens, machinerieen, werktuigen en voorraden en al het andere 
eigendom van de Maatschappij, hetzij gebruikt in verhand met zijn 
eksploitatie of anderszinf! op de gezegde tiende dag van Masrt) uitgesloten 
het volgende : 

(<I) kontanten in handen of bij de bankiers van de Maa:tschappij 
of de t:ende dag van Maart ; 

(b) 	I!!ehulden hetaalbaar aan de gezegde Maatschappij op de tiende 
dag van Maart; 

(c) de elf aandelen in de Kooperatieve 'Vijnbouwers Aasoeiatie ; en 
(d) het meub·lair van het Kantoor van de Maatschappij te Londen. 

2. In konsideratie voor de gezegde verkoop, hetaalt de Administratie 
aan de Maatschappij de som van Een Miljoen een honderd duizend 
pond sterling (£1,100,000) kontant. 

3. De gehele onderneming van de Maatschappij met uitzondering 
van de baten (a) tot (d) speciaal uitgezonderd in klausule 1 hiervan wordt 
&an de Adrninistratie geleverd in even goede en veilige werkende toe· 
stand £lIs de onderneming op de tiende dag Maart, redelikewas 	 van4 Th dit . ~ con Ion 0 e sal un ea In& a e mu ua y .a~e . y slijtage slechts uitgezonderd. 

two pngmeers one of whom sh~l be appoInted.by the AdmmlstratIOn 4. Omtrent de toestand van de gezegde onderneming wordt clvereen
und the other by t,he Compony, and m ~he ?ase of a dIspute betwee~llgekOmell door twee ingenieurs, waarvan een aallgesteld wordt door de 
them the lllHtt~r shall ,he} referred to arbItratIOn pursuant to the ArbI- Administ,ratie en de andere door de Maatschappij ; en in hel1 geval van een 
tratIons Acts of 1898 of t_1.e Cap" of Good Hope or any Amendments geschil tussen hen wordt de zaak onderworpen aan arbitrage ingevolge 
thereof. 	 de Arbitrations Acta van 1898 van de Kaap de Goede Hoop of een 

wijzigingen daarvan. 
5. The Company shall he responsible for any failure to comply with 5. De Maatschappij is verantwoordelik voor 'erzuim om aan de 

the obligation as to delivery set out in Clause 3 hereof and until such time verplichting ten voldoen ten opzichte van levering 'l'ermeld in klausule 3 
ftR agreement has been reached in this matter in the manner set forth in hiervan en tot zulke tijd als overeengekomen worclt in deze zaak op de 
ilu: pr(·ceding clause HIe Administ,rat,ion may retain one per cent. of the wijze bepaald in de vo~~fgBande klausule kan de Administratie eon 
pUl'chaSll pl';"e. percent van d~ kOOPPI'IJS terughouden.

I 
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6. Any slores ordered before the said tent,h day of March but delivered 6. AIle voorraden besteld v66r de gezegde tiende dag van Maart maar 
after that. date provided such stores are for th" reasonable requirements gelevcll'd na die datum worden door de Administratie tegen kostprijs 
of the Company shall be taken over by the Administration at cost price. overgenomen mits zulke voorraden voor de redelike benodigdheden van 

! de Maatschappij zijn.
7. The Company shall give all reasonable facilities to the Administra. .. , " , 

tion for verifying and c.hecking stocks held on the said tenth da.y of M.arch 7. De MaatschappIJ vcrleent aIle redehke hulp aan de AdmlUIstratIefand at some da~e prior to th" date which is agreed upon for the delivery om, de voorraden bezeten op de gezegd? tiend: dag va~ ~Iaart te 

j
lof the underta~lU~ the books and rec?rds of the Company shall be ava)l- ~enfier~n (>n na te gaan, ,en op een datum voor, de datum welk 0, o:reenge_
able for exammatIOn by representatIVes of the AclmillistraUon. kom(>n IS voor de levermg v~n de ~ni:lernemmg worden de be,.ken ell 

paplel'(>u von de Maat,sehapp'J bflschlkbaar gesteld voor onderzoek door 
, 8. T~e General Manag';lr.of th~ Company in S':lUth Africa shall furnish de vertegenwoordigers van de Administratie. ..' . . 

1;,lmme~Iat.ely to the AdmImstraiIon a complete hst of the stores held ou 8. De Algemene Bestuurder van de MaatschapPIJ III Zmd-Afrika 
~!he saId tenth day of March. In the event of any stores being transferred overhandigt onmiddeUik aan de Administratie €len volledigc lijst van de 
i,1ll exeess of or less than the quant;ities enumerated in the said list the voorraden bezeten op de gezegde t'ende dag van Maurt. In het geval 
rAdministratlOu and .the Company agree t,hat there shall be added to or dat voorraden overhandigd worden in een grotere hoeveelheid of in een 
, deducted from the saId purchase price as the case may be the cost on the kleinere hoeveelheid dan de hoeveelheid venneld in de gezegde lijst 
site to the Company. 'komen de Administratie en de Maatsehappij overOOn dat de kosten tel' 

r: ....' .". ! plaatse aan de Maatschappij daarvan toegevoegd zu,I.len worden aan of 
· . 9. The transfer of the under tal,lUlS to the AdmmJs~ratlon shall be on· afgetrokken zullen worden van de gezegde koopprlJs, naar het geval 
.~ a day mutually agreed upon not bOll1g more than tlllrty days after the, cht z .. 

Idate of the ratification of the purchase by the Parliament of the Dnion of mo IJn. '" ' , 

: South Africa as laid down in Clause 16 hereof. I 9. De overdracht van d';l. ondenlemmg aan de AdmlmstrutIe vlIl:dt 

i: :plaats op een dag wederzIJds to worden overeengekomen maar lllet 
~ 1~. T~e said purchase price subject to any deduction by the Adminis-,Iater dan dertig dagen na. de dat~ van de ratifikatie van de .koop door 
· tratlOn m pursuance of Clause 5 hereof shall be paid in cash in London: het Parlement van de Unl(' van Zmd·Afrlka zoals neel'gelegd m klausule 
within thirty days of the transfer of the undertaking to the Administra.: 16 h'ervan. 
tion together with interest at the rate of five per cent·. per annum from. 10. De gezegde koopprijs met inachtnerning van aftrekkingen door 
the date of transfer to t,he date of payment of t.he purchase price. Ide Administratie ingevolge klausule 5 hiervan, wordt binnen dertig 

• " , Idagen na de overdracht van de onderneming aan de Administr~tie te 
, 11. The Compfl:ny shall be entItled to retam for Its own use all profits Londen kontant betaald tczamen met rente tegen de voet van vlJf per. 
made by the RaIlway up to the date of transfer of the undertaking. Icent per jaar vanaf de datum van overdracht tot de dat.um van betaling 

vanFor the revenue w~ic~ accrues in respec~ of traffic w,hich is in transit 1 de koopprijs. 
over the ,Company's hnes, or over t,he hnes over ~hlC~ the Company I 11. De Mllatschappij is gerechtigd om voor zieh te behouden aIle 
hf18 runnmg po,!ers, at the hour of the day o! date fixed for the transferl\\dnsten door de Spoorweglijn gemaakt tot op de datum van overdraeht 
of the nndertakmg t,her:" ,shall .be an ap,Po!tlonment made bet,weenthe'van de onderneming, Voor de inkomsten die toevallen ten opzichte 
Company and the AdmlIlIstratIon, and. If It should be Hscertamed thilt 1

van verkeer dat in transito is over de lijnen van de Maatschappij of 
any sum shall be due on sueh apportIOnment ~o t~e AdmIllIstratlOII, over de lijnen waarover de ::\faatschappij het reeht heeft treinen t,e 
the sa~e may, be deduekd from the sum retamed In accordance w1thd00n lopen op het uur van de dag van de datum hepaald voor de over. 
Clause {) hereof. !dracht yan de onderneming, vindt een v(>rdeling plaata tusstm de Maat. 

1-2 Th Ad ' , t ' ' . f ' .' lschappij en de Administ,ratie, en indien bevonden wordt dat, indien bij . e mIlliS NtlOll agrees except so ar as It may be Imprac'l lk d li b t Ib ' d Adm' 't t· k d 1
ticable to do so to take over all bona fide members of tho Comp>1nv'si zu ever e ng €len som eaa aar IS aan e IlliS ra Ie ?-n eze ve 

". tnff Wl·lO are dI'rectly 1· d' S th Af" t' 'tl t"h :afgetrokken worden van dfl som teruggehouden overeenkomstig klausnle 

n 'U . emp ov,' ln ou r18a In connee IOn WI Ie; ~ • . , 


working of the Railway amI' whose salary or wages do not exeeed £500: {) h"el'Van. ,. . , '
'n 

per !tnmlIn but the engagement of any such member of the Company's:, 12. De AdmllllstratIe stemt toe, behahe 1Il 20verr" het onmogehk 
staff shall not entitle hinl to any pension rights except such fI8 subse.'1s zulk?, to dr:en, aIle b~na firl;e le~en van he.t personeel van de Maa~. 
quently may be acquir{'d under the Railways and Harbour Service Act,sch.oPPIJ die dlrekt m Z!;lId'Afl'l!:,a dlens.t doen III verband met de ekspiOl. 
1912 itatIe van de spoorweghJI1 cn WIer salarlsson of lonen met meer bedragen 
'. idan £500 per jaar over te nemen, maar de..indienstneming van zulk 

13. The Administration shall not be liHble for any obligation in resp,)ct:e(>n hd van h~~ personeel van de MaatschapplJ geeit, hem geen recht op 
of acci~ents whether ~o ~orkme.11, I?f18S{lIlgeJ's, li~e stock and g.. ood,s, or.IP~nslOen tenzl.) als daa~a mocht verkregen worden mgevolge de Spoor

otherWIse or for any liability occurrmg or attaclnllg or however ansmg -weg· on Ha.vendlenst "et 1912. 

in connection with the undertaking prior to the Actual date upon whichl 13. De Admini6~ratic is niet aansprakelik voor enige verplichting 

the undertaking is delivered. Iten opzichte van ongevallen hetzij aan werklieden, passagiers, levende 


have en goedel'Cn of anderszins of voor een verbintenis plaats vindende 
14. The Company shall execute all such documents amI do all such lof voortvloeienue uit of op euige manier verrijzende in verband met 

things as may in the opinion of the Administration be necessary or de ondornemiug v66r de werkelike datum waarop de onderneming 
expedient to give full effect to the purchnsc and to transfer the under, overgedragen wordt. 
t,aki~g purchased but the Administ.ration shall bear all st~mp duti~s 14. De l\:faatschappij verlijdt al zulke dokumenten en doet al zulke 
transfer. fees ~gIstratlOn legal and other charges neeessarlly Illcurred In dingen als nanr het oordeel van de Administratic nodig of wenselik 
eonneotIOn WIth tho purchase and transfer, mochten zijn om ten volle effekt te geven aan de !wop en om de verkochte 

1" I dI'at ly t f tIlt' d londerneming over te dragen maar de Administratie draagt de onkosten .,. mme ·0 upon pavmen 0 Ie pure lase money men lOne ' h '. d 
. Cln 2 hereof th C .' ill t 't th C Ivan aIle zegelrechten, hererec ten, reglstratw, wets· en an ere onkostellIn ..use· e ompany w a . 1 S own expense cause e om· I'" k . d d k d d I 
pa ' effa' to b ff t 11 d d 't d f Inoodzake IkerwIJze gemaa t m verban met e oop en .e over rac It,nr S : -Irs· e e ec ,nil y woun up an 1 s name expunge rom ,'.., ..' 
the RegIs~er of Companies in England and South Africa. The CompanyI ,15. Onmlddelhk bIJ de beta.~~ng va,:. de ~oopprIJs venneld m klausule 2 
shall use Its best endeavours to procure such winding up and expunging hlervan doet de MaatschappIJ op ZIlll elgen kosten de zaken van de 
to be completed within six months from the payment of the balance of Maatschappij effektief lik~ide~n en doet zijn naam SC~lrapp::m uit het 
the purchase money. register van maatschappIJen m Eng,land en Zmd·Afnka. De ::\faat. 

schappij doet zijn uiterste best om zulke likwidatie en schrapping vol
16, This agreement and offer Ilrc subject to the ratification and tooid te hebben zes maanden na de betaling van de balans van de 

confirmation by the Union Parliament and the Administration koopprijs. 

und,:rt~kes to s~bmit, the matte.r to, Parlia~ent with a view to 16. Deze overeenkomst en dit aanbod zijn onderhevig aan ratifi. 

obtaIllmg such rat~ficatlon and confirmatIon wlthm two calendar months katie en bekrachtiging door het Parlement van de Unie en de Ad

of the date of thiS contract. ministratie onderneemt om do zaak aan het Parloment te onderwerpen 


IN 'WITNESS whereof the Company has hereunto caused its Common n:et het oogmerk om zulke l'at.ifikatie en b8krachtiging te verkrijgen 
Seal to be affixed and the said JACOBUS STEPHANUS SlInT hf18 hereunto bmncn twae kalendermaanden na de datum van deze overeenkomst. 
set his hand and seal the day and year first above written. 

THE COMMON SEAL OF THE NEW CAPE 
CENTRAL RAILWAY, LIMITED was hereunto 
affixed in the presence of 

Lewis H. DreW}" 
Directors.F. D'Erlanger 

Charles J. Pr<"st Secretary. 


SiGNED SEALED AND DELIVERED bv the 
 'I 
above·named JACOBUS STEPRANUS SmT in J J. S, Smit. 
the presence of M, Kuhn. 

TEN GETUIGE waarvan de Maatschappij hieraan zijn gewone zege' 
heeft doen heehten en de gezegde JACOBUS STEPHANUS SMlT zijn handte
kening en zegel heeft geplaatst op de dag en jaar eerst voormeld. 

HET GEWONE ZEGEL VAN DE NEW CAPE 
CENTRAL RAILWAY, LrmTED Wf18 
hieraan gehecht in de tegenwoordig
heid van 

Lewis H. Drew 
Direkteuren.F. D'Erlanger. } 


Charles J. Prest Sek~taris, 


Ondertekend gezegeld. en overhandigd door de "1 . 
bovengenoende JACOBUS STEPEANUS SlItIT in de )'J. S. Bmit. 

tegenwoordigheid van M. Kulm. J 
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Second Schedule. I 	 Tweede Bijlage. 
LAWS REPEALED. 	 HERROEPEN WETTEN. 

-'-;-i~-~-~-'"'I-N-T-o-m-l-d-y-e-a-r-~--S-h-o-r-t-i-it-l-e-o-r---i-E-x-['-e-n-j-O-f-r-,,-p-p-a-l.- ~v-Y-l~-~-i·e-.""[-N-To-.-"n-.-r'-l,-u-,-,a-n--l-C-O-l'-t,-e-j-i-t-P-l-O-f-o-n-d-"-1'-'---o-m-v-a-n-g--v-a-n-

or of law. subject of law. I 

Union. I 
,--------------- -------------------,-------- 

Cape Act. No. 
1883. 

16 of 

Cape Act No. 32 of 
1886. 

Cape ' Act No. 37 of 
1894. 

Cape Act No. 42 of 
18flS. 

Cape Act ~o. ~ of 
1903. 

Cape Central Railways !The whdle save sec· 
Act, 1883. 

Cape Central Railways 
Extension Act" 1886. 

Cape Central RailwB,Ys 
Extension Act, 1894. 

The New Cape Central 
Railways Ext,ension 
Act, 1898. 

The New Cape Central 
Railways Extension 
Act, 1903. 

i 	 tions three, jive, 
six and seven. 

The whole. 

The whole save sec· 
tions three, jive, 
six and seven. 

The whole save sec· 
tions three, jive, 
six and nine. 

The whole sava Bee 
tions three, five 
six and nine. 

of I 'Yet. 
Unte. 

Kaap Wet No. 16 van 
1883. 

Kaap Wet No. 32 van 
1886. 

Kaap Wet No. 37 van 
1894. 

Wet No. 42 van 
1898. 

Kaap 

Wet No. 2 van 
1903. 

Kaap 

1 

w(,I'P van ,y('t. 

Cape Central Railways 
Extension Act, 1886. 

Cape Central Railways 
Extension Act, 1894. 

De New Cape Central 
Railwavs Extension 
Act. Ui98. 

De New Cape Central 
Railways Extension 
Act, 1903. 

herroeping. 

zes en zeven. 

Geheel. 

Geheel behalve ar· 
tikels drie, vijj, 
zes en zeven. 

Geheel behalve ar· 
tikels drie, vijj, 
zes en negen. 

Geheel behalve ar· 
tikels drie, viiI, 
zes en negen. 
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No. 40, 1925.] 	 No. 40, 1925.] 

To provide for the taxation of incomes and to Om voorziening te maken voar de belasting van 
consolidate and amend the law relating thereto. inkomsten en om de wetten di'enaangaande te 

konsolideren en te wijzigen. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent lVlajest.y, ZIJ HET BEPAAI;D door Zijn }1ajesteit. de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union Senaat en de Volksraad van de Unie van Zllid-Afrika, 

of Sout.h Africa, as follows:- als voIgt 

INI~PjIDENDE BEPAUNGRN.INTRODUCTORY. 
,. '" . L Deze Wet wordt ingedeeld in drie Hoofdstukken (Hoofd- Indeling van 

Division 1. rlns A.ct 18 dIV~d?d m~o t.hree Chapt.e~s (Chapters II. stukken II en III onderingedeeld zijnde in Delen) onder- Wet.. 
of Act. and 	III. ~emg su.b-dlvlded mto Parts) relatmg severally t.o seheidenlik betrekking hebbende op de volgende onderwerpen : 

the 	followmg subJect-matters:- Hoofdstuk I (art.ikels twee tot en met vier)-Administratie: 
Chapter I. (sections two to foul')-~Administ.rat.ion. Hoofdstuk II (artikels v~if tot en met zes en de·rtig)
Chapter II. (sections jive t.o tn..iJ·ty-six)-Income 'fax. Inkomstebelasting. 

Part I. (flections five to twenty-fo1lT)-Normal Tax. Dee] I (artikels v1;if tot en met vier en twintig)
Part II. (sections twenty-jit)e to lh1;rly-8i~r)-Super Normale Belasting. 

Tax. 	 Dee} II (artikels vijf en twintig tot. en met zes en derti,q) 
Chapter III. (sect.ions thirty-seven to seventy-four) -Superbelasting. 

General Provisions. H oofdstuk III (artikels zeven en dertig tot en met vier en 
Part I. (sections thb·ty-seven to forty-seven)-Returns zevent~g)-Algemene Bepalingen. 

and Assessments. Deel I (artikels zeven en de·rtig tot en met zeven en 
Part II. (sections forty-eight t.o fifty-jive)-Repre- 1.'eertig)-Opgaven en Aanslagen. 

sent.ative Taxpayers. Deel II (artikels acht en veertig tot en met vij! en 
Part III. (sections .fifty-six to si:r;ty-one)-Objectiolls 'i·ijftig) Vertegenwoordigende Belast.ingplich

and Appeals. tigen. 
Part IV. (sections sixty-two to sixty-seven)-Payment Deel III (artikels zes en vijttig tot en met. een en zestig) 

and Reeovery of Tax. -Bezwaren en Appels. 
Part V. (sections sixty-eight to seventy-fottr)-~Iiscel- Deel IV (artikels twee en zestig tot en met zeven en 

laneous. zestig)--Betaling en Invordering van Belasting. 
Deel V (artikels acht en zestig tot en met vier en 

zcrent1:g)-Gemengde Bepalingen. 

CHAPTER I. 

HOOFDSTUK I. 
ADMINISTRATIE. 

Officer by 2. (1) 'fhe C~mmis~ioner. f?r In~~nd Revenue (her~inafter 2. (1) De Kommissaris voor Binnenlandse Inkomsten (bier- Beambt<l 
whom Act referred to as t.he CommissIOner ) shall be responsible for . d d K . .). t d l'k d belaat met 

ADMINISTRATION. 

shall bead· carrying out. t.he provisions of this Act. . . I~ na ~enoem e 0n:mIssans IS veran woor e 1 voor e Adm~ni
ministered. 	 Ultvoermg van de bepalmgen van deze \Vet. stratle van 

(2) For the purposes of this Act, " Commissioner for Inland (2) Voor de doeleinden van deze Wet wordt onder " Kom- Wet. 
Revenue" includes any person lawfully acting in that missaris voor Binnenlandse Inkomsten " verstaan tevens een 
capacity. persoon wet.t.ig in die hoedanigheid optredende. 

(3) A notice in the Gazette t.hat any person has been appointed (3) Een .kennisgeving in de 8taats~~oer~nt dat ~en persoon 
to hold office as Commissioner for Inlaud Revenue or to act aangesteld IS om het ambt van Kommlssans voor Bmnenlandse 
in that ~lJ,pacity, shall be conclusive evidence of such appoint- Inkomst.en t~. bekleden of in die h?edanigheid op t.e tred~l,l is 
ment wIt.hout further proof. afdoend bewIJs van zlllke aanstelhng zonder verder beWlJs. 

3. De Kommissaris kan· behoudens de goedkeuring van de Delegatie . 

Delegation 3. The Commissioner may, wit.h the approval of the .a1inister'\1inister van Financien aan een beambte in de Staatsdienst yan fu:tles 
of functions of Finance, delegate to any officer in the public service any cen of meer van de plichten, bevoegdheden en funkties aan hem ~~~~vWet.. 
under this duties, powers and functions by this Act conferred or imposed door deze Wet verleend of opgelegd, niet zijnde zulke bevoegd- .

Act. upon him, other than such power of delegat.ion. heid van delegatie, delegeren. 


4. (1) Eike persoon die aangesteld is of dienst doet bij de Gehe~

Preservation 4. (1) Every person appointed for or employed in carrying uitvoering van de bepalingen van deze Wet moet ten aanzien houdlng. 

of secrecy. out the provisions of t.his Act shall preserve, and aid in pre- van alle zaken die in de vervulling van zijn plichten in verband· 


serving, secrecy with regard to all matters that may come met die bepalingen te zijner kennis mochten komen geheim
to his knowledge in the performance of his duties in connection houding bewarell, en behulpzaam zijn om die te bewaren, en 
with those provisions, and shall not communicate any such deeit zodallige zaak aan niemand wie ook, behalve de betrokken 
matter to any person whatsoever other than the taxpayer belastingplichtige of zijn wettige vertegenwoordiger mode, ell 
concerned or his lawful representative nor suffer or permit. staat niet toe 110ch verooriooft aan enige zodanige persoon 
any such person to have access to any records in the possession om inzage te hebben van stukken in het bezit of onder de 
or .custody of the Commissioner except in the performance be waring van de Kommissaris tenzij in de vervulling van zijn 
of his duties under this Act or by order of a competent. court plichten ingevolge deze Wet of op bevel van een bevoegd 
of law. gerechtshof. 
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(2) Every person so appointed or employed shall, before (2) Elke aldua aangestelde of in dienst genomen persoon 
acting under this Act, take and subscribe before a magistrate lcgt., voordat hij ingevolge deze Wpt optreedt, in de handen 
or justice of the peace, such oath of fidelity or secrecy as may van een magistmat of vrederechter zulke eed van getrouwheid 
be prescribed. of geheimhouding, als mocht worden voorgeschrf'ven, af en 

(3) E h . . f h "ondertekent dezelve. 
. very, person w 0, m co?travenhon 0 t e provls1~ns (3) Hij die in strijd met de bepalingen van dit art.ikel of met 

of this SectIO~ or of t.he true ll.ltent of the oath of fidehty de ware bedoeling van de eed van getrouwheid of va.n gebeim
or secrecy taken. by hll? and WIthout Ill.,!"ful excuse, r~veals honding door hem afgelegd en zonder wettige verontschul diging 
any matte~ or th~ng w~lCh has come to hIS knowledge m the een zaak of ding die te zijner kennis gekomen is in de. loop van 
course o~ hiS offiCIal dutieS to any person whatsoever or ~uffers zijn officiele plichten aan enige persoon wie ook onthult, of een 
or perl?lts any person to have acc~ss. to any records ~n the persoon toestaat of veroorlooft inzage te hebben van stukken 
possessIOn or cus~ody of the C~m~lllssIOne.r, sh~ll be gUIlty of in het bezit of onder de bewaring van de Kommissaris, maakt 
an .offence and h8;ble on conVICtIOn to ImprIsonment for a zich schuldig aan een ovcrtreding en wordt bij schuldigbevin
perIod not exceeding two years. ding gestraft met gevangenisstraJ van ten hoogste twee jaar. 

(4) Any person who acts in the execution. of his office before (,t) Hij .~ic, met de uitoefening van zijn.ambt, aanva~gt 
he has taken the prescribed oath shall be guilty of an offence voord~t hI) de voorgeschre.ven eed afgeleg~ heeft, ,maal~t z~ch 
and be liable on conviction to a fine not exceeding ten pounds, schul dIg aan een overtredIng en wordt bl] schuldlgbevmdmg 

gestraft met. een boete van ten hoogste t.ien pond, 
! 

CHAPTER II. 

INCOME TAX. 

Part 1. 

Levy of 
normal tax 

Normal Tax. 
, . 

5. (1) There shall, be charged, leVIed and collected an~ually 

HOOFDSTUK II, 

INKOMSl'EBEI.ASl'ING, 

Deel 1. 
N ormale Belasting, 

Ii. (1) Er wordt door de gehele Unie ten behoeve van het Heffinf vban 
Gekonsolideerde Inkomstefonds j aarliks een inkomstebelasting ~~s~:~eene· 
(in deze Wet genoemd de normale belasting) opgelegd, geheven de voet 
en gelnd, op de belastbare inkomsten, zoals in dit Hoofdstuk daarv,\.n, 
gedefinieerd, ontvangen door of toegevallen aan of ten gunste 

and rates throughout the Un,lOn for the, ben~fit of the ConsolIdatedlvan een persoon gedurende het jaar van aanslag eindigende 
thereof. Revenue Fun,d, an mcome tax (m thiS ~ct referred to as t~e de dertigste dag van Junie 1925, en elk volgend jaar van 

nO,rmal tax) m re~pect of the taxable mco~e, as defined In aanslag daarna. 
thIS Chapt~r, receIved by or accrued to .or m fav?u~ of any (2) De belastingvoet hefbaar ten opzichte van elk zodanig 
person durmg the year of assessl?ent endmg the tlurtleth day volgend jaar van aanslag wordt jaarliks vastgesteld door het 
of June, 1925, and each ~ucceedmg year of assessment there- Parlement maar de voet vastgesteld door de Wet voor het. 
after. jaar van aanslag eindigende de dertigste dag van Junie 1925, 

(2) The rates of tax chargeable in respect of each such en ~e voet vastgesteld d~or een Wet van het Parlement ten 
succeeding year of assessment shall be fixed annually by opzwhte va~. een volgend Jaar van aans~ag wordt g~acht van 
Parliament, but. the rates fixed by the Act for the year of krach~ te bliJ ven tot de volgende zodamge vaststelling van. de 
assessment ending the thirtieth day of June, 1925, and the rates belastmgvoet ~n wordt toegepast voo~ het dod van berekem,ng 
fixed by any Act of Parliament in respect of any subsequent van de belastmg betaalbaar ten opZlchte van belastbare m
year of assessment shall be deemed to continue in force until komsten ontvangen door of toegevalle!l aan of ten guns~e v:an 
the next such determination of rates and shall be applied een persoon gedurende het vol~end~ par van a~nslag ~nd~en 
for the purpose of calculating the tax payable in respect naar het oord~el van de Komllllssa~Is de berekemng en mnmg 
of any taxable income received by or accrued to or in favour :van de bela~tm~ hefbaar ten 0pzlChte van zulke belastb~re 
of any person during the next succeeding year of assessment mkomsten met Ultgeste~d kunnen worden tot nil. de :raststelh.ng 
if, in the opinion of the Commissioner, the calculation and van de voet voo: dat Jaar zonder geyaar van verlies van ~n
collection of the tax chargeable in respect of such taxable komsten,: Met dwn v~rstande dat na ~e volgende, zodamge 
mcome cannot be postponed until after the rates for that vaststelling v~~ belastmgv?et aIle belastmg betaald mgevolge 
year have been determined without risk of loss of revenue: zulke .tussentl]~Se toepassmg gere~eld zal worden overeen
Provided that after the next such determination of rates komstlg zodamge volgende belastmgvoet; voor welk. doel 
any tax paid in pursuance of such interim application shall to veel betaalde ?edragen terug~otaald worden en te lllln be
be adjusted in accordance with such subsequent rates; for taalde bedragen mvorderbaar Zl]n. , 
which purpose amounts paid in excess shall be refunded and 6: De voet van d.e normale belastmg ,te ,worden geheve~ ten :~~al:~e. 
amounts short-paid shall be recoyerable. 0pzlChte van. het Jaar van aanslag emdlgende de dertlgste la,sting vaGr 

dag van J ume 1925 bedraagt het jaar 
Rates of 
normal tax 
for year 
ended 30tb 
June, 1925. 

6. The rates of normal tax to ~e. levied in respect of the (a) in het geval van maatschappijen wier enigst.e of hoofd- eindigend~de 
year of assessment ended the thIrtIeth day of .June, 1925, be,zigheid is het mijnen van goud of diamanten, drie ig~t:, .Jume 
lihall be-: , .... shIllings op elk pond van het belastbare bedrag; 

(a) m the ?ase,of c<;>u:;pames the sole or,prmmpal busmess' (b) in het geval van maatschappijen wier enigste of hoofd
of WhICh IS mmIng for gold or dJaI?~nds, for each bezigheid is levensverzekering (met inbegrip van de 

'pound of taxable al?ount, three shll~m~s;. uitkering van lijfrenten), cen shilling en zes pennies 
(b) In the ~ase ?f c?mpames, the s~le or prmCIpal ~usmess op elk pond van het belastbare bedrag; ... 

of w?~ch IS hfe assurance (mcludmg t.he Issue of (c) in het geval van aUe andere maatschappijen, twee 
an.n~ltIes), for, each pound of taxable amount, one shillings en zes pennies op elk pond van het belast

,shillIng and sIxpence;, : bare bedrag; 
(c) III the case of all other cOl?~ames, for ,each pound, (d) in het gevalvan personen, niet zijnde maatschappijen, 

. of taxable amount, two shillIngs and s~xpence; I een shilling en zoveel twee-duizendsten van een pennie 
(d) m the case of persons ot.her than ~ol?pallles, for eachl als er ponden zijn in het bedrag, op elk pond van het 

pound of taxable amount, one shIllIng and as ma~y' belastbare bedrag, maar met een hoogste voet van 
two thousandths 0,£ a penny as t,here are pounds IIII twee shillings op elk zulk pond: 
th~t. am~u11.t, subject to a maXimum rate of two :Met dien verstande dat wanneer een gedeelte Van het 
shIllmgs m every such pound: ,belastbare bedrag van een maatschappij, hetzij vallende 

Provided that when a portion of the taxable amount of any10nder paragraaf (a), (b) of (c), het gevolg is van de insluiting 
company, whether falling under paragraph (a), (b) or (c), is1in de belastbare inkomsten van zulke maatschappij van 
due to the inclusion in the taxable income of such company rente op obligatiebrieven niet toegestaan l~ls een vermin
of any debenture interest, disallowed as a deduction in terms dering in termen van paragraaf (a) van artikel dertien, de 

. of paragraph (a) of section thi1'teen, the rate of normal tax voet van normale belasting ten opzichte van dat gedeelte 
in respect of that portion shall be two shillings for each pound twee shillings op elk pond van dat gedeelte bedraagt; en 
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of that portion and provided further that there shall be set off met dien verstande voorts dat tegen een door e.en maat.schap
against any amount payable by any company in terms of this pij in termen van dit artikel betaalbaar bedrag III rekenmg ge
sectioll any dividend tax paid before the promulgation of this bracht wordt een belasting op ~v!denden door zulke maat
Act by such company in respect of any dividends distributed schappij betaald v66r de afkondigmg van deze Wet ten op
during the said year of assessment out of the taxable amount zichte van dividenden gedurende het gezegde jaar van aansl~g 
chargeable hereunder. uitgekeerd uit het belastbare bedrag ingevolge deze onderhevig 

aan 	belasting. 
Definitions 7. (1) For the purposes of this Chapter--	 7, (1) V oor de doeleinden van dit Hoofdstuk wor(lt verstaan Wo.ordbe
for purpnses 	 onder- pilhng voor 
of this "gross income" meam] the total amount whether in
Chaptpl'. ' 'd b d'cash or 0 thenli1Se receIve y or accrue to or 1Il 

favour of any person, other than receipts or accruals 
of a capit~l nature, in any year or period ~ss~ssab]el 
under tIns Chapter from any SOlITce withm the 
Union or deemed to be within the Union, and includes 
the following - 

(a) 	 any amount flO received or accrued by way of 
annuity; 

• , d . d . f I(b) any amount so recCIve or accrue III respect 0 

services rendered, whether due and payable 
under a contract of service or not; 

(c) 	 any amount so received or accrued in com
mutation of amounts due under any contract 
of employment or service; 

(d) 	 any amount so received or accrued as a premium 
or like consideration in respect of a grant of 
a right of the use or occupation of premises or 
of the use of machinery; 

(e) 	 the annual value of any quarters or board or 
residence or of any other benefit or advantage 
granted in respect of employment: 

(f) in the case of persons carrying on mining opera
tions, any amount by which recoupments from 
capital expenditure exceed the balance of capital 
expenditure ranking for redemption in terms of 
section twenty- three of this Act, 

but the generality of this definition shall not be 
deemed to be limited by anything contained In 

paragraphs (a) to (.f) ; 

U income" means the amount remaIllIllg of the gross 
income of any person for any such year or period 
after deducting therefrom any amounts exempt 
from normal tax under this Chapter; 

"' taxable income" means the amount remaining after 
deducting from the income of any person all the 
amounts (other than abatements) allowed to be 
deducted or set off under this Chapter; 

" taxable. amount" means the amount remaining after 
dcducting from any taxable income any abatement 
allowed under this Chapter; 

" trade" includes every profession, trade, business, 
employment, calling, occupation or venture including 
the letting of any property. 

" bruto-inkomsten " het totale bedrag hetzij in kontauten dde I . d 
, 	 11 f oe PIn enof anderszIns ontvangen door of toegeva en aan 0 van (lit 

jen gunste van een persoon niet zijnde ontvangsten Hoofdst,uk. 
of t~~vallingen in de .aard van kapitaa~, in een ja~r 
of tI]dvak onderhe\'1g aan aanslag mgevolge dit 
Hoofdstuk, uit een bron in de Dnie of geacht in de 
Unie te zijn, en wordt daaronder het volgende inbe
grepen-

Ca) een bedrag aldus ontvangen of toegevallen bij 


wijze van jaargeld of lijfrente; 

(b) 	 een bedrag aldus ontvangen of toegevallen ten 


opzichte van bewezen diensten hetzij verschuldigd 

en betaalbaar ingevolge een dienstkontrakt of 

niet ; 


(0) 	 een bedrag aldus ontvangen of toegevallen in 

omzetting van bedragen verschuldigd inge

volge een kontrakt van indiel1stlleming of 

dienst; 


(d) 	 een bedrag aldus ontvangen· of toegevallen a18 

een premium of dergelijke konsideratie ten 

opzichte van een verlening van een recht van het 

gebruik of de okkupatie van percelen of van 

het gebruik van machinerieen; 


(e) 	 de jaarlikse waarde van kwartieren, of voeding of 

huisvesting of ander voordeel of bate verleend 

ten opzichte van een indienstneming; 


(j) in het geval van personen die mijn operaties 

drijven, een bedrag waarmee terugontvangsten 

uit kapitaaluitgaven de balans van kapitaal

uitgaven waarvan de delging toegestaan wordt 

in ter men van artikel drie en twintiJ van deze 

Wet overtreffen. 


maar de algemeenheid van deze definitie wordt 

niet geacht beperkt te zijn door de 1>epalingen vervat 

in paragrafen (a) tot (j.) 


" inkomsten" het overblijvende bedrag van de bruto
inkomsten van een persoon in een zodanig jaar of 
tijdvak na aftrek daarvan van aUe bedragen vrij 
gesteld van normale belasting ingevolge dit Hoofdstuk ; 

"belastbare 	inkomsten" het overblijvende bedrag na 
aftrek van de inkomsten van een persoon van alle 
bedragen (niet zijnde kortingen) die ingevolge dit 
Hoofdstuk afgetrokken of in rekening gebracht kunnen 
worden;

"belastbaar bedrag" het overblijvende bedrag na 
aftrek van de belastbare inkomsten van een of meer 
kortingen toegestaan ingevolge dit Hoofdstuk; 

" bedrijf" tevens elke professie, handelszaak, bezigheid, 
dienst, yak. beroep, of onderneming met inbegril) 
van de verhuring van goederen. 

(2) '1'he taxable amount shall be the amount upon which (2) Het belastbare bedrag is het bedrag waarop de belasting 
the tax to be paid by any perSOll shall be calculated. te worden betaald door een persoon berekend w?~dt. 

8. Inkomsten worden geacht toegevallen te ziln aan een Weder· 
Reinvest. ~. Jncome . shall be deem~d to have aecrued, to a person peraoon niettegenstaande dat z,:~ke inkomsten bel~gd. zijn, belegglng eD 
ment and nOvwlthstandIllg thB;t suc~ l.~ICOme h~s been Illvest~d, ac- opgehoopt worden of op andere wIJ~e door he~ gekapitalisee.rd ~~op ng
acclL'llnla. cumulated or otherwIse capItalIsed by hIm or that such mcome worden of dat zulke Illkomsten lllet werkelik aan hem mt- inkomsten
tion i}f has not been. actually paid over. to h.im but remains ~ue and betaald zijn maar aan hem verschuldigd en betaalbaar .jncome. 

payable to hIm or has ?ee~ credIted III a?count or r~-Ill~este.d blijven of aan zijn rekening gekre~te.erd zijn of weder • 
or accumulate?- or capItalIsed or otherwIse dealt wIth m hIS belegd zijn of opgehoopt zijn of gekapitaliseerd of op andere 
~ame or on hIs. behalf and a complete, statement of all such wijze in zijn naam of te zijnen, behoeve behandeld 
mco~e shall be lI~cluded by any person III the returns rendered zijn en een volledige opgave van, al zulke Illkomsten moet ,door 
by hIm under thIS Act. een persoon ingesloten worden III de opgaven door hem mge

9. (1) An amonnt shall be deemed to have accrued to any volge deze Wet verstrekt. 	 . .. . .Circum· 
stances in person from a source within the Dnion, whenever it has been 9. (1) ~en bedrag w?rdt geacht ~oegevaUen te ZI]n aan een Omstandig. 
which received bv or has accrued to or ill favour of such person by persoon mt een bron bIllnen de Dme wanneer het ontvangen haden waar
amounts virtue of""'::' 
deemed to 

. . .. " T'have accrued (a) any contract made by such person WlthIll the "(;monlwithin the 
for, the sale of goods, whet~er such. goods have been! Union. 
del~vere(l or are to be delIvered III or out of the/ 
Umon ; 

is door of toegevallen is aan of ten gum,te van een zodanige onder 
persoon ten gevolge van:- , . :::~~~fen 

(a) 	een kontrakt aangegaan door nuke persoon blllUen de worden 
Unie voor de verkoop van goederen, hetzij zu!kc toegevaUen 
goedere. n geleverd zijn of geleverd moeten worden tE; zijn 
in of buiten de Urne; UblIl;,en de 

me. 
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(b) aIle diensten bewezen of werk of arbeid verricht door 
person in the carrying on in the Union of any trade, 

(b) any service rendered or work or labour done by such 
zulke persoon in de uitoefening in de Unie van een 

whether thc payment for such service or work or bedrijf, hetzij betaling voor zulke diensten of werk 
labour is made or is to be made by a perSOll resident·· of arbeid gesehiedt of geschieden moet door een 
in or out of the Union and wherever payment for persoon in of buiten de Unie woonachtig en waar 
such services or work or labour is made or is to be oak de betaling voor zulke diensten of werk of 
made; arbeid geschiedt of geschieden moet; 

(c) aUe diensten bewezen door zulke persooll of werk of
(0) any services rendered by such person to or work or arbeid verrieht door zulke persoon voor of ten behoevclabour done by such person for or on behalf of the van de Regering van de Unie of een provinciaal ofGovernment of the Union or any provineial or local plaatselik bestuur in de Unie niettegenstaande datauthority within the "("nion, notwithstanding that zulke diensten bewezen worden of dat zulk werk ofsuch services are rendered or that such work G1" labour arbeid verrieht wordt buiten de Unie, mits zulke diens

is done outside the Union: Provided that such 'I' tell bewezen worden of znlk werk of arbeid verricht
services are rendered or such work or labonr is done wordt ingevolge 'een dienst kontrakt aangegaan met
in accordance with a contract of employment entered de Regcring van de Unie of cell provinciaal of pIa at 
into with the Government of the Union or a pro selik bestuur binncn de Unie ; 
vincial or local authority within the Union; 

(il) eell pensioen of jaargeld aan zulke persoon verlecnd door 
(il) any pension or annuity granted to such person by anYI een persoon woonachtig in of een bezigheid drijvende 

pC'rson residing in or carrying on business in the; in de Unie of door de Regcring of Spoorwegcn en 
Union or by the Government or Railways and Har-l Havens Administratie van de Unie of een provinciaal 
bours Administration of the Union or any provincial! of ander plaatselik bestuur aldaar, waar ook de be-
or other loeal authority thcrein, wheresoever paymentl taling van zulk pensioen of jaargeld geschiedt ell 
of such pension or annuity is made and whercsoever I waar ook al de fondsen waaruit zulke betaling 
the funds from which payment is made are situated:! geschiedt zich bevinden: 

Provided that no such pension or annuity sllaH I ,~ .Met dien verstande dat geen zulk pensioen of jaar
bc deemed to be deri.ved from a source within the i geld geacht wordt nit een br'on binnen de Un'e ver-
Union if the service or employment in respect of whichl kregen te zijn indien de dienst of het werk ten op
it was granted was performed wholly outside t.hl" zichte waarvan het verleend werd geheel en al 
Union. buiten de Ullie bewezell of verricht werd. 

. . . .' . (2) lukomsten ontvangen door of toegevallell aan of ten 
(2) Any mcol.ne re~elved by. or accrued to .or 1Il favour gunste vall een vrouw gehuwd in of buiten gemeenschap vau 

a woman marned WIth or Without commun.ity. (~f propert,y goedcren en niet gescheiden van tafel en bed van haar man 
an~ not separated from her h.usballd under a JudICial order or ingevolgc cen n'chterlik bevel of schriftelike overeenkomst, vall 
wfltten agr~emellt of sef;1aratlOll shall be deemed for the pur-, ;;eheiding van tafe! en bed wordell voor het doel van deze 
poses of thiS Act to be meome accrued to her husband. iWet geacht inkoUlsten te zijn toegevallen aan haar man. 

(3) Any income (other than bOfUi ,fide remuneration for~ ,(3) inkolllsten (niet zijnde bona fide beloning voor bewezell 
services rendered) received by or accrued to or in favour of dlcnst~n) o~ltv:ang.ell door of toegevallcn. aan of ten g~~lste va.l~ 
a minor child of any person, which is derived either dircctly e~n 111lndel)ar~g k1l1d van een persoon dIe verkregen ZIJn hetzl] 
or indirectly from such persoIl, shall for the pllfposes of thi;. d,lfekt of llHlirekt ~an zulke l?ersoon, worden ;oor de doel
Act be deemed to be the income of that flerson, notwithstandingie!-!1 den . van deze Wet geac~t lllkomste~ van dIe I:ers??n to 
that it or the capital from which it is derived i.s held in trust lZ1Jl1, mettegenst.aande <"l.at ZIJ of het kapItaal waarUl~ Zl]. ver
for the sole benefit of such child. 	 kregen worden 111 trust .gehouden worden voor het mtslUlten

de voordeel van zulk k1l1d. 

E X:empLions. 10. (1) There shall be exempt from the tax~ 
10. (1) Van de belasting zijn vrijgesteld 	 Vl'ij

(a) the revenues of the Government of the Union; the (a) de inko mstell van de Regering van de Unie; de stallingsn. 
revenues of any provincial administration within the inkomsten van een provinciaal bestuur binnen de
Union and any revenues or receipts derived from Unie en inkomsten of ontvangsten verkregen uit Unie 
Union sources by the Imperial Government or by bronnen door de Rijksregering of door de Regeringen 
the Governments of other States, including other van andere Staten met inbegrip van andere Dominies;
Dominions or any British Colony or possession of ecn Britse Kolonie of Bezitting niet zijnde in-
other than revenues or receipts derived by the Im komstcn of ontvangsten verkregen door de Rijks
perial Government or the Government of any Dominion regerillg. of de Regering van een Dominie of Britse 
0r British Colony or possession from any trade of any Kolonic of Bezitting uit een bedrijf gedreven in de 
kind carried on within the Union; Unie ; 

(b) the revenues of local authorities; (b) de inkomsten van plaatselike bcsturen; 
(0) the receipts and accruals of building and friendly (e) de ontvallgsten en toevallingen van 'bouwverenigingell

societies including receipts or accruals from in en bijstandverenigingen met inbegrip van ontvang
vestments; sten of toevallingen uit beleggingen ; 

(d) the receipts and accruals of mutual life assurance (d) de ontvangsten en toevallingen van onderlinge
companies other than receipts and accruals from levensverzekeringsmaatschappijen, niet zijnde ont· 
investments; vangsten en toevallingen uit beleggingen; 

(e) the receipts and accruals of companies, societies or (e) de ontvangsten en toevallingen van maatschappijen
other associations of persons whether or not registered verenigingen of andere associaties van personen hetzij •
under any lawlwhich do not derive profit or gain. al dan niet ingevolge een of anderelwct geregistreerd
out of transactions with persons other than theirl die getn winst of profijt trekken uit transakties met 

. members, except as regards any receipts o.r accrualsj personen, niet zijnde hun leden, behalve ten opzichte
from investments by any "uch company, society, van ontvangsten of toevallingen uit beleggingen door 
or other association; . ., . I zodanige maatschappij, vercniging of andere associatie; 

(f) the receipts and accruals of all eccleSIastICal, charItable (j) ue ontvangsten en toevallingpn van aIle godsdienstige, 
. and educational institutions of a public character, I liefdadigheids en onderwijs instellingen van een 
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whether or not supported wholly or partly by grants 
from· the public revenue; 

(g) any amount received as a war pension, or as an 
.,award or a benefit under any law relating to mmers 

phthisis; 
(h) 	 interest derived from any loan issued under the 

provisions of section two of Act No. 19 of 1916, interest 
derived from any deposit in the Post Office Savings 
Bank of the Union, including interest on Post Office 
Savings Bank Certificates, and any annual interest 
accrued in respect of any Union loan certificates 
issued under section th1'ee of Act No. 20 of 1919; 

(i) 	 the salaries and emoluments payable to the Governor-
General and his personal staff in respect of their 
offices; 

(J') the salaries and emoluments payable to all person!'
holding office in the Union as officials of the Imperial 
Government or other States or Dominions, British 
Colonies or possessions: Provided that such persons 
are stationed in the Union for that purpose and are 
not 	persons ordinarily resident in the Union; 

(k) 	dividends or debenture interest received or accrued: 
from any company chargeable with the normal tax 
imposed by this Act; 

(l) 	 the profits of mining exempted from taxation under 
the provisions of section forty-six of Act No. 35 of 
1908 of the Transvaal: 

Provided that notwithstanding these exemptions all amounts 

publieke aard, hetzij al dan niet geheel of gedeeltelik 
ondersteund door subsidies uit de publieke inkomsten ; 

(g) een bedrag ontvangen als een oorlogs pensioen of als I . 1 
een toekenning of voordee mgevo ge een wet op 
mijntering ; 

(h) 	 rente ontvangen uit een lening uitgereikt ingevolge 
de bepalingen van artikel twee van Wet No. 19 van 
1916, rente verkregen uit een deposito in de Post
spaarbank van de Unie met inbegrip van rente op 
Postspaarbankcertifikaten en de jaarlikse rente toe
gevallen ten opzichte van een Unie leningscertifikaat 
uitgereikt ingevolge artikel drie van Wet No. 20 van 
1919 ; 

('i) de salarissen en emolumenten betaalbaar aan de Goe~ 
verneur-generaal en zijn persoonlike staf ten opzichte 
van hun ambten; 

(J') de salarissen en emolumenten betaalbaar aan aBe 
perSonen die in de Unie een ambt bekleden als ambte
naren van de Rijksregering of andere Staten of 
Dominies, Britse Kolonies of Bezittingen, mits zulke 
personcn in de Unic gestationeerd zijn voor dat docli: ~:enJn~:s~nen zijn die hun vaste woonplaats hebben 

(k) 	 dividenden of rente op schuldbrieven ontvangen of 
toegevallen uit een maatschappij die onderhevig is 
aan de normale belasting opgelegd bij deze Wet; 

(l) 	de winsten van mijnoperaties vrijgesteld van belasting 
ingevolge de bepalingen van artikel zes en veertig van 
Wet No. 35 van 1908 van de Transvaal: 

Met dien ver~tande dat niettegenstaande deze vrijstellin~en, 
which fall under ararrra h (k) shall be set out by the taxpayer al!e b~dragen dIe onder paragraa,f, (k) vallen door de belastmg
. th 'b dP 

b p. th t de d by hl'm phchtlge op de voorgeschreven WIJze opgegeven moeten worden In e prescn e manner mere urn ren re .'. d d h t kt 
. ., . 	 m e opgave oor em vers re . 

(2) The exemptIOns prov)de~ by paragraphs (a), (b), (e), (2) De vrijstellingcn bcpaald bij paragrafen (a), (b), (e), (el), 
(el), (e), (f), and (l) of sub-sectlOn P} shall not. exte~d to the (e), (f), en (l) van sub-artikel (1) strekken zich niet uit tot de 
salanes, wages, allo.wance~, or penslOns of persons paId, out of salarissen, lonen, toelagen of pensioenen van personen betaald 
the revenucs mentlOned m 'pa~agraph .(a) of .sub-sectIOn (l) uit de inkomsten vermeld in paragraaf (a) van sub-artikcl (I) 
or employed by any p~ovmc.Ial. adI:-llnlstrahon, any loc~l of in dienst bij een provinciaal bestunr, een plaatselik bestuur 
au.thonty or any such SOCIety, mstl~utIOn, comp?,ny or aSSOCI- of een zodanige vereniging, instelling, maatsehappij of associat.ie 
atlOn although the same may be paId wholly or In part out of of schoon dezelve geheel of gedeeltelik betaald mochten worden 
the revenue or funds thereof. uit de inkomstcn of fondsen daarvan, 

11. (1) Voor het doel van vaststelling van de belastbare Vast-
Determina 11. (1) For the purpose of determining the taxable income inkomsten verkrcgen door een persoon uit het uitoefenen van stelling van 
tion of derived by any person from carrying on any trade within the een bedrijf binnen de Unic worden de bedragen uiteengezet ?e~astb:r6
taxable Union, there shall be deducted from or set-off against the in dit artikel afgetrokken van of in rekening gebracht tegell de In oms en.income. 

income of such person so derived as defined by section seven inkomsten van zulke persoon aldus verkregen zoals bepaald 
the 	amounts set out in this section. 

(2) 	The deductions allowed shall be

(a) 	 expenditure a!ld losses actually incurred III the Union 
in the production of the income, provided such 
expenditure and losses are not of a capital nature; 

(b) 	 so much of any expenditure and losses actually in
curred outside the Union in the production of the 
income not being expenditure or losses of a capital 
nature as the Commissioner may allow; 

(e) 	 sums expended for the repairs of property occupied 
for the purpose of trade or in respect of which incume 
is receivablc, and sums expended for the repair of 
machinery, implements, utensils and other articles 
employed by the taxpayer for the purposes of his 
trade. Such sums shall be the actual expenditure 
incurred by the taxpayer during the year of assess
ment; 

(d) 	 such sum as the Commissioner may think just and 
reasonable a:;; representing the amount by which the 
value of any machinery, implcments, utensils and 
articles used by the taxpayer for the purposes of his 
trade has been diminished by reason of wear and tear 
during the year of assessment: Provided that where 
a deduction has been allowed under paragraph (e) 
of this sub-section, the Commissioner shall take 
into 	consideration the sum allowed under that para 

bij artikel zeven. 
(2) De toegestane verminderingen zijn

«(l) 	 uitgaven en verliezen ..werkelik gedaan en gel eden 
binnen de Unie in de voortbrenging van de inkomsten, 
mits zulke uitgaven en verliezen niet van een kapitale 
a~ud zijn; 

{b} 	 zoveel van de uitgaven en verliezen werkelik gedaan en 
geleden buiten de Unie in de voortbrenging van de 
inkomsten niet zijnde uitgaven of verliezen van een 
kapitale aard zeals de Kommissaris mocht toestaan ; 

(0) 	 sommen uitgegeven aan herstellingen van eigendom 
geokkupeerd voor het doel van bedrijf of ten opzichte 
waarvan inkomsten ontvangen kunnell worden, en 
sommen uitgegeven voor het herstel van machinerieen, 
werktuigen, gereedschappen en andere artikelen door 
de belastingplichtige gebruikt voor de do~leinden van 
zijn bedrijf. Zrilke sommen zijn de werkelike uit
gaven gedaan door de belastingplichtige gedurende 
het jaar van aanslag; , 

(d) 	 zulke som als de Kommissaris billik en redelik mocht 
achten, het bedrag voorstellende waarmee de waarde 
van machinerieen, werktuigen, gereedschappen en 
artikelen door de belastillgplichtige voor het doel van 
zijn bedrijf gebruikt, verminderd is om reden van 
slijtage gedurende het jaar van aanslag: Met dien 
verstande dat waar een vermindering toegestaan is 
ingevolge paragraaf (e) van dit sub-ar~ikel de Kom
missaris de onder die paragraaf toegestane som in aan· 
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, 	 van okkupatie het gebruik toegestaan is;(f) in respect of income from mining operatIOns an amount· (j') 	 b 
to be ascertained under the provisions of section I ten opzichte van inkomsten uit mijnoperaties een edrag

1 h 11 tc worden vastgesteld ingevolge de bepalingen van 
twenty-three of this Act, in ie~ of t e ~ owances I artikcl drie en twintig van deze Wet in plaats van de 
in paragraphs (d) and (e) of thls sub-sectIOn; 1 verminderingcn van paragrafen (d) en (e) van dit 

(g) 	 the amount of auy debts due to the taxpayer which sub-artikel ; h 'd b I ' 

are proved to the satisfaction of the Commissioner (g) hct bedrag van schuldcn versc uldig aan de e astmg
to be bad or doubtful, any deduction in respect of plichtige welke naar genoegen van de Kommissaris 

doubtful debts being made according to a value bewezen worden slecht of twijfelachtig te zijn, zullende 

determined by the Commissioner; CCll vcrmindering ten opzichte van twijfelachtige 


schulden geschieden overeenkomstig een bedrag 1>e
(h) any sum contributed during the year of assessment; paald door de Komlllissari~; 

by way of current contribution to any duly estab- (It) een som gedurende het jaar van aanslag bijgedragen 
lished superannuation, pension, widows' or orphans' bij wijze van lopende bijdragen tot een behoorlik 
fund by any person holding any office or employ- O'csticht superanlluatic-, pcnsioen-, weduwe- of wezen
ment, where the making of such a contribution is fonds door ecn persoon die een ambt of be trekking 
a condition of the holding of such office or employ- Lekleedt, waar llet storten van imlk een bijdrage een 
ment, I voorwaarde van het bekleden van zulk ambt of van 

(3) 	There shall be set off·-~ ~ zulke • betrekking is.

I (3) Er wordt in rekening opgebracht:~ 


(a) 	any balance of assessed loss incurred by the taxpayer! (a) een halans van cen vastgesteld verlieH door de be-

in any previous year which has been carried forward I lastingplichtigc in een vorig jaar geleden die ge
from the preceding year of assessment; I transporteerd is van het vorige jaar van aanslag ; 


(b) 	 any assessed loss incurred by the taxpayer during thel (b) cen vastgesteld ver~es door de belastingplichtige g~-
same year of assessment in carrying on in the Union dure~de hetzelfde Jaar van aan~~ag zel~, geleden ~n 

any other trade either alone or in partnership with het Ultoefenen van een ander ,bedr,l}f, hetzlJ allee~ of m 

others, otherwise than as a member of a company I vennootschap met anderen Illet zlJnde als een hd van 

the capital whereof is divided into shares, i een maatschappij waarvan het kapitaal in aandelen 


. '" "I verdeel,d is, , ,
ll'or the pu.rposes of thIS Bub-sectIOn assessed loss means·1 Voor d.e doelemden van dlt sub-artlkeJ wordt verstaan onder 

any amount, as established to the satisfaction of the Com- ,< vastgesteld verlies" het bedrag zoals vastgesteld naar ge
missioner, by which the deductions admissible under thisnoegen van de Kommissaris waarmee de ingevolge dit artikel 
section exceeded the income in respect of which they are sOltoegelaten verminderingen, de inkomsten ten opzichte waarvan 
admissible, or if the context so requires, means an assessed loss zij alduB toelaatbaar zijn overtroffen otindien de samenhang 
as determined under the provisions of section nineteen: Pro-I aldus verlangt een vastgesteld verIies zoals vastgesteld inge
vided that no loss incurred prior to the year of assessmentlvolge de bepalingen van artikel negentien: Met dien verstande 
taxed under the Income Tax Act, 1916, shall be admitted for dat geen verlies geleden v66r het jaar van aanslag belast inge
set-off under this sub-section, 1volge de Inkomstebelastingwet, 1916, toegelaten wordt om 

in rekening opgebracht te worden ingevolge dit sub-artikel. 
12. No deduction shall in any case be made in respect of 12. In geen geval vindt een vermindering plaats ten opzichtc <klvallen 

any of the following matters van een van de volgende zaken :- waarin geen 
(a) 	 The cost incurred in the maintenance of any taxpayer (a) de kosten gemaakt in het onderhoud van een belasting- ve~in. 

his family or establishment; plichtige, zijn· familie of hnishouding; d~r:gen 
(b) 	 domestic or private expenses; (b) huishoudelike of private onkosten; ei:de~, 
(0) 	 any loss or expense which is reeoverable under any (0) een verlies of uitgave dat of die invorderbaar is in-


insurance contract or indemnity; gevolge een verzekerings kontrakt of vrijwaring; 

(d) the taxation levied under this Act; 	 (d) de belasting geheven ingevolge deze Wet; . 
(e) 	 income carried to any reserve fund or capitalised (e) inkomsten getransporteerd naar een reservefonds of 


in any way; op een of andere wijze gekapitaliseerd; 

(j) any expenses incurred in respect of any a~ounts (j) uitgavfn gedaan ten opzichte van bedragen ontvangen 


received or accrued which are not included III the of toegevallen die niet inbegrepen zijn in de term 

term "income" as defined in this Chapter, " inkom~ten '.' zoals ~n dit Hoo~dstuk ge~efinieerd..
I' 

' 	 h II d ' d . d f 13. Geen vermmdenng geschledt ten 0pzlChte van mkomsten Vermin.NbO d d Ida. e duc~IOn s a 't aS regar fS ltnhcomf13. e~lve rtotm a,ny nit een bedrijf verkregen ten opzichte van een van de volgende deringen
tra 	e, e ma e III respec 0f any 0 e 0 11owmg ma ers '-I k . , 

I za 	en ,- met toelaat
(a) Debenture. interest; 	 ! (a) rente op obli'gatiebrieven; baar ten 
(b) 	 any moneys not wholly or exclusively laid out or! (b) gelden niet geheelof uitslnitend belegd of nitgegev('n ?pzicMe van 

expended for the purposes of trade; voor de doeleinden van bedrijf; mkokmsten
vel' regen 
nit bedrijf. 

Cases in 
which no 
deductions 
shall be 
made, 

Deductions 
not ad. 
missible as 
regards 
income 
derived 
fromtra<ie. 

graph in determining the sum to be allowed under 
this paragraph: Provided further that in no case 
shall any allowance be made for the depreciation of 
buildings or other strnctures or works of a permanent 
nature: 

(e) 	 an allowance in respect of any premium or COIl

sideratioll in the nature of a premium paid by any 
taxpayer for the use or right of occupation of premises 
or for thc use of machinery uscd fo1' the production 
of income or from which income is derived; such 
allowance shall not exceed for anyone year such 
portion of the amount so paid as is equal to the amount 
of the premium or consideration divided by the numher 
of years for which the right of occupation or use is 
granted; 

• 

merking neemt bij de vaststelling van de som te 
worden toegestaan ingevolge deze paragraaf: Met 
dien verstande voorts dat in geen geval een vermin de
ring toegestaan wordt voor de waardevermindering 
van gebouwen of andere opstallen of werken van 
een permanentI' aard; 

(e) 	 cen vermindering ten opzichte van een premium of 
konsideratie in de aard van een premium door de 
bclastingplichtige betaald vom het gebruik of recht 
van okkupatie van percclen of voor het gebruik van 
machinericen gebruikt voor de voortbrenging van 
inkomsten of waaruit inkomsten verkregen worden; 
zulke vermindering kan in geen enkel jaar zulk ge
decIte van het aldus betaalde bedrag te boven gaan als 
gelijkstaat met het bedrag van de premium of kon
sideratic gedeeld door het aantal jaren waarvoor het 
rccht of 
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(C) 	 the rent or cost of repairs of any premises not occupied 
for the purposes of trade, or of any dwelling house 
or domestic premises, except such part thereof as 
may be occupied for the purposes of trade; 

(d) 	 interest which might have been made on any capita] 
employed in trade. 

(0) 	 huurgelden of kosten van heretel van percelen niet 
geokkupeerd voor de doeleinden van bedrijf of van een 
woonhuis of woonperceel, met uitzondering van zulk 
gedeelte daarvanals mocht geokkupeerd zijn voor de 
doeleinden van bedrijf; 

(d) 	 rente die gemaakt 'mocht zijn op kapitaal gebezigd 
in bedrijf. 

Abatements, 14. (1) The abatement to be deducted from the taxable, 14. (1) De korting te worden afgetrokken van de belastb~re Kortingen. 
income of any person for the purpose of determining the mkomsten van een persoon voor ~et doel van de vaststelhng 
taxable amount of that person, shall be calculated in the manner van het..bela~tbare bed:ag :van ~lC persoon wordt berekend 
set out in this section. op de Wl]Z~ Ulteengez.et In dit artlkel. . , 

(2) 	Met machtnemmg van de bepahngen van sub-arttkels 
(2) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) (3) en (4) van dit artikel, is de korting die aan een persoon, niet 

of this section, the abatement allowable'to any person other zijnde een maatschappij, toegestaan kan worden, het totaal 
than a company shall be the total of such of the following van zulke van de volgende aftrekkingen als toepasselik zijn :~ 
allowances as are applicable:- (a) een 80m van drie honderd pond; 

(b) 	 een 80m van ten hoogste vijftig pond, betaald door zulke 
(a) 	 A sum of three hundred pounds; persoon gedurende het tijdvak ten opzichte waarvan 
(b) 	 any sum not exceeding fifty pounds, paid by such een opgave verstrekt wordt als premiums op polissen 

person during the period in respect of which a return waarbij hij, zijn vrouw of zijn minderjarige kinderen 
is made as premiums upon policies under which he, verzekerd is of zijn tegen overlijden, ongeval of 
his wife or his minor children is or are insured against ziekte ; 
death, accident or sickness; (c) fooien of subskripties van ten hoogste tien pond in het 

(c) 	 any fees or subscriptions, not exceeding ten pounds geheel door zulke persoon aan een hulp- of bijstand
in the aggregate, paid by such person to any friendly vereniging gedurende een tijdvak ten opzichte waarvan 
or benefit society during any period in respect of een opgave verstrekt wordt betaald ; 
which 	a return is made; (d) de som van zestig pond voor elk kind of stiefkind van 

zulke persoon door hem onderhouden, dat onder de 
(d) 	 the sum of sixty pounds for each child or step-child leeftijd van achttien jaar was, of, indien het gelecfd 

of such person maintained by him, who was or would had, zou geweest zijn op de laatste dag van het 
have been, if he had lived, under the age of eighteen jaar van aanslag ten opzichte waarvan of een gedeelte 
years on the last day of the year of assessment in waarvan aanslag plaats gevonden heeft; 
respec~ of which, or any portion of which, the assess- (e) een som van dertig pond voor elke afhankelike van 
ment IS made; zulke persoon. 

(e) 	 a sum of thirty pounds for each dependant of such (3) In het geval waarin het tijdvak waarvoor de aanslag 
person. 	 geschiedt minder dan een jaar is, wordt het totaal van de 

. aftrekkingen toepasselik op zulke persoon ingevolge het on
(3) In any case in which the period assessed is less than one middellik voorafgaande sub-artikel (niet zijnde de aftrekkingen 

year, the total of the allowances applicable to any such person ingevolge paragrafen (b) en (c) van sub-artikel (2) naar ver
under the last preceding sub-seetion (other than the allowances houding verminderd. 
due under paragraphs (b) and (c) of sub-section (2), shall be (4) Ret totaal van de aftrekkingen toepasselik op een per
reduced proportionately. soon ingevolge de twee onmiddellik voorafgaande sub-artikels 

is onderhevig aan vermindering als volgt: 
(4) The total of the allowances applicable to any person (a) in het geval van elke zodanige persoon~ 

under the last two preceding Bub-sections shall be subject to (i) die gedurende een gedeelte van het tijdvak ten 
reduction as follows:- opzichte waarvan de aanslag geschiedt gehuwd 

(a) 	 In the case of every such person as

(i) 	 during any portion of the period in respect 
of which the assessment is made was married; 
or 

(ii) 	during the whole of the period in respect of which· 
such assessment is made, was widowed or di
vorced, but maintained during any portion of 
that period a child of his own or a step-child 
who was, or would have been had he lived, 
under the age of eighteen years on the last day 
of the year of assessment in respect of which, 
or portion of which, the assessment is made, 

the reduction shall be by one pound fqr every com
pleted ten pounds by whieh the taxable ineome of 
such person exceeds six hundred pounds, or, when 
the period assessed is less than twelve months, by 
which it exceeds so much of six hundred pounds as 
is proportionate to the period assessed: 

Provided that in the case of any married person 
who was separated under a judicial order or written 
agreement throughout the period in respect of which 
the assessment is made or lived apart from his spouse 
throughout that period and did not contribute to 
her support and did not maintain during any portion 
of that period a child of his own or a step-child 
who was, or would have been had he lived, under 
the age of eighteen years on the last day of the 
year of assessment in respect of which, or portion 
of which, the assessment is made, the reduction of 

was, of 
(ii} die gedurende het gehele tijdvak ten opzichte 

waarvan zulke aanslag gesehiedt een weduwenaar 
was, of uit de echt gescheiden, maar gedurende 
een gedeelte van dat tijdvak een kind van hem 
of een stiefkind onderhield dat onder de leeftijd 
van achttien jaar was of zou geweest zijn indien 
het geleefd had op de laatste dag van het jaar 
ten opzichte waarvan of een gedeelte waarvan de 
aanslag geschiedt, . 

bedraagt de vermindering €len pond op elk vol bedrag 
van 	tien pond waarmee de belastbare inkomsten van 
zulke persoon het bedrag van zes honderd pond te 
boven gaan, of wanneer het tijdvak waarvoor de 
aanslag geschiedt, minder dan twaalf maanden be
draagt, waarmee zij zoveel van zes honderd pond te 
boven gaan als in verhouding is tot het tijdvak waar
voor de aanslag geschiedt: 

Met dien verstande dat in het geval van een ge
huwde persoon die van tafel en bed gescheiden was 
door een rechterlik bevel of schriftelike overeen
komst gedurende het geheel tijdvak ten opzichte 
waarvan de aanslag geschiedt, of gedurende dat 
gehele tijdvak apart geleefd heeft van zijn vrouw en 
niet bijgedragen heeft tot haar onderhoud en ge
durende geen gedeelte van dat tijdvak een kind van 
hemzelf of een stiefkind onderhouden heeft, dat 
onder de leeftijd van aehttien jaar was of indien 
het geleefd had zou geweest zijn op de laatste dag van 
het jaar van aanslag ten opzicnte waarvan of ge
deelte waarvan de aanslag geschiedt. bedrp,agt de o 
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the total of the allowances applicable shall be asl 
provided in paragraph (6) next following; ! 

(6) 	 in the case of all persons to whom paragraph (a)1 
of this sub-section does not apply, the reduction I 
shall be by one pound fur every completed poundl 
by which the taxable income of any such persons 
exceeds three hundred pounds, or, when the period! 
assessed is less than twelve months, by which iti 
exceeds so much of three hundred pounds as is! 
proportionate to the period assessed; 

and 	the amount as so reduced shall be the abatement to bel 

vermindering van !let totaal van de toepasselike 
aftrekkingen zoais bepaald in paragraaf (6) eerst
volgende; 

(b) 	 in het geval van aIle personen op me paragraaf (a) 
van dit sub-artikel niet toepasaelik is, bedraagt de 
vermindering 6,<n pond op elk vol pond waarmee de 
belastbare inkomsten van aIle zulke personen drie 
honderd pond te bov,en gaan, of, wanneer het tijdvak 
waarvoor de aanslag geschied is, minder dan twaalf 
maanden beloopt waarmee zij zoveel van drie honderd 
pond te boven gaan ala in verhouding is tot het 
tijdvak waarvoor de aanslag geschiedt, 

deducted for normal tax purposes. ,en het aldus vermimlerde bedrag is de korting te worden 
. h h 11 b b lafgetrokken voor doeleinden van normale belasting.

( In t le case 0 f compallles, t ere sac an a atement 	 .. . .5) 1 
of three hundred pounds, which shall be subject to reduction I ~5) In het geval va:n maatscha'pp~]en IS er ee~ ko~tmg van 
in accordance with the provisions of paragraph (b) of the last drIe hond.erd pond, .dle onderheVlg IS aan vermmderm~ ove.r
preceding sub-section. ,eenkomstIg de bepalm$en van paragraaf (b) van het onmlddelhk

Ivoorafgaande 8 u b-artlkel. 

Spec£al Provisions Relating to ParticMlar Cases. 
IBiezondere bepalingen ten opzichte van biezondere gevallen. 

Taxation 15. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, I 
of income the provisions of this section shall apply to the determination 15. (1) Niettegenstaande bepalingen vervat in deze Wet zijn Belasting
derived of the taxable income derived by any person from pastoral,' de bepalingen van dit artikel toepasselik op de vaststeIling van ;ranfrom 
farming. 	 agricultural or other farming operations (hereinafter referredjde belastbare inkomsten door een persoon verkregen nit vee-, mk=ten 

to as a farmer).landbouw- of andere boerderij operaties (hierna genoemd:: hefen 

," b") 	 b' I een oer . oere

(~) Every farmer shall be ~ntitled to the exercise of an!1 (2) Elke hoer is gerechtigd tot de uitocfening van de keuze, bedrijf. 
optIOn whethe: the values of hve~toc.k and produce held. by of de waarde van d;; levende havc en de voor~~rengselen door 
hIm and not disposed of at the begIlllllng a~d end of eac~ year hem gehouden en lllet vari de hand gezet ten tIJde van de aan
of asse~sm~nt shall or shall not. be taken I.nto accou~t III the yang en het einde van elk jaar van aanslag in rekening zal 
determmatI~n of the taxable mcome derIved by him from worden gebracht of niet bij de vaststelling van de belastbare 
such operatIOns. inkolllSten door hem verkregen uit zulke operaties. 

(3) Subject to such adjustment as to the Oommissioner may .(3) ~[et .i~achtnemin~ van zulke wijz.i.ging als aan .de Kom
seem to be fair and reasonable in respect of the value of any mlssans bIlhk en redehk mocht toesehI]nen ten 0pzlChte van 
livestock or produce held by any farmer on the thirtieth de waarde :ran leven~e have of voortbrengselen door ee~. boer 
day of June, 1913, or the date upon which he commenced oJ:? de dertl~.ste JU~Ie 1913. of op de datu~ waarop hIJ met 
farming operations, whichever date is the later, every farmer ZlJn boe!derIJ operatle~ aanvmg (wel~e van .dle twee datums de 
who elects not to take into account the values of such livestock laatste IS) gehouden, IS elke boer dIe verkiest de waarde van 
and produce shall be chargeable in each such year of assess- zulke levende have .en voortbr~ngselen niet in rekenin~ te 
ment in respect of all amounts whatsoever for which livestock brengen, belastbaar m elk zulk ]aar van aanslag ten opzlChte 
or produce have been disposed of by him or on his behalf during van aIle bedragen welke ook, waarvoor levendehave of voort
that year of assessment. brengselen door hem of te zijneI?- behoeve gedurende dat jaar 

van 	aanslag van de hand gezet IS. 
(4) Every farmer making his election as in sub-section (3) (4) Elke boer die de keuze doet zoals bepaald bij sub-artike1 

provided shall furnish to the Oommissioner at any time when (3) verstrekt te eniger tijd dat de Kommissaris zulks mocht 
the Oommissioner so requires a statement setting out to the verlangen een opgave naar zijn beste weten en ge~oof de waarde 
best of his knowledge and belief the value of the livestock verklarende van de levende have en voortbrengselen door 
and produce held by him on the date specified in that sub- hem op de datum bepaald in dat sub-artikel dat toepasselik 
'section which is applicable to his case. is op zijn geval, gehouden. 

r: . . " 	 (5) De beslissing omtrent de grondslag waarop een boer 
(D) The declslon as to t~e baSIS uvon. whlC.h. a farmer elects verkiest aangeslagen te worden, wordt schriftelik aan de 

to. b~ assessed shall be. notI~ed by hIm m wIltmg t.o the Oom- Kommissarisdoor hem, wanneer hij zijn eerste opgave inge
mlsslOn~r. when ren~l~rlllg hIS first .ret.urn under ~hIS. Act, and volge daze Wet verstrekt, medegedeeld, en de beslissing aldus 
the deCISIOn so notIfied shall be ~)Indmg upon hIm III .re~pect medegedeeld blijft verbindend op hem ten opzichte van aIle 
of all suhsequent retur~s: PrOVIded that the OommissIOner volgende opgaven: Met dien verstande dat de Kommissaris 
may for goo.d and suffiClent reasons and. upon such terms ~s om goede en voldoende redenen en op zulke termen, als hij 
he may conSIder necessary for .the pr?tectIOn. of revenue permIt nodig mocht achten voor de bescherming van inkomsten aan 
any far~er, who ~as so notIfied hIS electIOn, to adopt the een boer die aldus zijn keuze medegedeeld heeft, kan toestaan 
alternatIve method III respect of any subsequent years of assess- om de andere grondslag aan te nemen ten opzichte van vol
ment. gende jaren van aanslag. 

. . ' (6) Elke boer die verkiest om de waarde van zijn levende 
(6) Every far~e~ who elects to contmue to ta.ke lllto a?count have en voortbrengselen in rekening te blijven brengen, sluit 

.the values of hIS hve~tock a~d produce shall lllclude ,Ill the in de opgave door hem voor inkomstebelasting doeleinden 
return .rendered by hIm for mcome t~x purposes ~he values v'erstrekt, de waarde van ane levende have en voortbrengselen 
of all lives~oc~ and produce held by hIm and not dIsposed of door hem gehouden en niet van de hand gezet bij de aanvang 
at the begmnlllg and end of each y,ear of assessment: en het einde van elk jaar van aanslag in: 

Provided that the Oommissioner shall allow such reduction lVlet dien verstande dat de Kommissari~ toestaat zulke 
to be made from the values of livestock held by any farmer vermindering te doen plaats vinden in de waarde van levende
at the end of any year of assessment as may seem to him to have door een boer bij het einde van een jaar van aanslag 
be fair and reasonable, having regard to the risks of mortality gehouden als hem billik en redelik mocht toesohijnen met het 
9,ttaching to such livestock, oog op de gevaren van sterfte van zulke levende have. 
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(7) The value to be placed upon such livestock (other than Ii (7) De waarde te worden gesteld op zulke levendehave 
livestock acquired by purchase for stud purposes) shall be- ~niet zijnde levendehave aangekocht voor aanteel doeleinden) 

(a) 	 in the case of livestock acquired by the farmer by:IS- . 
purchase, either the purchase price paid or such (a) III het geval van lever:~ehave door de ??er verkregen 
standard value as is applicable to such livestock' door aankoop, hetzlJ de aankoopprIJs door hem 

. ., 	 'betaald of zulke standaard waarde als toepasselik
(b) 	 III .the case of lIvestock acqUIred by the farmer ?ther- is op zulk levendehave; 

'VIse than, by purchase, the standard value apphcable (b) in het geval van levendehave door de boer verkregen 
to such lIvestock. op een andere wijze dan door aankoop, de standaard 

(8) The standard value applicable to any class of livestockl waarde toepasselik op 'zulke levendehave, 
shall 	be- I (8) De standaard waarde toepasselik op een of andere klasse 

.van levendehave is 
(a) the standard value as fixed by t~e Governor-General (a) de standaardwaarde zoals vastgesteld door de Goever

befo.re the commenceme~t of thIS Act for t~~t class! 
of 1ives~ock, by regula,tlOn ~nder the prOVISlOns of. 
sub-sec~IOn, (4) of sectIOn mne of ~he Income ~axl 
(ConsohdatIOn) Act" 1917, as ~me~ded by seetlon 
four of the Income Tax (ConsohdatlOn) Act Further 
Amendment A.ct 1921' or., , 	 II 

(b) 	 such standard value as may thereafter be fixed by ther 
Governor-General by regulation under this Aet;, 
or 

(c) 	 in the case of any farmer who may have adopted any 
standard value under the provisions of sub-section 
(4) of section nine of the Income Tax (Consolidation) 
Act, 1917, as amended, the standard value so adopted 
in respect of such class of livestock; or 

(d) 	 in the case of any farmer rendering his first return 
in respect of farming operations after the commence
ment of this Act or including in a return under this 
Act such a class of livestock for the first time either 
the standard value as fixed by regulation having 
effect in respect of the period for which his return 
is rendered or such standard value as he may adopt 
for that class of livestock at the option of such 
farmer. 

(9) 	 The exeroise of the option under paragraph (d) of the 

neur-generaal v66rde invoering van deze Wet voor 
die kIasse van levendehave bij regulatie ingevolge 
de bepalingen van sub-artikel (4) van artikel negen 
van de Inkomstebelasting (Konsolidatie.) Wet, 1917, 
zoals gewijzigd door artikel vier van de Inkomste
b I' (K I'd t') W ,- dere W"IJ zIgmgs, ,e astmg onso I a Ie et·er 

Wet, 1921; of 


(b) 	 zulke standaardwaarde als daarna door de .Goeverneur
generaal bij regulatie ingevolge deze Wet mocht 
vastgesteld worden; of 

(c) 	 in het geval van een boer die een standaardwaarde 
aangenomen mocht hebben ingevolge de bepalingen 
van sub-artikel (4) van artikel negen van de Inkomste
belasting (Kousolidatie) Wet, 1917, zoals gewijzigd, 
de standaardwaarde aldus aangenomen ten opzichte 
van zulke klasse van levendehave; of 

(d) 	 in het geval van een boer die zijn eerste opgave ver
strekt ten opzichte van boerderij operaties na de in
voering van deze Wet of die in een opgave ingevolge 
deze Wet voor de eerste maal zulk eeu klasse van 
levendehave insluit, hetzij de standaardwaarde zoals 
bepaald bij regulatie van kracht ten opziohte van het 
tijdvak waarvoor zijn opgave verstrekt wordt of 
zulke standaard waarde ala hij mocht aannemen voor 
die klasse van levendehave ter keuze van zulke boer, 

last preoeding sub-seotion shall be binding upon the farmer (9) De uitoefening van de keuze ingevolge paragraaf (d) 
in respeot of all subsequent returns for inoome tax purposes van het onmiddellik voorafgaande sub-artikel is verbindend op 
and no standard value fixed by any farmer whether under de boer ten opzichte van aIle volgende opgaven voor inkomste
this Act or any previous Act may be varied by him in respect belasting dodeinden en geen standaardwaarde door een boer 
of any subsequent year of assessment, saVe with the consent vastgesteld hetzij ingevolge deze Wet of een vorige Wet kan 
and approval of the Commissioner, and upon suoh terms as door hem ten opzichte van een volgend jaar van aanslag ver
the Commissioner may require, anderd worden behalve met de toestemming en goedkeuring 

(10) The value to be placed upon livestock acquired by van de Kommissaris en op zulke termen als de Kommissaris 
purchase for stud purposes shall be the purchase price paidmocht verlangen,
for 	that livestock, I (lO) De waarde te worden gesteld op levendehave verkregen 

'1'h -I t bId d' 1 d d ' :bij wijze van aankoop voor aanteelt doeleinden is de aankoops(11) e va ue 0 e p a,ce upon pro uce mc u e miprijs voor die levendehave betaald, 
~ny r~t~rn shall be such fau and reasonable value as thel (11) De waarde te worden gesteld op voortbrengselen inge
CommisslOner may. fix, 'sloten in een opgave is zulk biUike en redelike waarde als de 

(12) Any expendIture on boreholes for water or on the erec-! Kommissaris mocht vaststellen. 
tion of pumping plant incurred o,n or after the first day of' (12) AIle uitgaven aan boorgaten voor water of aan de 
July, 1924, by any person carrymg on pastoral operatlOns, ioprichting van pompmachines gedaan op of na de eerste dag 
shall be admissible as a deduction in determining the taxable van Julie 1924 door een persoon die veeboerderij drijft worden 
i~come der~ve,d by su?h person from, thos~ operations: P~o- toegelaten als een vermindering bij de vaststelling van de 
'V"1ded that It IS establIshed to the satlsfaotIOn of the ComIDlB- belastbare inkomsten verkregen door zulk een persoon uit 
sioner ,that the expenditure was inourred in respect of those zulke operaties, mits het naar genoegen van de Kommissaris 
operatlOns, bewezen wordt dat de uitgaven in verband met die operaties 

Igedaan werden, 
16 (1) Wh t'd th U' h i 16. (1) Wanneer een persoon buiten de Unie of wiens hoofd- Aanslagvan

Assessment ' . ,en a~y person .ou SI e, e ruo~ or ,w ose'kantoor buiten de Unie gevestigd is bezigheid drijft in de reders enz" 
of ship clefh office IS outSIde the Uruon carrIes on bUBIlless m the U' 1 . f b ht h' dt wier hoofd
owners, etc., Union as an owner or charterer of any ship, such person shall rue as een eigenaar 0 eyrac er van een SIC Ip wo~ kantoor 
whose b ddt h d' d th f ( t f t bl zulk persoon geacht daarmt (apart van be astbare Ill- buiten de 
principal ,e eemde ,0 ave ~rIve ere rom apar rom any ,axa e komsten door hem uit andere bronnen verkregen) belastbare Unie 

"" office is moome erIved by hIm from other souroes) a taxable moome 'k t k t h bb l"k t d t t' d gevestigd is 
outside the equal to ten pounds for everyone hundred pounds payable III °l~s ~n ;erd rege~ e t en le 1] Baan e ~~ ~~n po: . 
Union. to him or to any agent on his behalf, whether the amount be ~p e e

b 
~n l~ po~ t ~;tn lkb ~ aa~,een ag1nb ,~ Zl]~enU ?

payable in or outside the Union in respect of passengers oeve e all: aar, e ~IJ zu e rag ~nnen 0 m en e ~le 
I, t k 'I d d h' d" th U" , betaalbaar IS, ten opzlchte van passagIers, levendehave, mallsIvee oc , mal s an goo s s Ippe In e ruon : 'd' d U· h tlen goe eren III e rue verso eep : 

Provided that the provisions of this section shall not apply. Met dien verstande dat de bepalingen van dit artikel niet 
to any person so oarrying on business who renders accountsltoepasselik zijn op een persoon die zulke bezigheid drijft en 
which in the opinion of the Commissioner satisfaotorily discloserekeuingen verstrekt die naar het oordeel van de Kommissaris 
the taxable income derived by him from suoh business in thel'.voldoende bela.stbare inkomsten door hem nit zulke bezig-
Union. heid in de Unie verkregen, aantonen, 
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(2) Where the person so carrying on business has no recog-: (2) Wallneer . de perso?n die zulke bezigheid drijft ~e~n 
nized agent in the Union other than the master of the shipierkende agent m de UllIe heeft' behalve de scheepskapltem 
ill connection with :vhich any such amounts, are payable,'v.~n het schip in ver.band waar~<;e zulke bedragen betaalbaar 
or where the agent fads to make returns of any such amountslZl]n of waar de agen~ m gebreke bh]ft .opgaven te doeI.l.van zulke 
payable in respect of any ship, the Commissioller may makeibedragen als ten 0pzlChte van een SChlP betaalbaar ZIJ n, kan .de 
the assessment from such information as mav be available Kommissaris de aanslag opmaken volgens de aan hem beschlk
to h'm, and the tax thereon shall be payable t~ thc Commis-lbare informatie, en de belasting daarop wordt aan de Kom
sioner prior to the clearance of the ship, and the principallmissaris betaalbaar v66r de uitklaring van het. sc~ip en de 
officer of customs at the port where the ship is being cleared Ihoofd-doeanebeambte van de .haven waar h~t schW Ultgeklaard 
shall have power to detain the clearance until such payment,wordt, heeft de bevoegd~eld om. de. Ultklarmg terug te 
is made. !houden totdat zulke betalmg geschled IS. 

(3) The master or agent upon snch payment shall be entitled! (3) De sch~epskapitein of agent is gerechtigd na zulke betaling 
to a ccrtificate from such officer of cnstoms that the amollnt!OP een certlfika~t van zulke Doe~nebeambte dat het aldus 

'Sll paid has been paid under the provisions 0' this Act, and suchj~etaalde bedra~ mgev~lge de bepahngen va,I.l deze Wet betaald 
certificate shall be sufficient warrant to the master or aO'entllS, en ~ulk certlfikaat IS cen voldoend beWl]S ,:oor de Bcheeps
of the amount so paid, 0 ,kapitem of agent dat het be~rag ~ldus betaal~ IS. .. . 

I 17. (1) Een persoon die In de Unle de bCZlghcld Aanslag III 

.. . ··d "ft T, • b d hIt b't het geval
~sse8Sment 17. (1) Any person who carnes on In the Umon the bUSIness, tl] :ran o\erSemIllg van 00 sc appen naar p aa sen Ul en van onder. 
ill the c~se of of transmitting messages to places outside the Union bylde UllIe door onderzeese kabels of door .een of andere vorm zeese kabels 
subhlmarme submarine cables or by anv form of wireless apparatus shall,van draadloos toestel, wordt geacht daarUlt (apart van bela.st- of o/aa~loze 
ea e or " 	 Ib ' k t 't d b k) b 1 tb bezIgheldwireless 	 be deemed to have derived therefrom (apart from any taxable' are III oms en U1 an ere ronnen ,::Ter regen e as .. are Ill- . 
business. 	 income derived from other sources) a taxable income equal komsten verkregen te hebben geh]kstaande met vl]f pond 

to five pounds for every hundred pounds payable to such person, op .<;lke honderd pond b~taa~baar aan, zulke pe::soon, 
whether the amount be payable in or outside the Union, in het~IJ het bedrag betaalbaar IS bIlln~n of bUlten de Ume ten 
respect of messages transmitted from any office of such person,opzlChte van b.oodschappen overgesemd van een kantoor van 
in the Union, Izulke persoon m de Ume. 

" T . ". . , , . i (2) In dit artikel betekent " overgeseind " en is dat woord 
(2) ransmlt~ed m thl~ sec~lO~ m~ans, and applIes to'ltoepasselik op aIle boo.dschappen ingehandigd voor overseining 

all messages dehver~d for trall:smlSSlon II!- any manner what- op een of andere wi' ze bij een kantoor in de U nie behorende aan 
soever to any office In the. Umon belongmg to or ~ontrolledlof onder de kontrlle van de persoon die telegr,ammen over
by the ,Person who transmIts telegrams by submarme cable seint door onderzeese kabels of door een draadloos toestel. 
or by WIreless ~~paratus. . . 	 (3) De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselik op 

(3) The p~ovlslons o~ thIS sectIOn shall not apply t? anr per- een persoon die zulke bezigheid drijft en rekeningen verstrekt 
son so carryIng on busmess who renders accounts whlCh In the die naar het oordeel van de Kommissaris voldoende de belast
?pinion of !he Commissioner satisfactorily d~sclose th~ taxableibare inkomsten door zulke persoon verkregen uit zulke bezig
Income denved by such person from the busmess carned on bYheid door hem in de Unie O'edreven aantonen. 
him in the Union. I 18. Wanneer een verkoop van goederen bewerkstelligd Vel'koop 

Iwordt door een agent in de Unie voor of ten behoeve van een door 
Sales by 18. When any sale of goods is effected by any agent withinpersoon buiten de Unie of het mandaatgebied van Zuidwest- ~~~!~~ ~~n 
Agents 011 the Union for or on behalf of any person outside the Union Afrika of wiens hoofdkantoor of bezigheidsplaats buiten de personen
behalf of or the mandated territory of South-West Africa or whoselUnie of zulk gebied gevestigd is, wordt de persoon voor wie of bui~n deprineip3ls 

chief office or place of business is out,side the Union or such te wiens behoeve zulke verkoop bewerkstelligd is door de agent UlllC.outside the 
Union. territory the person for whom or on whose behalf such sale is[geacht daaruit belastbare inkomsten verkregen te hebben uit 

effected by the agent shall be deemed to have dl'rived there- een bron binnen de Unie en de volgende bepalingen zijn 
from a taxable income from a Bource within the Union and daarop . toepasselik ;- . 
the 	following provisions shall be applicable thereto

(a) 	 The taxable income deemed to be so derived shall 
if such taxable income cannot in the opinion of the 
Commissioner be otherwise satisfactorily determined 
be an amount equal' to five pounds per cent,um 
upon the net amount for which the goods in question 
were sold' 

, 
(b) 	 a sale shall be deemed to have been effected by an 

agent within the Union, if any person within the 
Union received or became entitled to receive a com-I 
mission in respect of the sale of such goods for or 
on behalf of any person outside or whose chief office, 
or place of business is outside the Union or the saidl 
territory or was or became entitled to be paid al 
salary for obtaining orders for or influencing the sale 
of such goods, and every person receiving or being 
entitled to receive any such commission or salary 
shall be deemed to be an agent for the purposes 
of this section; 

(0) 	 every such agent as regards any taxable income 
deemed to be derived from a source within the Union 
under the terms of this section, shall have in respect 
thereof all the responsibilities liabilities, rights, and 
powers conferred upon a representative taxpayer 
under the provisions of Part II of Chapter III of this 
Act. " 

(a) 	de belastbare inkomsten geacht. aldus verkregcn te 
zijn, zijn indien zulke ~elas~ba~e inkomsten naar h~t 
oordeel :,~n de Kommlssans met anders op bevredl
ge~~e Wl)Ze kunneI.l. worden vastgesteld een bedrag 
geh]kstaande met VI)f pond per ~onderd ~p het netto 
bedrag waarvoor de goederen m kwcstle verkocht 
werden; 

(b) 	 een verkoop wordt geacht door een agent in de Unie 
bewerkstelIigd te zijn indien een persoon binnen de 
Unie een kommissie ten opzichte van de verkoop van 
zulke goederen voor of ten behoeve van een persoon 
die bUlten, of wiens hoofdkantoor of bezigheidsplaats 
buiten de Unie of het gczegde gebied is ontving of ge
rechtigd werd dezelve te ontvangen of een salaris voor 
hct verkrijgen van orders voor of het aanwenden van 
zijn invloed voor de verkoop van zulke goederen ont
ving of gerechtigd werd dezelve te ontvangen en elke 
persoon die zulke kommissie of salaria ontvangt of ge
rechtigd is dezelve te ontvangen, wordt geacht een 
agent te zijn voor het doel van dit artikel; 

(0) 	 elke zodanige agent heeft ten opzichte van belastbare 
inkomsten geacht verkregen te zijn uit een bron 
binnen de Unie ingevolge de termen van dit artikel 
te dien opzichte dezelfde verantwoordelikheden, 
verplichtigingen, rechten en bevoegdheden als aan 
een vertegenwoordigende belastingplichtige ingevolge 
de bepalingen van Deel II. van Hoofdstuk III. van 
deze Wet verleend of opgelegd worden. 

Persons 19. When the business of any person, other than a penion 19. Wanneer de bezi'gheid van een persoon, niet zijnde een Personen die 
carrying on carrying on the business of insurance or any other person in persoon die de bezigheid van verzekering drijft, of eell andere bezigheid
business respect of whose business outside the Union special provision persoon ten opzichte van wiens bezigheid buiten de Unie bie- d.rijven. diewhich 
extends iR made under this Act, extends to any country outside the zondere bepalingen gemaakt worden in deze Wet, zich naar ~Ic~b:llten 
beyond the Union, the taxable income or assessed loss of such person shall andere landen buiten de Unie uitstrekt, zijn de belastbare uitst::t. 
Union. be a sum which shall bear the same proportion to his total net inkomsten of het vastgestelde verlies van zulke personen een 

profits or total loss from all sources, as the case may be, calcu- som, die dezelfde verhouding draagt tot het totaal van zijn 
lated in the manner provided in this Act for the determination netto winsten of het totaal van zijn verlies uit ane bronnen, 
of taxable income or assessed loss, as his assets in the Union naar het geval mocht zijn, berekend op de wijze bepaald bij 
bellr to his total assets: Provided that if accounts satisfactory deze Wet voor de vaststelling van belastbare inkomsten of 
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to the Commissioner can be furnished, the Commissioner or thelvastgestelde verliezen, als zijn baten in de Unie dragen tot het 
taxpayer may claim that the actual taxable income derived from totaal van zijn baten: Met dien verstande dat indien rekeningen 
sources within the lJnion or loss incurred within the Union naar genoegen van de Kommissaris verstrekt kunnen worden, 
shall be assessed in the manner otherwise provided in this Act. Ide Kommissaris of de belastingplichtige vereisen kan dat de 

werkelike belastbare inkomsten verkregen uit bronnen binnen 
. . de Unie of de verliezen geleden billnen de Dllie vastgesteldInsurance 

,,-~- businesses. b 2~. (1) Ti: taxable lllco:ue of any ~er~on c?,~rymg on the!ZUllen worden op de wijz~ anders bepaald in dqze Wet. . . 
u8~ness of aurance. shall,. m so far as It IS. denved from, s.uch 20. (1) De belastbare mkomsten van een persoon die de Verzekenngs 

busmess, . be determmed III .accordance wl.th the provlSl?nsbezigheid van verzekering drijft, worden, voor zover als zij bezigheid. 
?f t~e Flr~t Schedule to thIS Act: ~r~.vIded that nothmguit zulkc bezigheid verkregen worden, vastgesteld overeen-
III this s~ctIOn shall ,be construe~ as. ~ehevlllg any ~uch persOIl komstig de bepalingen van de Eerste Bijlage van deze Wet: 
so carr~ng on bU~llless from .habIllty for taxatIOn .on any Met dien verstande dat geen bepaling van dit artikel de be
~axable lllcome den:re~ otherWIse than from the l.msmess of doeling heeft een zodanige persoon die aldus bezigheid drijft 
Jllsuran?e or as depnvmg. any such l)erson of t~e rIght to set- te bevrijden van belastingplichtigheid op belastbare inkomsten 
off ~galllst t~e taxable mcome denved .from lllsurance any anderszins verkregen dan uit de bezigheid van verzekering, 
loss lllcurre.d III respect. of any other bUSllless or any ~alance of aan zulk een persoon het recht te ontnemen om teO'en de 
of loss so lllcurred w~I.ch the taxpay~r w':,uld be e~tItled to, belastbare inkomsten verkregen uit verzekering verliez~n ge
set o~ under the provIsIons of sub-sectIon (0) of sectIOll eleven,Jeden ten opzichte van een andere bezigheid of een balans van 
of thIS Act, l' ld 1 d . k' b d'Ie de bIt'ver les a us g~ e en III re enlllg te rengen e as mg

(2) Every company, association Qr other person carrying plichtige gerechtigd. zou zijn daartege~ in rekening te ~rengen 
on the business of life assurance or of granting annuities within mgevolge d_e bepalmgen van sub-artlkel (3) van artIkel elf 
the Uuion shall, if the Commissioner so requires, furnish a van deze Wet. .. .. . 
return showing the nature and value of all investments re- (2) Elke maatschappl], assoclatle of andere persoon dIe 
lating to policies of assurance existing upon lives of persons de bezigheid van levensverzekering of van uitkering van 
resident within the Union, whether such investments have lijfrenten in de Ullie uitoefent, verstrekt, wanneer de Kom
been made within or outside the Union. missaris zulks verlangt, een opgave de aard en de waarde van 

aile beleggingen in verband met verzekeringspolissen bestaande 
" . lop de levens van personen woonachtig binnen de Dnie aan-Taxable 21. The taxable mcome receIved by or accrued to or llltonende hetzij zulke· beleggingen binnen of buiten de Unieincome of 

favo'!r of any person from .employme~t .in ~he public serviee gedaan 'zijn.public 
servants. 	 or raIlway and har1,>our serVIce of the UIllon III respect of sueh 21. De belastbare inkomsten ontvangen door of tocgevallen Belastbare 

employment shall mclude any ~aym?nt made by way of a~- aan of ten gunste van een persoon uit zijn dienst in de Staats- inkomsten 
lowa~ce except payments mad? m relmb,!rsem~nt of. expen?i- dienst of Spoorweg en Raven Dienst van de Unie ten opzichte van Staats
tur~ lllcurred by such person III connectIOn With hIS offiCIal van zulke dienst, sluiten betalingen in gedaan bij wijze van beambten. 

dutIes. 	 toelagen behalve betalingen gedaan ter terugbetaling van 
uitgaven door zulke persoon gedaan in verband met zijn 

Company 22. Every company which is subject to the normal tax officiele plichten. 
empowered and which pays interest upon debentures or debenture stock 22. Elke maatschappij die onderhevig is Mn de normale ~aats:. 
to deduct shall be entitled to deduct from each amount of interest belasti,!g en die ~ente betaalt op obligatiebrieyen of obligatie- ~~~~2}~i'gd
tax from payable t,o 	 the holder of any such debenture or debenture stock, IS gerechtlgd om van elk .bed.rag. van rente ?et~albaar om belastingdebenture 
interest stock the proportionate amount of normal tax paid by such aan de ho~der van zulke obhgatiebrIef o~ obhgatlestock af te trekken 
in certain 	 company in respect of the total of such interest. het evenredlgc bedrag van normale belastmg door zulke v~li re:te op 
cases. . . 	 maatschappij ten opzichte van het gehele bedrag van zulke rente brie~:~ein 

betaaid, af te trekken, zekere
Calculation 23. (1) The amount to be deducted each year under sub- gevallen.
of section (2) (f) of section eleven in respect of income from 
redemption mining operations shall be ascertained as follows:- 23. (1) Ret bedrag elk jaar te worden afgetrokken inge- Berekening
allowance 
and volge sub-artikel (2) (f) van artikel elf ten opzichte van in- ;:~t~~
unredeemed The balance of capital expenditure unredeemed at the,komsten uit mijnoperaties wordt vastgesteld als volgt:- bedrag 
balance of commencement of the year of assessment after subtracting' De ongedelgde balans van kapitaaluitgavcn bij de voor de}ging 
capital therefrom any recoupments received during the year aanvang van het jaar van aanslag na aftrek daarvan van v~nkapltaal.
expenditure f 't 1 d't (. . f h d } 	 d d l' 't k . l' Ultgaven en.rom capl a expen lure nrespectlve 0 t e ate W len terugontvangsten ge uren elet Jaar Ul apltaa mtgaven ged 1 din connection 
with mining such capital expenditure was originally incurred), shall ontvangen (afgezien van de datum waarop zulke kapitaal- ~~lan: ~a~ 
operations. be added to the amount of capital expenditure ranking I uitgaven oorspronkelik gedaan werden) wordt gevoegd k~pitaal . 

for redemption incurred during that year. I bij het bedrag van kapitaaluitgaven gedaan gedurende Ultgaven In 
· d' 1 d d 1 . verband metTh 	 f 1 :Ld d h 11 h dat ]aar en Ie toege aten wor en voor e glllg. mijil

b . e i~~gregate am~unt 0 t le sums 8~ ,at, e ~ at.en Ret totale bedrag van de aldus bijgevoegde. sommen operaties. 
~ ~v d by ~he estimated number of years (~Urlllg WhICh wordt dan verdeeld door het geschatte aantal ]aren ge

mllllllg operatIOns. may 1,>e expected to contmue. .That durende welke mijnoperaties kunnen verwacht worden 
n~mbe! of yelns IS herell1after referred to as the hfe ofl voortgezet te worden. Dat aantal jaren wordt hierna 
t 	 e mme. genoemd het leven van de mijn. 

The quotient resulting from the division shall be the Ret kwotient dat het resultaat is van de deling is het 
amount to be dedueted as '3.foresaid : bedrag te worden afgetrokken als voorzegd: 

'd d th t . tl f . d . d £ th Met dien verstande dat in het'geval van inkomsten ver- .ProVI e a, In Ie case 0 lllcomes erive rom e . 1 ' . .. b 
k' f d' . t' th thO t' t d kregen mt het ek.sp Olteren van dlamantml]nen estaande opill'• 

wor lllg 0 any amon Illlnes eXlS mg on e Ir le·ll" ay d d' d D b 1910' 1 t h t ld"910 th h '1' l' f th tIe ertigste ag van ecem er , In P aas van e a us o£ Decernber, 1 ,ere s al m leu 0 e amoull so ca cu- k b d d k l'k' d d h .
1 t d b ddt d th t 1 d't' d d' tl bere ende e rag, ewer e1 e mtgaven ge uren e et Jaar 
a e e e. utc e e acdua expetn £1 ,ure .Incurrte durI.ng dle gedaan aan instandhouding en vernieuwing van nitrusting,.. year on mam enance an renew a 0 eqmpmen an In a -	 . d . b 'd' d f
dit' th t d t . th f 	 Ien aan toevoegmgen aaraan en mt reI lllgen aarvan a ge-

Ions ere 0 an exenslons . ereo . 	 trokken worden. 

(2) The life of the mine shall be determined by the Govern- (2) Ret leven van de mijn wordt bepaald door de Staats 
ment J\fining Engineer, but such determination shall be :.\'Iijningenieur, maar zulke bepaling is onderhevig aan bezwaar 
subject to objection and appeal to the special court constitutedIen appel naar het speciale hof ingesteld ingevolge Roofdstuk 
under Chapter III. as if it were a decision of the Commissioner. III. alsof hij een beslissing was van de Kommissaria. Wanneer 
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When the life of the mine, estimated and determined as het leven van de mijn geschat en bepaald als voorzegd meer 
aforesaid, exceeds thirty years then so long as the estimate bedraagt dan dertig jaar, dan wordt de vermindering zolang 
exceeds that period, the allowance shall be calculated on a als de schatting dat tijdvak overtreft, berekend op een tijdvak • 
period of thirty years. van dertig jaar. 

(3) The life of the mine shall be subject to revision at the (3) Het leven van de mijn ~s on.der~evig aan herziening op 
instance of the person liable to the tax or of the Commissioner, het ve~lan&en van de belastmgphc~~Ige persoon .of van de 
whenever any material alteration takes place in any circum- ~om~ISSarIS, wa::meer een bela:ngIlJke verandermg :p~aats~. 
stances relating to the mine or its working which affects the vmdt m ?ms~andlgheden .betrekking hebbende oR de mI]n of 
life of the mine and shall otherwise be subject to revision in ~e eksplO1~atle daarvan. dIe het leven van de mI] n raken.en 
every third year after the last preceding determination. In IS anders~ms elk d~r~e ]aa~. na de laatstvoo!af~aan~e bepahng 
any such revision the same provisions shall apply as in the onder.hevlg aan revls~e. BIJ ~~ke zulke herzle~ng ZI]n ~ezelfde 
original determination of the life of the mine. bepahngen toepassel~~ als bI] de oorspronkehke bepahng van 

No such revision shall affect any assessment determined het leven van de mlln. 
or any allowance made or presumed to have been made under Geen zulke herzienin~ he~ft invloed op de vastgestelde 
this Act or any previous law for the taxation of the profits aanslag of op een vermmdermg toegestaan of verondersteld 
of mining. toegestaan te zijn inge:,"olge deze W~~ of een vorige wet voor 

.. . . . . de bela sting van de wmsten van nu]nen.
(4) 'Yhen separate and dis~mct nulling operatIOns are carrIed (4) Wanneer afzonderlike en onderscheidene mijnoperaties 

o.n m mmes tbat are not ?Ontlguous, the allowance for redcmp- uitgevoerd worden in mijnen die niet aan elkaar grenzen, 
hon o.f capHal exp.enditure. shall be comput~d separately wordt de vermindering voor delging van kapitaal uitgaven 
according to the estlmated hfe of each such mme. 

(5) For the purposes of this section-

capital expenditure" means expenditure

(a) 	 on shaft sinking and equipment, including any 
single renewal or replacement of equipment 
which, together with the accessories thereto, 
exceeds in cost two thousand pounds; and 

(b) 	 on development, general administration and 
management prior to the commencement of 
production or during any period of non-pro
duction ; 

•• expenditure on shaft sinking" includes the expenditure 
on sumps, pump-chambers, stations and ore bins 
accessory to a shaft; 

" expenditure" means net expenditure after taking 
into account any rebates, recoupments or returns 
from ex enditure. ' 
p.. 

afzonderlik berekend overeenkomstig het geschatte leven van 
elk zulke mijn. 

(5) 	 Voor de doeleinden van dit artikel wordt verstaan
onder "ka,pitaaluitgaven"-uitgaven voor 

(a.) het zinken van een schacht en uitrusting daar
voor met inbegrip van een enkele vernieuwing 
of indeplaatsstelling van de uitrusting die te
zamen met bijbehoren meer dan twee duizend 
pond kosten; en 

(b) 	 ontginning, algemeen bestuur en beheer v66r de 
aanvang van produktie of gedurende een tijd
yak van non-produktie; 

" uitgaven voor het zinken van bet schacht" sluit in de 
uitgaven voor mijnputten, pompkamers, stations en 
kwartsbakken in verband met een schacht; 

" 	uitgaven" betekent netto uitgaven na in rekening 
g~bracht te heb~~~ de rabate~, terugontvangsten 
mt of terugveJ:kIl)gl.ngen van mtgaven:.

(6) De balans van kapltaalmtgaven ongedelgd bI] de aanvang 
(6) The balance of capItal expenditure unredeemed at the van het eerste jaar van aanslag onderhevig aan belasting 

commen~ement of the first year of assessment chargeable ingevolge deze Wet is de balans aangetoond ongedelgd te zijn 
~nder thIS Act shall be the balance. shown to be unredeemed bij de laatste aanslag voor normale inkomstebelasting gedaan 
m the. l~st asses~ment for normal mcome tax ~ade by the door de Kommissaris v66r de, invoering van deze Wet. 
ComnussIOner prIor to the commencement of this Act. 24. (1) Wanneer er een verandering van eigenaar van een Berekening 

-: 9 I mijneigendom plaats vindt, ten opzichte waarvan er een van dId 
Computa. 24. (1) Whenever there takes place a change of ownership ongedelgde balans van kapitaaluitgaven is, staat de Kom- ~~r:n: ;a~ 
:J:emed of a mining property in respect of which there is an unredeemed missaris zulk een gedeelte van de konsideratie, waar kon- kapitaal
balance of balance of capital expenditure the Commissioner shall allow sideratie gegeven wordt, of van de waarde waar geen uitgaven.bij 
capital ex- such a proportion of the consideration, where consideration konsideratie gegeven wordt, toe om als kapitaaluitgaven verandermg 
penditure is given, or of the value, where no consideration is given, to toegelaten te worden voor delging door de nieuwe eigenaar :i~~naar van
Of chan!h. rank as capital expenditure for redemption by the new ownerials de gezegde ongedelgde balans van kapitaaluitgaven een mijn. 
~f:=inglP as the said unredeemed balance of capital expenditure bears'draagt tot de totale uitgaven van een kapitale aard, gedaan eigendom. 
property. to the total expenditure of a capital nature incurred by the door de vorige eigenaar op de baten, met inbegrip van het 

previous owner on the assets, including the property, passing eigendom, die overgaan ten gevolge van verandering van 
by such change of ownership. eigenaar. 

(2) If the value of the consideration given or of the property (2) Indien de wa~rde van de gegeven ko~sidera:tie of van 
passing where no consideration is given is in dispute, it may be het ov~rge~agen .eIgendo~. waar geen kon.slde:t;atIe gegeven 
fixed by the Commissioner if the new owner consents thereto; wordt, l~ di~puut IS, .kan hI) .door de Ko~mlssarJs vastgesteld 
otherwise the value shall be determined in the same manner worden mdlen de meuwe elgenaar daarm toestemt, anders 
as if transfer duty were payable. 

Part II. 

Super Truv. 

Levy of 25. (1) In addition to the normal tax chargeable under 
super tax this 	Act there shall ,?e charged, levied and collec~e~ for theand 	ratjls ~enefi~ of the Consohdated Revenue Fund .an additIOnal taxthereof. 

~m thIS Act referre~ to as the super tax) m re.spect of such 
lllcomes as are heremafter declared to be subJect to super 
tax. 

(2) All the provisions as to the fixing of rates and the con
tinuance in force of the rates fixed in respect of any year of 

wordt de waarde vastgesteld op dezelfde wijze alsof here
rechten betaalbaar waren. 

DeeZ 	 II. 

Superbelasting. 

25 (1) Boven en be halve de normale bela~ting hefbaar Heffing van 
inge~olge deze Wet, wordt er ten behoeve van het Gekon- sup~rbe- .. 
solideerde Inkomstefonds een additionele belasting (in deze IMtmg en de 
Wet genoemd de superbelasting) opgelegd, geheven en geYnd d':;van 
ten opzichte van zulke inkomsten als hierna verklaard worden . 
onderhevig te zijn aan superbelasting. 

(2) AIle bepalingen omtrent het vaststellen van de voet en 
het van kracht blijveu van de voet vastgesteld ten opzichte 
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assessment, as ,provided in respect of the levy of normal tax van een jaar van aanslag zoals bepaald ten opzichte van de 
in section five of this Act, shall be applicable to the charge of heffing van normale belasting in artikel vi.j! van deze Wet 
super tax under this section. zijn toepasselik op de heffing van superbelasting ingevolge 

, 	 , dit artikel. 
(3) The sup~r tax shall be cal?~lated m the manner sI?eClne,d (3) De superbelasting wordt berekend op de hierna uiteen

hereunder, subject to the conditIOns and abatements m thIS gezette wijze met inachtneming van de voorwaarden en 
Part provIded, kortingen in dit Deel bepaald, 

26. De voet van superbelasting ten opzichte van het jaar Voet van 
Super tax 26. The rates of super tax in respect of the year of assessment van aanslag eindigende op de dertigste dag van Junie 1925 super., 
rates, ended on the thirtieth day of June, 1925, shall be :_ bedra,agt : belastmg. 

F h d f th 't b' t op elk poml van het bedrag onderhevig aan super
orhi~fc po~n 0 e fimo~n aU Jte~t t~ super ax" belasting een shilling en zoveel malen een vijfhonderdste 

onehs mg an daB. many ve un re, . S 0 one J?enny gedeelte van een pennie als er ponden zijn in dat bedrag, 
as t 	 ere are poun S 1Il that amount, subject to a maXImum k ' t h'll" lk d ' 

h'll" h d maar een ma 	Slmum voe van s 1 mgA In e zo amgt 	 f fira cove s 1 mgs 111 every suc poun, 	 d 't t b dpon me, coven gaan 	e, 
27. 	 Voor de doeleinden van dit Deel wordt onder de uit- Woord· 

Definition, 27. For the purposes of this Part the expression "income drukking "Inkomsten onderhevig aan superbelasting" ver- bepa.Iing. 
subject to super tax" means an amount as determined in staan een bedrag zoals vastgesteld in artikel negen en twinti.lJ 
section t·wenty-nine received by or accrued to or in favour of ontvangen door of toegevallen aan of ten gunste van een perSOQn 
any person other than a company during any year of assess- niet zijnde een maatschappij gedurende een jaar van aanslag. 
ment. 	 28. Wanneer de belastbare inkomsten van een persoon Aanslag voor 

finaal vastgesteld zijn voor doeleinden van normale belasting, norma;le- , 
Asse.ssment 28. Whenever the taxable income of any person has been is het al~us vastgeste~de bedrag finaal "yoor de doeleinden v~n ~:{l~~O~
for normal finally 	determined for normal tax purposes, the amount so vaststelhng va~ de mkomsten van dIe persoon onderheVlg super-,
tax to be 

deterInined shall be final for the purpose of determining the aan superbelastmg, 	 belas~mgfinal for , f th t b' . 	 doelelllden,super tax mcome 0 a person su Ject to super tax. 
purposes. 29. Om het bedrag van inkomsten onderhevig aan super- Wijze van 

belasting vast te stellen wordt het totaal genomen van- vtii:
Method of 29. To determine the amount of any income subject to super (a) de belastbare inkomsten >:an de belastingplichtige ~~::: ;:~determining 

zoals vastgestela voor doelemden van normale belas- inkomstenamount of tax the~e shall be taken the aggregate of-
income (a) the taxable income of the taxpayer as determinedi 
subject to for 	normal tax purposes; i 
super t,ax, 

(b) 	 any dividends or debenture interest excluded in the I 
caleulation of that taxable income under the pro-I 
visions of paragraph (k) of sub-section (1) of section 
ten of this Act, I 

'. 	 ! 
(0) 	 an amount equal to the nommal v~l~e of any bonus! 

shares debentures or other .sec~~ltles awarded tol 
the taxpayer by, way of capltahslllg the profits ofl 
a company of whICh such taxpayer was a shareholder I' 
or member where such profit~ ha ve not already 
been added or allocate~ ,to the mco ~e of ,the share
ho~der under the prOVISIons of sectIOn thlrty-t'Wo of I 
thIS Act; i 

(d) 	 any amount allocated by the Commissioner to the' 
taxpayer from the undistributed pronts of any 
company under the provisions of section thirty-two 
of this Act; . 

any deduction made for super tax purposes in respectl 
of the last preceding year of assessment under the, 
provisions of paragraph (b) of section thirty of this 

, 	 Act 
, 

. , , 
Set off. 30. 'There sha~l, be set off agalllst the a,ggregate, deterrmned 

under the provlSlons of the last precedlllg sectlOn
(a) expenditure or other than expenditure or 

of a capital nature, incurred by the taxpayer 
v,ithin the Union, in the production of any amounts 
ill~luded in his income subject to super tax under 
the provisions of pl\ragraphs (b) and (0) of the last 
preeeding seetion; 

(b) 	 any balance of loss as at the close of the year of assess
ment under charge which the taxpayer would be 
entitled under the provisions of sub-section (3) of .. 	 section eleven of this Act to carry forward and set 
off for normal tax purposes against his taxable income 
for the next succeeding year of assessment: Provided 
that in the event of the balance of loss so ranking 
for deduction exceeding an amount sufficient to relieve 
the taxpayer from liability to super tax in respect 
of the year of assessment under charge, the amount 
deducted s:~all be limited to a sum sufficient to give 
such relief. 

ting; 	 onderhevig 
n(b) dividenden of rente van obligatiebrieven uitgesloten baal St';lper. 

b.. 	 d b k ' d' bIb 'k e as ,1ng, 
. I] e ere ellln~ van Ie east are m omsten 
mg~~olge de bepal~ngen ,van paragraaf (k) .van sub
artlkel 	(1) va~ artlkel lten >:an deze Wet, 

(0) 	 een bedrag ge~lJk ,aan, de nommale waarde ,va.n bonus 

aandelen, obhgatIebneven of andere sekuntelten aan 

de belastingplichtige toegekend bij wijze van kapitali
satie van de winsten van een maatschappij waarvan 

zulk een belastingplichtige een aandeelhouder of lid 

was waar zodanige winsten niet reeds toegevoegd of 
toegewezen zijn aan de inkomsten van de aandeel
houder ingevolge de bepalingen van artikel twee en 
dertig van deze Wet; 

(d) 	 een bedrag door de Kommissaris aan de bela sting
plichtige aangerekend uit de niet uitgekeerde winsten 

van een maatschappij ingevolge de bepalingen van 

artikel twee en dertig van deze Wet; 


(e) 	 aftrekkingen toegestaan voor doeleinden van super
?elasting ten opz,ichte van het la~tstvoorafgaande 

Jaar van aanslag ,mgevolg~ de bepahngen van para
graaf (b) van artIkel dertt.g van deze !Vet, 

30. Er wordt tegen het totaal vastgesteld mgevolge de Bedragen in 
bepalingen van het laatstvoora.fgaande artikel in rekening rekening 
gebracht; gebracht. 

(a) uitgaven of verliezen niet zijnde uitgaven of verliezen 
van een kapitale aard gedaan of geleden Q.oor de 
belastingplichtige binnen de Unie, bij de voort
brenging van bedragen ingesloten in zijn inkomsten 
onderhevig aan superbelasting ingevolge de bepalingen 
van paragrafen (b) en (0) van het onmiddellik voor
afgaande artikel; . 

(b) 	 een balnas van verlies zoals bij het einde van het jaar 

van aanslag waarvoor de heffillg geschiedt, die de be
lastingplichtige gerechtigd zon zijn ingevolge de be
palingen van sub-artikel (3) van artikel elf van deze 

Wet te transporteren en in rekcning te brengen voor 

doeleinden van normale belasting tegen zijn belastbare 

inkomsten voor het eerstvolgende jaar van aanslag. 

l"Iet dien verstande dat in geval de balans van een 

verlies dat aldus toegestaan wordt voor aftrekking 

een bedrag tebovengaat voldoende om de belasting
plichtige te bevrijden van belastingplichtigheid aan 

superbelasting ten opzichte van het jaar van aanslag 

waarvoor de heffing geschiedt het afgetrokken bedrag 

beperkt wordt tot een som voldoende om zulke 

bevrijding te geven, 
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Aba,tement. 3~. (1) The abatement to be allowed in respect of any income 31. De korting te worden toegestaan :i,n verband met Kort,jng. 

subJect to super ta;x shall l;>e the su:r;n ?f. two thousand five inkomsten onderhevig aan superbelasting is de som vall twee 

hundred pounds whic~ sum shall be di:t;nIllished b~ one pound duizend vijf honderd pond, welke som verminderd wordt met 

for every pound. by whICh the aggregate Income subJect to super een pond op elk pond waarbij de totale inkomsten onderhevig 

tax: after m~kmg allowance for any. amounts t? be s.et off aan superJ.l":::-!lting na aftrek van bedragen in rekening te 

ag~mst that Income under the prOVISIOns of !!ectIOn tktrly of worden gebracht tegen die inkomsten ingevolge de bepalingen 

this Act, exceeds two thousand five hundred pounds. van artikel dertig van deze Wet tweeduizend vijf honderd 


(2) The amount remaining after the deduction of any abate- ponden te hoven ~aan. 
ment allowable shall be the amount subject to super tax. (2) Ret o:ers~hletende bedrag na d? aftrek van de !oe

gestaan kortmg IS het bedrag onderheVIg aan superbelastmg. 

Levy of 32. (1) Whenever the dividends distributed during any. 32: (1) Wan~eer de gedurend~ een tijdvak ged~.kt door de Hefting van 
super tax period covered by its annual accounts by any privatc company ]~arhkse reke~ll~gen van een prIvate maatschappl] doo~ heJ? ~~fae:ting op 
on un· are not in the opinion of the Commissioner a fair and reason- mtgeke?r~e dlVIdende~ naa: het. oord~.el van de KOmffilSSarIS niet uit. 
distributed able distribution of the accumulated profits available for that g~en billike ~n redehke Ultkermg. ZIJn van de opgehoopte g~keerdeprofits of 
privat~ 	 purpose or whenever during such a period no distribution WInsten bes.~hlkbaar voor ~3,t ~oelemde of WaIll1eer. gedurende wl?sten van 
companies. 	 has been made by such a company from the accumulated profits zulk e~!l tl]dvak geen Ultkel'lng .door een zodamge :naat- i:~::~e 

so available, the Commissioner may, for the purpose of de- schapplJ pla~ts gevonden heeft m~ d~ opgehoopte wmsten schappijen. 
termining the income subject to super tax of any shareholder aldus b~schikbaar, ,kan de Komffilssar:s voor het doel :-an 
in the said company allocate to such shareholder, such sum, vaststelhng van de mko,msten onderhevig aan s~1?erbelastIng 
proportionate to the amount of his shareholding in the com- van een aandeelhouder m de gezegde maatschappI], a~n zulke 
pany, as may seem to the Commissioner to be fair and reason- aandeelhouder zulke ,som aanr?kenen, naar ver~?uding van 
able, having regard to the circumstances of the company. het aantal aandelen door hem m Q.e ~aa~sch~ppIJ gehoude~,

als naar het oordeel van de Kommlssarls hllhk en redehk 
Any .decision b~f t~e Commissioner under this section shall mocht zijn in aanmerking nemende de omstandigheden van de 

be subject to 0 ]ectIOn and appeal. maatschappij. 
(2) Any amount so added or allocated by the Commissioner Een beslissing ,van de Kommissaris ingevolge dit artikel lB 

shall be deemed to have accrued to the shareholder on the onderhevig aan bezwaar en appel. 
last day of the accounting period the accounts of which dis- (2) Een aldus toegevoegd of aangerekend bedrag door de 
close the accumulated profits in respect of which the Com- Kommissaris wordt geacht toegevallen te zijn aan de aandeel
missioner's allocation is made. houder op de laatste dag van het rekening-tijdvak waarover 

(3) For the purposes of this section "private company" de rekeningeu de op~choopte winsten ~ant~men ten opzichte 
means any company wherein- waarvan de aanrekemng van de KOmffilSSarIS plaats gevonden 

(a) 	n~t more than ten of the largest shareholders hold he(~~, Voor de doeleinden van dit artikel wordt onder" private 
mnety per cent, of the shares; and maatschappij " verstaan een maatschappij waarin

(b) 	 restrictions are imposed upon the right to transfer (a) niet meer dan tien van de grootste aandeelhouders 
shares; and negentig percent van de aandelen houden; en 

(0) 	 no invitation has been issued to the public to sub- (b) beperkingen opgelegd zijn aan het recht om aandelen 
scribe for any shares or debentures: over te dragen; en 

Provided that there shall not be included within the term (0) geen uitnodiging gericht is aan het publiek om in te 
" ' t" h' t 1 th schrijven op aandelen of obligatiebrieven: prlva 'e company any company w erem no ess an, , .". 
ninety per cent. of the shares are held by a company or com- Met dlen .. ;;rstande dat ond~: ~e Ultdrukkmg prIvate 
panies, wheresoever registered or carrying on business, which ~aatsc~appI] geen ma.astchappI] mbegrepen wordt, 
do not fall within the terms of this definition, met mmder dan negentlg percent van de aandelen 

maatschappij of maatschappijen waar ook ",'01-...""... 

Dividends 33. Dividends received by or accruing to or in favour of zake~ ,doende gehouden wordt, die niet in de termen 
accruing any individual not ordinarily resident nor carrying on business defimtIe . v~llen. 
to non· in the Union shall bc exempt from the super tax, provided 33. Dlvldenden ontvan~en, door of, toeyallende aa~ J} ten Dividenden 
residents such dividends are not paid nor payable within the Union. gunste van een persoon dIe m de Ume met gewoonhk oon- toeval~ndeexempt. achtig is of bezigheid drijft zijn vrij van de superbelastir g mits nan ll1€lht , 

d' 'd d . t b· Id" h b Ib ,,' woonao tlge34. 	Every company which- zulke .IVI en en me etaa Zl]n noc etaa aar zlJn!binnen personenDuty of 
companies ( ) pays interest upon or m respect of debentures de Ume. i vrijgesteld. 
to furnish a debenture stock; or or 34. Elke maatschappij die-, " f Plioht van 
returns. , , . 	 (a) rente betaalt op of ten aanZlCn van obhgatH~brieven maat

(b) pays any dIVIdend upou shares m such company, of obligatiestock; of ,Bohappijen 

Ehall, within. thirty days after the thirtieth day of June in (b) dividenden betaalt op aandelen in zulke maats'Clhappij, f~ ~~~;;ve~. 
each year, ,h~rnish in the prescr~bed form to the Commissioner verstrekt binnen dertig dagen na de dertigste dag ';¢an Junie ken. re 
iI. return glvmg the full name and address of eac~ holder of in elk jaar, een opgave in de voorgeschreven vOlm aan de 
;;~c~ deben~ures or shares and th~ ~mount of mterest or Kommissaris, waarin de volle naam en het adri;ls van elke 
1i~dend paId to ea~h. such holder dUrIng the twelve months houder van zulke obligatiebrieven of aandelen em het bedrag 
ending on such thIrtieth day of June. van rente of dividend ~an .elke zulke houder betl'\ald gedurende 

, ,. . de twaalf maanden emdlgende op zulke dertigste dag van 
Return of 35. Eve~y b,ank carrylI~g ?n busmess m the Umon or com- Junie opgegeven worden. 
payments pany deahng m or ne~otlatmg bea~er warrant~ ~hall keep a 35. Elke bank die bezigheid drijft in de Unie of maatschappij Opva:ge van 
in respect record of all payments m respect of mterest or diVIdends made die handelt in of die orders aan toonder verhandelt houdt aa _betalm~nof bearer 	 . h' , ," n ten 0pZlchte
warrants. 	 t,0 any person by means 0 f bear~r warran s t and shaII ~n suc tekemng van aIle betahngen ten 0pzlChte van rente of divi- van aandelen 

manner and f.or~ and at such ~lmesas. may b~ preSCrIbed or denden aan een persoon gedaan bij wijze van orders aan toonder aan toonder, 
as the CommISSIOner may reqmre, furmsh partICulars of such e~ verstrekt op zulke wijze en in zulke vorm en op zodanige 
payments, tIlden ala voorgeschreven mocht worden of als de Kommissaris 

mocht verlangen biezonderheden van zulke betalingen. 
Personal 36. It shall be the duty of every person chargeable with the 36. Ret is de plicht van elke persoon die belastbaar is met Opgave door 
return. super tax to give notice in writing to the Commissioner that de superbelasting om schriftelik kennis te geven aau de Kom- personen. 

he is so chargeable. jmissaris dat hij aldus belastbaar is, 
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CHAPTER III. 

GENERAL PROVISIONS. 

Part 1. 

Returns and Assessment!!. 
,.~ 

HOOFDSTUK. III 

ALGEMENE BEPALINGEN. 

Deeel 1. 

Opgaven en Aanslagen. 
37. (1) De Kommissaris geeft jaarliks openbare kennis dat Ke~nis-

aIle personen, die belastingplichtig zijn ingevloge de bepalingen 'kvmg ,d~or 
Notice by 37. (1) The Commissioner shall annually give public notice\van deze 'Vet, hetzij persoonlik of in een vertegenwoordigende sa~:::llllS 
~~:e~is- that all persons liable to taxation under the provisions of this hoedanigheid, verplicht zijn om binnen dertig dagen na de op.g,,:ven 
requiring Act, whether personally, or in any representative capacity, datum van zulke kennisgeving of binnen zulke verdere tijd als de verelsende 

. d t f . h . h' h' d f th d f " 	 h voor aanslaO'returns for are requ~re 0 .'Ir~IS WIt III t ut,f ays a ter e. a~e 0 Kommissarls om goede redenen moc t toestaan, opgaven voor van be- '" 
~f~=:nt such fnotice'dor withIln such further tIme as the ComfmIhsslOner de aanslag van de helasting te verstrekken. lasting onder 
under this mayor goo cause a low, returns for the assessment 0 t e tax, (2) Zulke kennisgeving vermeldt de plaatsen waar de voor- ~~e Wet en 
Act and geschreven vormen verkregen kunnen worden en het is de plicht WIJze v: 
manner of 	 (2) Such notice shall state the places at which the pre-Ivan alle zulke personen en van aIle personen die bi]' deze 'Vet verstre mg
f ' h" ., 	 " van opgaven
urrus mg scrIbed forms may be obtaIlled, and It shall be the duty of alll'verplicht Zi]'ll om zulke opgaven te verstrekken aanzoek te doen en tussen

returns ' and h d f 11 ' d b h' A f' h 	 " interim' suc persons, an 0 a persons reqUl~e y t IS ct to urms om de voorgeschreven vormen van opgaven, tijdse 
returns, such returns, to apply for the prescrIbed f.orms of returns, I (3) Elke zodanige peI:soo~, die in gebreke blijft om zulke opgaven. 

(3) Any such person failing to furnish such return shall not opgave te verstrek~~n, IS nIet o~the:en van een straf om de 
be relieved from any penalty by reason only of his havingenkele reden dat hI] geen kenlllsgevmg ontvangen heeft ~m 
received no notice t~ furnish th~ same, or of the prescribed dezelve te verstre~ken~ of dat de voorges~hrev:en vor:t~ ~et 
form not having been delivered to him; but the Commissioner a~,n hem overhandIgd IS; maar de KommlSSarIS kan, mdien 
may, if he deem it so advisab1<:, cause forms to be delivered hI] zulks raadzaam acht, vormen docn afleveren aan of per post 
or sent by post to any p n verzenden naar een persoon. 

erso . 	 (4) Indien in enig geval de Kommissaris reden heeft om te 
(4) If in any case the Ctjmmissioner has reason to believe geloven dat een betaalbare belasting niet geind zou kunnen 

that any tax payable mtl.y not be recovered, he may, prior worden, kan hij, vo6r de uitreiking van een zodanige jaarlikse 
to the issue of any such "nnual notice, require any person by kennisgeving van een persoon bij schriftelike kennisgeving 
notice in writing to render interim accounts for any period he verlangen om tussentijdse opgaven te verstrekken over een 
may designate in sucb notice, and may proceed to make an tijdvak dat hij in zulke kennisgeving mocht aanduiden, en hij 
assessment in respec't of that period. kan dan een aanslag doen ten opzichte van dat tijdvak. 

. . 	 . (5) BIke persoon doet na publikatie van de jaarlikse bnnis
(5) Eve~y person, shall, on 'pubhcatl~:m of the annual no.tICe geving of bij ontvangst van zulke schriftelike kennisgeving 

?r on receIp~ of amy such ~rIt.ten notIC~, prepar~ and ,delIver in de voorgeschreven wijze, binnen het in zulke kcnnisgeving 
m ~he prescrIbe~ manner, :VIthIll the pe~lOd mentIOned III such vermelde tijdvak een opgave in de voorgeschreven vorm, de 
;:totlCe, to the pters,on ap~o:nted to rcc~Ive the san;.e, a return verlangde biezonderheden en aIle andere biezondere punten in 
III the for~ pr~\scrIbed! giVIng the par:tICulars reqUIred an.d all verband daarmee welke mochten worden voorgeschreven 
other detaIls III relat:on thereto WhICh may be pr~scrIbed. opgevende en overhandigt hem aan de persoon aangesteld om 
Such return :shall, be SIgned by the t,axpayer, or by hIS agent dezelve te ontvangen. Zulke opgave wordt ondertekend door 
duly aut1,lrvrIzed In that behalf. de belastingplichtige of zijn te dien behoeve behoorlik ge-

I 	 h' d (6) A.Jny person signing any such return shall be deemed mac tlg agent. . 
for~agl purposes in connection with this Act to be cognizant (6) Ben. perso?n dIe zulke opgave ondertekent, wordt voor 
~' all statements made therein. aIle doelelllden III verband met deze Wet geacht bekend te 

,; zijn met alle verklaringen daarin gedaan. 
/ (7) 4ny return made or purporting to be ma~e or signed by (7) Een opgave gedaan of hetende gedaan of ondertekend 

_~ 	 or on behalf of any person for the purposes of thIS Act, shall be/te zijn door of ten behoeve van een persoon voor het doel vall 
deemed to be duly made and signed by the person affected deze Wet, wordt geacht behoorlik gedaan en ondertekend te 
unless such person proves that such return was not made or zijn door de betreffende persoon, tenzij zulke persoon bewijst 
signed by or on hi:; behalf. dat zodanige opgave niet door hem of te zijnen behoeve gedaan 

. of ondertekend was, 
.(8) If any person. ftaIls to makte such a retturn, the bChomlf" (8) Indien een persoon verzuimt zulk een opgave te doen, 

mISSIOner may appOln a person 0 make a re urn on e a Ik d K ' . t II t b h ' t d an e ommlSSarIS een persoon aans e en om en e oeve 
of sueh person, and theret urn made by tlIe person so appOlIl e Ik 	 t d d dA t tl t f th van zu e persoon een opgave e oen en e opgave ge aan sha11 be, for a11 the purposes 0 f thIS ' 

C', ,Ie re urn 0 ,e d d ld t ld . 1 d d l' dr bl t k th 	 ,oor e a us aanges e e persoon IS, voor a e oe em en 
person la e 0 ma e e same. 	 van deze Wet, de opgave van de persoon verplicht om dezelve 

(9) The returns furnished by or on behalf of every person te doen. 
required to furnish returns under this A<it shall contain such (9) De opga:en ver.strekt door of ten behoeve van elke 
particulars, be in such form, and be furnished to the person persoon van Wle vereist wordt om o~gaven te verstr~.kk~n 
appointed to receive the same at such time as may be pre-lilgevolge d"ze Wet bevatten zulke blezonderheden, ZI]n m 
scribed by the Commissioner. Izulke vorm, en worden aan de persoon aangesteld om dezelve 

. . 	 .te ontvangen, verstrekt op zulke tijden als door de Kommis
(10) The Con:lmlssIOner may, when and as often as he thInks Isaris mocht voorgeschreven worden. 

necessfl:IY, requu:e any person .to make fulle~ or fur:ther returnfll (10) De Kommissaris kan, wanneer en zo dikwels a.Is hij 
respectIng any matter of WhICh a return IS reqrured or pre-I'nodig acht, van een persoon verlangen om meer volledige of 
scribed by this Act. ,verdere opgaven te do en omtrent enige zaak waarvan een 

. . , iopgave verlangd of voorgeschreven wordt door deze Wet. 
.. (11) ,All returns reqUIred to be furlllshed under :this Act shall I (11) AIle opgaven die ingevolge deze Wet verstrekt moeten, 

be delIvered at, or sent by post to, the prescrIbed address. worden worden afgeleverd bij of per post gezonden naar het 


ivoorgesehreven adres. 

(12) Any such return shall, if marked with the words l (12) Een zodanige opgave wordt, indien gemerkt met de 

" Ineome Tax" and" On His Majesty's Service" be carried woorden "Inkomstebelasting" en "In Zijn Majesteits 
and delivered free of postal or other charges by the postal Dienst," doo'r het Departement van Posterijen,zonder frankeer
department. of andere kosten, vervoerd en afgeleverd. 
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(13) The return of income to be made by any person in respect (13) De opgave van inkomsten te worden gedaan door een 
of any year of assessment chargeable under this Act shall be persoon ten opzichte van een jaar van aanslag belastbaar 
a full and true return for the whole period of twelve months ingevolge deze Wet, is een volledige en ware opgave over het iI 
ending upon the last day of the year of assessment under charge: gehele tijdvak van twaalf maanden eindigende op de laatste 

dag van het jaar van aanslag waarvoor de heiling geschiedt: 
Provided that where it is established to the satisfaction 0 Met dien verstande, dat, waar naar genoegen van de Kommis

the Commissioner that the income of a person cannot be con saris bew~zen wordt, dat de inkomsten van een p~~soon niet 't 
veniently returned for that period, the Commissioner may accept gemak~ehk. kunnen worden opgegeven voor dat tl]dvak, de 
returns made up to a date agreed by him, but any such return Kommlssans opgaven, gedaan tot op een ~atum door hem 
sh8,11 be deemed for all purposes of this Act to be a return for toegestemd, ka.n aannemen, maa: een zodalllge opgave wo~~t 
the period covered bv the year of assessment under eharge. voor aUe doelemden van deze '~et geacht een opgave te ZI]n

• 	 . over het tijdyak gedekt door het jaar van aanslag waarvoor de 
. heiling geschiedt, 

(U) If. any p~rson when called. upon to furlllsh a return (14) Indien een persoon, yan wie verlangd wordt om inge
u~d~r thIS Act IS unable to furms~ such !eturn, the Com- volge deze Wet een opgave te doen, niet in staat is om zulke 
llllSSlOner may aecept a return of estlmat~d mcome for assess- opgave te verstrekken, kan de Kommissaris een opgave van 
m?n~, an~ such assessment shall be ad]?sted by the ,Com- geschatte inkomsten voor het doel van aanslag aannemen, en 
mISSIoner If and when an actual return of mcome IS furmshed. zulke aalls1ag wordt gewijzigd door de Kommissaris indien en 

~ . '. ,wanneer een werkelike opgave van inkomsten verstrekt wordt. 
(lo) P~r~ons carrymg on any ~usmess m partnershIP. shall (15) Personen die een bezigheid in vennootschap drijven, zijn 

make a JOl,nt return as 'partners m respect of. such b~smess, verplicht om een gezamenlike. opgave als vennoten ten opzichte 
toget~er With such partIculars as may from tIme to tIme be 1van zulke bezigheid te verstrekken, vergezeld van zulke 
pre~c~Ibed, a~d each such partr:er shall b,e. separately and.biezonderheden als van tijd tot tijd mochten worden voorge
mdividually hable for 	the rendermg of the Jomt return. Ischreven, en elke zodanige venn 00.t is afzonderlik en persoonlik 

aansprakelik voor het verstrekken van de gezamenlike opgave, 
Commis, 38. All forms of returns and other forms required for the . , ,
sioner may administration of this Act shall be in such form as may b. 38. AIle VOl'men van opgaven eJ! andere vormen verelst voor Kommlssarul 
prescribe 'm e·lde administratie van deze Wet, zijn in zulke vorm als van tijd kan vormen 
forms. prescribed by the Commissioner from time Ole, .. d .' h . d h voor·t t 

tot tlJd door e Kommissans moc ten wor 	en voorgesc reven, schrijv€ln. 

Married 39. {1~ The income of a woman married with or without 	 39. (1) De inkomsten van een in of buiten gemeenschap Inkomsten
women's commulll,ty .o~ property and. not separated from her ~usband van goederen gehuwde vrouw en niet ¥an tafel en bed ge- van gehuwdeincome. 

unde~ a .JudiCIal order, or WrItten ~greement shall be mclu~ed scheiden van haar man ingevolge een .rechterlik bevel of vrouwen. 
by hIm I~ returns of IIlcome reqUlred to be rendered by hIm schriftelike overeenkomst, worden door heli'1 ingesloten in de 
under thIS Act: inkomste-opgaven die door hem ingeyolge (leze Wet verstrekt 

Provided that if either the husband or the wife make written moeten worden: ~Iet dien verstande dat indien hetzij de man 
application therefor to the Commissioner or the Commissioner,of de vrouw schriftel,ik applikatie daaro~ bi]' de Kommissaris 
considers it desirable, returns of income may be required to maakt of de. Kommlssans zulks wensehk acht,. verlangd kan 
be rendered by any such husband or wife separately. worden. dat mkomste-opgaven door zulke man of vrouw af

zonderhk verstrekt worden. 
(2) In the event of the death of the husband during any (2} In het ge;ral van het overlijd~n van de man"...gedure~.de 

year in respect of which such income is chargeable, the income een Jaar te~ opzlChte waarvan zulke mkomste~ belast~aar ZI]n, 
of the wife for the period elapsing between the date of such worden de mkomsten van de vr~?w voor het tIJdvak Yer>.'ttreken 
death and the last day of the year of assessment shall be re- ~ussen de datum van zulk overhJden en de l~ats~e dag van---4.?t 
turned as the separate income of such wife. ' Jaar van aanslag opgegeven als de afzonderhke mkomsten vail'

zulke vrouw. .. .. 	 " 
(3) Any am~)Unt payable by way of alimony or allowance. (3) E~n bedrag betaalbaar b~] wIlze van ond~rho?dsKosten of 

under any judICial order or written agreement of separation ortoelage lllgevolg,e ,een rechterhk bevel of s.chrlftehke overeen
~nder any order of divorce shall be returned as the separatelkomst van sC~~ldmg van tafel en bed, of mgevolge. een bevel 
mcome of the person to whom the amount is paid, van echtscheIdmg wordt opgegeven als de aparte mkomsten 

van de persoon aan wie het bedrag betaald wordt. 
(4) 	 Every parent shall be required to include in his return (4) Elke ouder is verplicht in zijn opgave inkomsten ont

I door of toevallende aan een van zijn minderjarige any income received by or accrued to any of his minor children vangen 
either directly or indirectly from himself, or his wife, together kinderen, hetzij direkt of indirekt van hemzelf of zijn vrouw 
with such particulars thereof as may by the Commissioner tezamen met zulke biezonderheden daaromtrent als door de 
be prescribed or required, Kommissaris mochten worden voorgesclgeven of vereist, in te 

sluiten. 

Pu':!fs};o 4~. (1) E;rery. person shall, if required by: the Commissioner, 40. (1) Elke persoon verstrekt, indien zulks van hem door de Verplichting 
returns as to fur~llsh to hIm, m such ~or:n and at such ~lme as may be pre- Kommissaris vereist wordt, aan hem in zulke yorm en op zulke om opgaven 
eml?loyees, scrIbed o~ as the ComllllssIOner may reqUIre, ret~rns of all or tijd als mocht worden voorgeschreven of als de Kommissalis te doen 
thelr any,partIcular class of persons employed ~y hIm, and t~e mocht vereisen, opgaven van alle of een biezondere klasse van om~rent:t:iher earmngs, salary" wag~s, allowances or penSIOns, whether III personen bij hem in dienst, en de verdiensten, salaris, lonell, ~~~~~n, 
matters. money or otherWise, paId O! allowed t~ each person so ~mployed. toelagen of ,pensioenen, hetzij in geld of anderszins, aan elke diensten en. 

, (2) Every person carrymg on bUBmess, III the Umon shall, aldus in dienst zijnde persoon betaald of toegestaan. andere 
1Il ~uch manner and fo~~ and at s~ch tImes as may ~e. pre- (2) Elke persoon die een bezigheid drijft in de Unie, verstrekt ~=:1egen. 
scrIbed by t~e ComllllsBIOner furmsh to the ComllllssIOner op zulke wijze en in zulke vorm en op zulke tijden, als mocht . 
retnrns showmg-~ worden voorgeschreven door de Kommissaris, opgaven aan de 

(a) all payments made to any person in respect of any Kommissaris aantonende
share 	or interest in such business; (a) aIle betalingen aan een persoon gedaan ten opzichte 

van een aandeel of belang in zulk bezigheid ; 
(b) all moneys received by him from any person on deposit b) 11 ld d h 

for any fixed time or period with or without interest, (a e ge en oor em ontvangen van een persoon op 
and 	 deposito voor een bepaalde tijd of tijdvak met of 

zonder rente; en ' 
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(c) 	 all such other information in his possession with regard! (e) alIe zulke verdere informatie in zijn bezit omtrent de 
to the income received by, or accruing to or in favour! inkomsten ontvangen door of toevallende aan of ten 
of, such person as may be prescribed or may be re-: behoeve van zulke persoo~ als mocht worden voor
quired by the Commissioner, . ge,schr~ven of mocht verelst worden door de Kom

mlssans, 
(3) In a~dition t,o the returns specified in this and the last (3) Boven en behalve de opgaven vermeid in dit en de twee 

two preceding sectIOns, ever~ person, whether ~ ~axpayer or onmiddellik voorafgaande artikels, doet elke persoon, hetzij een I
not, shall, as and when reqmred by the ~o~mIssIOner, ma,kclbelastingplichtige of niet, indicn en wanneer van hem zulks 
such further or other r~turns as the CommISSIOner may reqmreveriangd wordt door de Kommissaris, zulke verdere of andere 
for the purposes of thIS Act, opgaven als de Kommissaris mocht verlangen voor de doeleinden 

(4) Every person to whom a form of return is sent by the van deze Wet. , 
Commissioner shall complete the same in accordance with (4) Elke perso?n a,an WIC een opgaa~vorm gezonden :vordt 
the requirements of the Commissioner and shall return it to Idoor. de Komm1ssans, ,vult, dezel ve m overeeukomstlg de 
the Commissioner at such time and place as the Commissioner v:rClst~n v~n de Kom~Issans en zendt dezelve ~eru~ aan de 
may direct, Kommlssans op zulke tIJd en plaats als de Kommlssans mocht 

bevelen. 
, . , .' 41. (1) Voor het doel van het verkrijgen va~ volledige Overlegging • 

Production 41. (1) For ~he purpose of obtammg full mformatIOn m informatie ten opzichte van de inkomsten van een belasting- Vfl,fi doku
of respect of any mcome of any taxpayer or of any part thereof,. I' h ' 'f I d k K . ,menten en
documents th C ,. . t d fP Ie tlge 0 van een gedee te aarvan, an de ommlssariS getuigenis 

I1nd evidence e .O~~lsstOn~~ ~ay r~q~Ire any bPerson 0 pro uce, t o~ Iverlangen dat een persoon akten, plannen, instrumenten, onder eue. 

on ol1th. ebxam,Ina fIOnthYt e omm18SIOner or. y anY peIrson appom be :boeken, rekeningen, handelslijaten, inventarissen of doku

y h1m or a purpose, at sueh tIme and p ace as may e i d' d d K . , di h ht d . t d b th C " 'th t b h 1£ d d I Imenten, Ie oor e ommlssans no g moe ten geac wor en
?,PPOIll eye ommISSlOner III a, e a ,any, ee s, pans, voor de doeleinden van deze Wet, ter onderzoek door de Kom
mstruments, books, accounts, trade hsts, stock hsts, or docu-I' • f d d h d t d I t ld" d f h: mlssans 0 oor een oor em voor a oe aangcs e e persoon, hi h h Cmenta w c t commISSIOner may eem necessary or t e. I t lk t" d 1 tId d K ' 't d' 
Purposes of this Act, 	 0:ver eg op zu e 1] en p aa s a s oor e ommlSSarlS e len 

emde mocht bepaald worden. 
(2) The Commissioner may, by notice in writing, require (2) De Kommissaris kan bij schriftelike kennisgeving van 

any person entitlcd to or in receipt of any income (whether een persoon, gerechtigd tot of in ontvangst van inkomsten 
on his own behalf, or as the representative of any person) (hetzij te zijnen eigen bchoeve of. als de vertegen,,:oor~igcr van 
or any person whom the Commissioner may deem able to cen persoon) of van een pcrsoon dlC door de Kommlssans geacht 
furnish information, to attend at a time and place to be named wordt iu staat te zijn informatie te verschaffen, vereisen om op 
by the Commissioner for the purpose of being examined on oath een tijd en plaats, te worden bepaald door de Kommissaris, te 
respccting the income of any such person or any transactions verschijnen voor het doel om onder ede ondervraagd te worden 
or matters affecting the same or any of them or any part bet~cffende de inkomsten v:>n een zodanige persoon of trans
thereof. Any person so attending may be allowed by the akbes of aangelegenheden dIe dezelve raken of een of meer van 
Commissioner any reasonable expenses necessarily incurred hen of een gedeelte daarvan. .Aan een persoon die aldus 
by such person in so attending. verschijnt kUIlllen door de Kommissaris redelikc uitgaven 

noodzakelikerwijze gedaan door zulke pcrsoon om aldus to_ 

Penalty on 42. (1) Any person who- verschijnen toegestaan worden. 

default., ( ) f 'I I t f 'h d h 42. (1) Hij die- Strnffen 


a 	 al s or neg ectso urIllS any return as an w en (a) verzuimt of nalaat een opgave te verstrekken zoals en VOOl" , 

required by the Commissioner under the powers wanneer door de Kommissaris vereist ingevolge de verZUlmen. 
conferred by this Act; or bevoegdheden aan hem bij deze Wet verleend; of 

(b) 	 without just cause shown by him, refuses or neglects (b) zonder aantoning van goedc redenen door hem weigert 
to furnish any information or reply or to attend and of nalaat informatie te verschaffen of antwoord to 
give evidence as and when required by the Com- geven of te verschijnen en get.uigenis af te leggen, 
missioner or any officer duly authorized by him or' zoals en wanneer door de Kommissaris of cen door hem 
to answer truly and fully any questions put to him or behoorlik gemachtigde beambte verei!!t, of volledige 
to produce any books or papers required of him by en ware antwoorden te geven op vragen aan hem 
the Commissioner or any such officer; or gesteld of boeken of papiel'en over te leggen zoals van 

(e) 	 obstructs or hinders any officer in the discharge of hem door de Kommissarie of van zodanige beambte 
his 	 duties under this Act, vereist is; of 

'It f ff d I' bl 't' t fi (c) een beambte verhindert of belet in de vervulling vanshall b e gIII y 0 an 0 ence an Ia e on conVlC IOn -0 a ne .. r ht' I d W t 
not 	exceeding fifty pounds, ,zIJn p Ie ,en mgevo ge cze. e; ., . 

maakt zlch schul dIg aan een overtredmg en wordt blJ schuldlg
(2) Any person who has been convicted under the provi- bevinding gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond. 

sions of sub-section (1) ·of this section of failing, neglecting (2) Hij die, na schuldigbevinding, ingevolge de bepalingen 
or refusing to furnish any return, information or reply re- van sub-artikt'l (1) van dit artikel, aan het verzuimen, nalatig 
quired by the Commissioner shall, if he fails, neglects or refuses zijn, of weigereu om ecn opgave te vcrstrekken, informatie, of 
within any period deemed by the Commissioner to be reason- antwoord te geven door dc Kommissaris vcreist, binnen een 
able and of which notice has bcen given to him by the Com- tijdvak door de Kommissaris redelik geacht en waarvan hem 
missioner, to furnish the return, information or reply required, door de Kommissaris kcnnis gegcven is, verzuimt, nalaat, of 
be guilty of an offencc and shall be liable on conviction to a weigert de vereiste opgave te verstrekken, de vereiste infor
fine of five pounds for each day during which such default matie, of het vereiste antwoord te geven maakt zich schuldig 
continues or may be imprisoned with or without hard labour aan een overtrcding en wordt bij schuldigbevinding gestraft 
and withont the option of a fine for a period not exceeding met ecn boete van vijf pond voor eike dag dat zulk verzuim 
three months. voortduurt, of kan met gevangenisstraf gestraft worden, met of.. zonder harde arbcid, en zonder het alternatief van boete, van 

ten hoogste drie maanden, 
Estimated 43. (1) In every case in which any taxpayer makes dcfault 43. (1) I~ elk geval dat een belastingplichtige verzuimt een Gesohutte 
ussessments. in furnishing any return or if the Commissioner is not satisfied opgave te verstrekken of indien de Kommissaris niet tevreden aanslagen. 

with the return furnished by any taxpayer, the Commissioner is met de opgave door een belastingplichtige verstrekt, kan 
may make an assessment in which the taxpayer's taxable de Kommissaris een aanslag doen waarin de belastbare in-
income may be estimated either in whole or in part and thcre- komsten van de belastingplichtigc geschat mogen worden, 
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upon shall give notice thereof to the taxpayer to be charged, hetzij in hu~ geheel of in e~n ge.dee~te da~rvan, en bij .geeft 
and such taxpayer shall be liable to pay the tax upon the daarop kenms aan de belastmgphchtIge, die belastbaar IS, en 
same. 	 zulke belastingplichtige is verplicht de belasting daarop to 

. ., betalen. 
(2) Any suc~ assessmer:t shall be BU?Ject to O?J~ctIon and (2) Een zodanige aanlsag is onderhevig aan bezwaar en 

appeal as pro,?-d~d by this Act: Provld~d that If It apFears appel zoals bij deze Wet bepaald: Met dien verstande, dat 
to the Com~Issioner that any person ~s ,unable from any indien het aan de Kommissaris blijkt dat een persoon om een 
ca.us~ to furmsh an ac?urate return of hIS mcome, the Com- of andere reden niet in staat is een juiste opgave te verstrekken 
llllSSIOner may agree WIth such person what shall be the tax- van zijn inkomsten de Kommissaris met zulke persoon overeen 
able amount of s~ch income an~ a~y taxable amount so agreed kan komen omtrent het bedrag van het belastbare bedrag van 
shall not be subject to any ObjectIOn or appeal. zulke inkomsten, eu het belastbare bedrag aldus overeen

gekomen is niet onderhevig aan bezwaar of appel. 
.Additional 44. (1) Any taxpayer who makes default in rendering a 	 44. (1) E~n belastingplichtige, die verzuimt om opgaven te Addit~ol1e~e 
tax in the return in respect of any year of assessment shall be charge- verstrekken ten opzichte van een jaar van aanslag is, ten ~lastl~glmevent of 
default or able ill. respect of his taxable income for such year of assess- opzichte van zijn belastbare inkomsten voor zulk jaar van v:~ ~:r~uim 
omission . ment with a treble rate of tax and any taxpayer who omits aanslag belastbaar tegen een drievoudige belastingvoet en een of uitlating.• 

from his return any amount which should have been included belastingplichtige die uit zijn opgave een bedrag uitlaat, dat 
therein shall be chargeable with an amount equal to twice daarin behoorde ingesloten te zijn, is betastbaar met een 
the difIeretlce between the tax as calculated in respect of the bedrag gelijkstaande met tweemaal het verschil tussen de 
taxable income returned by him and the tax properly charge- belasting, als berekend ten opzichte van de belastbare in-
able in respect of his taxable income as finally determined komsten, zoala door hem opgegeven en de behoorlik belastbare 
after including the amounts omitted and shall be required belasting ten opzichte van zijn belastbare inkomsten, zoals 
to pay this amount in addition to the tax properly chargeable ten slotte vastgesteld, na insluiting van de uitgelaten bedragen, 
in respect of his true taxable income. en van hem wordt verlangd om dit bedrag te betalen boven 

" . . . en behalve de behoorlik hefbare belasting ten opzichte van 
(2) If the CommISSIOner IS satisfied t~at the. default m zijn ware belastbare inkomsten, 

rendering the return was not due to any mtent eIther to de- (2) Indien de Kommissaris overtuigd is dat het verzuim in 
fraud the revenue or to postpone the payment by: ~he tax- het doen van de opgave niet het gevolg was van een bedoeling, 
payer of the ta~ chargeable or that ~ny such omISSIOn was hetzij om de schatkist op bedriegelike wijze te kort te doen of 
not due to any mte~t to evade taxatIon on th~ part of the om de betaling door de belastingplichtige van de hefbare 
taxpay~~ he may renut such part 0; all of the saId treble rate belasting te vertragen, of dat de uitlating niet het gevolg was 
or addItIonal charge as he may think fit. van een bedoeling om bela sting to ontduiken aan·de kant van 

,. I d £. f 'h' h . de belastingplichtige, kan hij de gehele gezegde drievoudige 
. (3) ~he addItIOna rat.es an . amounts 0 tax or Vi ~c pro- voet of additionele belasting, hetzij in zijn geheel of een gedeelte 

VISIOn IS made un~er this sectIOn shall be cha~geab~e III cases daarvan naar hij goed mocht achten, kwijtschelden. 
wher~ the .ta:cable :ncome or any l?art thereof,Is estlmited ~Y (3) De additionele voet en bedragen van belastingbij dit 
the CommISSIOner m terms. of sectIOn forty-th1ee as we I. as m artikel bepaald zijn hefbaar in gevallen waar de belastbare 
cases. where such taxable Illcome or any part thereof IS de- inkomsten of een gedeelte daarvan geschat worden door de 
termmed from accounts rendered by the taxpayer. Kommissaris in termen van artikel drie en veertig, zowel als in 

(4) The· powers conferred upon the Commissioner by this gevallen waar zulke belastba!e inko~sten. of een .gedeelte 
section shall be in addition to any right conferred upon him daarvan :astg~ste~d worden Ult rekemngen mgellandIgd door 
by this Act to take proceedings for the recovery of any penalties de belastmgphchbge. ... . . . 
for evading or avoiding assessment or the payment of tax or (4) De bevoegdheden bI] dlt artIkel aan de Kommissans 
attempting to do so. verleend zijn in toevoeging aan rechten aan hem bij deze Wet 

verleend om stappen te nemen voor de invordering van boeten 
. .... voor de ontwijking of ontduiking van aanslag of de betaling 

Additional ,45. (1) If at ~ny tIme the CommlssIO~er IS satIsfied that van belasting of de poging daartoe. 
assesSm(\Ilts. any amounts whICh sho~ld have been ~ub]ect to tax have .not 45. (1) Indien de Kommissaris te eniger tijd overtuigd is Additionele 

been assessed to tax eIther. under this Ac~ or any prevIO~s dat bedragen, die onderhevig behoorden geweest te zijn aan Mnslagell. 
Income Tax Act of the Umon, .he shall. raIse assessments III belasting, niet aangeslagen zijn vOor belasting, hetzij ingevolge 
respect of such amounts, notwithstandmg that a~sessments deze 'Vet of een vorige Inkomsten Belastingwet van de Unie, 
may have been made upon the pers~m concerned III .respect doet hij aanslagen ten opzichte van zulke bedragen, niet
of the ye,ar or y~ars of assessment III respect of WhICh the tegenstaande dat de betrokken persoon aangeslagen mocht 
amounts In questIOn are assessable. zijn ten opzichte van het jaar of de jaren van aanslag ten 

(2) The provisions of sections forty-three and fortyjour of opzichte waarvan de bedragen in kwestie aangeslagen kunnen 
this Act shall apply to any assessments or additional assess- worden.. " . . 
ments made by the Commissioner under the powers conferred (2) De bepalmgen van artIkels dne en veerhg en v~er en 
by this section. 	 veerig van deze Wet zijn t?epa~selik op a~nslagen of additionele 

aanslagen door de Kommlssans gedaan mgevolge de bevoegd
heden aan hem bij dit artikel verleend. 

Assessments 46. (1) Every taxable amount chargeable under this Act ~6. (1) Elk belastbaar be?rag onde;hevig aan bel8;sting ~l1a:lagell 
and the shall, subject to the provisions of section three of this Act, vOlgens. deze y!et wordt m~t machtnemmg v~n d~ bepahn&.~n inschrijving 
recording be assessed b the Commissioner or under his direction. van artlkel drw van deze ", et door de Kommlssans of op zlJn daa,rvlln.
thereof. y 	 bevel aangeslagen. 

(2) The particulars of every such assessment and the amount (2) De biezonderheden van elke zodanige aanslag en bet 
of tax payable thereon shall be entered in a register of assess- bedrag van de belasting daarop betaalbaar, worden in een 
ments which shall be kept in the office of the Commissioner in register van aanslagen ingeschreven dat in het kantoor van 
such form as the Commissioner may from time to time prescribe. de Kommissaris gehouden wordt in zulke vorm als de Kom

. 't th C ,. h II missaris van tijd tot tijd mocht voorschrijven. (3) U t assessmen e omnusslOner sa.. , h'" I 	 .pon en ering any . 
ive notice of the assessment and of the tax payable thereon (3). BIJ de msc rIJVlIlg van een aans ag geeft de Kommlss~ns 

to the taxpayer assessed. kenms van de aanslag en v?,n d~ d8;arop betaalb are belastmg 
aan de aangeslagen beiastmgphchtige. 

(4) Such notice shall be sent to such person by post or (4) Zulke kennisgeving wordt aan zodanige persoon per post 
delivered to such person in such other manner as the Com- gezonden of aan zulke persoon afgeleverd op zulke andere 
missioner may consider necesflary or convenient. wijze als de Kommissaris nodig of wenselik mocht achten. 
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(5) The Commissioner shall, in the notice of assessment, givel (5) De Kommissaris geeft in de kennisgeving van aanslag 
notice to the taxpayer that any objection to the assessment kennis aan de belastingplichtige dat eer: bezwaar tegex; (~e 
made must be sent to him within twenty-one days after theaanslag aan hem moet gezonden worden bmnen een en twmtJg 
date of such notice, dagen na de datum van zulke kennisgeving. 

(6) Any separate returns which may be rendered by spouses (6) Afzonderlike, opgaven die verstrekt mochten .worden 
in terms of the proviso to sub-section (1) of section thi'rty-nine door ec.htgenoten, m ~ermen van de v?orbehoudsbelaling van 
of this Act shall be separately assessed and separate U:otices sub-artIk~l (1) van artIkel negen en dert:g van de~e "~t, worden 
of assessment shall be sent to the respective spouses: Pro- afzonderhk aangeslagen en afzox;derhke kenmsgevmgen van 
vided that the total tax payable in respect of the separate aansla~ worden aan de respektwve echtgenoten gezond~n: 
assessments so issued shall not be less than the total amount Met dlen verstand,e, dat het totale be~rag van belastmg, 
which would have been payable by the husband alone if the b~taa,l~aar t~n 0J?zICht~ van de afzonderhke aanslagen aldus 
incomes of both husband and wife had been assessed as the mtgerelkt, me~. mmder 18 dan het tot~le "?edrag ,dat betaalbaar 
income of the husband alone. zo?, geweest zIJn door de man alleen mdIen de ~nkomsten van 

belde man en vrouw aangeslagen waren als de mkomsten van 
(7) Separate assessments shall be made upon partners, the de man alleen. 

p~ovisions, of sub-section (15) of section thirty-seven not- (7) Afzonderlike aanslagen worden gedaan op vennoten, 
withstandmg. niettegenstaande de bepalingen van sub-artikel (15) van 

. , artikel zeven en dertig. 	 ,
Inspection 	 , 47. ~he regIster of assessments shall not be. open to pub!IC I 47. Het register van aanslagen is niet open voor publieke Inspektle
of registers. msp.eetlOn, but every taxpayer :hall. b~ entItled to cOp;eSjinSpektie, maar elke belastingplichtige is gerechtigd op kopieen :;sters. 

certI~ed by or on beh,alf of the ComlmSSlOner of such entnes door of ten behoeve van de Kommissaris gecertifieeerd van 
therelll as relate to hIm, zulke inschrijvingen elaarin als op hem betrekking hebben, 

Part II. Deel 	II. 

Representative Taxpayers. T'ertegenwonrdigende Bdastingplichtigen. 
48. Voor de doeleindeu van deze Wet wordt onder "vertegen- Vel't,en' 

dRepresen. 48. For the purposes of this Act, " representative taxpayer" woordigende b~lastingplichti~en" vcrstaan~ .. ;e~~~t:~:~ e 
tative means-
taxpayers. 

(a) in respect 	of the income of a company, the public 
officer 	 thereof· 

, 
(b) 	 in respect of the income under his management, 

disposition or control, the agent of any person, in
cluding an agent appointed as such under the pro
visions of section jifty-three of this Act. For the pur
poses of this paragraph the term" agent" includes 
further every person in the Union having the receipt, 
management or control of income on behalf of any 
person permanently or temporarily absent from thel 
Union or remitting or paying income to or receiving! 
moneys for such person; I 

(c) 	 in respect of income the subject of any trust or inl 
respect of the income of any minor, or mentally dis
ordered or defective person or any other person 
under legal disability, the trustee, guardian, curator 
or other person entitled for the time being to the 
receipt, management, disposal or control of such 
ineome or remitting or paying to, or receiving moneys 
on behalf of such person under disability; 

(d) 	 in respect of income paid under the decree or order 
of any court or judge to any receiver or other person, 
such receiver or person, whoever may be entitled 
to the benefit of such income, and whether or not it 
accrues to any person on a contingency or an un
certain event; and 

(e) 	 in respect of the income of any person who dies during 
any year of assessment or who dies after the close 
of any year of assessment but before rendering a 
return of his income for such year of assessment, 
the executor or administrator of the estate of sueh 
person; 

but 	llothing herein contained shall be construed as relieving 

(a) 	 ten 0pzlChte van de lllkomsten van een maatschappIJ, plichtigen. 

de opeJ?-bare ambten~ar daarvan ; .. 
(b) 	 ten opzICbte van de mkomsten onder ZI]n beheer te 

zijner.beschikking, of onder zijn kontr6le, de agent van 
een persoon met inbegrip van een agent als zodanig 

aangesteld ingevolge de bepalingen van artikel drie en 

vijfti,g van deze Wet, Voor de doeleinden van deze para
graaf omvat de term" agent" voorts elke persoon in de 

Unie die de ontvangst van, het beheer van of de 

kontrOle over de inkomsten he eft, ten behoeve van 

een persoon, permanent of tijdelik afwezig uit de Unie, 

of die inkomsten aan zulke persoon overzendt of uit 
betaalt of die gelden voor zulke persoon ontvangt ; 


(?) ten opzichte van inkomsten die het onderwerp zijn van 
een trust of ten opzichte van de inkomsten van een 
lninderjarige of van eengeestelik gekrenkte of gc
brekkelike persoon of van een andere persoon die 
wettig onbevoegd is, de trustee, voogd, kurator, of 
andere persoon alsdan gerechtigd tot de ontvangst 
van, het beheer van, de besehikking over of de kon
tr6le over zulke inkomsten, of die gelden overzendt of 
uitbetaalt aan of ontvangt ten behoeve van een 
zodanige onbevoegde persoon; 

(d) 	ten opzichte van inkomsten betaald ingevolge het 
vonnis of bevel van een hof of rechter aan een ont
vanger of andere persoon, zulke ontvanger of persoon 
me ook gerechtigd moge zijn tot het voordeel van 
zulke inkomsten en hetzij al dan niet zij toevallen 
aan ecn persoon onder zekere voorwaarden of bi] een 
onzekere gebeurtenis; en ' 

(e) 	 ten opziehte van de inkomsten van een persoon die 
in de loop van een jaar van aanslag overlijdt of die 
overlijdt na de afloop van een jaar van aanslag, 
maar v66r het doen van een opgave van zijn inkomsten 
over zulk jaar van aanslag, de eksekuteur of admini
stratell~ van. ~e ,boedel van zulke persoon ,; . 


any person from any liability, responsibility or duty iml)Osed maar geen be paling hienn vervat ~eeft, de bedoellllg om. em~e 
upon him by this Act, persoon te onthefIen van aansprakelikheld, verantwoordehkhCld 

, . of verplichting aan hem bij deze Wet opgelegd. 
Liability of 49. (1) Eyery 	r~prese?tatI:,e t,axpayer, as ~egards t~e in- 49. (1) Elke vertegenwoordigende belastingplichtige is, met ~a.llBprake.
representa. come to whICh he IS entItled In hIS representatIve capaCIty, or betrekking tot de inkomsten waartoe hij gerechtigd is in zijn hkheld va.ntive f h· h . h 't h h h' 	 vertegen
taxpayer. 	 o W 1C. III sue capac! yeas t e management, receIpt, vertegenwoordigende hoedanigheid of waarval1 of waarover rdi d 

disposal, remittance, payme~t or contr~l" ~~all be s~bj~c.t.in hij in zulke hoedanigheid het beheer, de ontvangst, de beschik- ~~~sti:~ e 
all . respe~t to the sa~e dutIes, r~sponslbilities a~d habilitI~s king, overzending, uitbetaling of kontr6le heeft in aUe op- plichtige. 
as If the Inc?mc were ~ncome receIved by ?r accrumg to or m zichten aan dezelfde plichten, verantwoordelikheden en vet-
favour of hIm benefiCIally and shall be liable to assessment plichtingen onderhevig alsof de inkomsten door hem ontvangeu 
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in his own name in respect of that income; but any such" waren of aan hem of te zijnen behoeve toegevallen waren voor 
assessment shall be deemed to be made upon him in his repre- zijn voordeel en is onderhevig aan aanslag in zijn eigen naam 
sentative capacity only. ten opzichte van die inkomsten, maar een zodanige aan lag 

wordt geacht op hem gedaan te zijn slechts in zijn vertegen
(2) Any abatement, deduction, exemption or right to set woordigende hoedanigheid. 

off a loss which could be claimed by the person represented (2) Een korting, vermindering, vrijstelling of recht om een 
by him shall be allowed in the assessment made upon the, verlies in rekening te brengen dat gevorderd kon worden door 
lepresentative taxpayer in his capacity as such. de door hem vertegenwoordigende persoon, wordt bij de aanslag 

, op de vertegenwoordigende belastingplichtige gedaan in zijn
(3), Any tax payable m respect of any such ass~ssment shall, hoedanigheid als zodanig toegelaten, 

save m the case of an assessment upon the pUbl:c officer of a (3) Een belasting betaalbaar ten opzichte van zulke aanslag 
company, be recoverable from the represe~ltatlve taxpayer':is, behalve in het geval van een aanslag op de openbare amb
but to the extent only ,of any asse~s be:1ongmg t? the person tenaar van een maatschappij, invorderbaar van de vertegen
w:hom he represents. which may be m hIS possessIOn or under woordigende belastingplichtige, maar slechts in de omvang 
hIS management, dIsposal or control. van baten toebehorende aan de persoon die hij vertegenwoordigt 

(4) Any tax payable in respect of any assessment made upon en die in zij? be zit of onder zijn beheer, beschikking of kontrOle 
a public officer of a company in his capacity a,s such shall be mochten ZIJn, " , ' 
recoverable from the Company of which he is such public (4) Een belastmg betaalbaar ten 0pzlChte van een aanslag 
officer, gedaan op een openbare ambtenaar van een maatschappij in 

zijn hoedanigheid als zodanig is invorderbaar van de maat-
Right of 50. Every representative taxpayer who as such pays any schappij waarvan hij een zodanige openbare ambtenaar is. 
represen tax shall be entitled to recover from the pe;son on whose behalf 50. Elke vertegenwoordigende belastingplichtige, die, als Recht van

' b I ' b It' h' d d vertegen.tative it is paid, or to retain out of any moneys that may be in his: zOda:lJg, een e astlllg etaa.' IS geree tlg, om van e perso?n woordigende
taxpayer to possession or may come to him in his representative capacity, te WIens behoeve de belastlllg betaald l~, zoveel als ver~Ist be.last~ngindemnity. 

80 much as is required to indemnify him in respect of the wordt om hem schadeloos te stellen ten 0pzlChte van de betahng plichtlge op 
payment, te vorderen of uit gelden die in zijn vertegenwoordigendc sc~t~eloos. 

hoedanigheid in zijn bezit mochten zijn of aan hem ter hand ste mg, 

Personal 51. Every representative taxpayer shall be personally liable m~tt~:ome~ terug te~oud~n'b 1 f li ht" l'k P l'k 
liability Qf 'for any tax payable in respect of any assessment made upon . 'k el'kver egenwoobr I get~ e betas IIbngp ? 1ge lIS persoon I a::~~~~e~ 
represen· him in his representative capacity, if, while it remains unpaid- alansprahe 1 vodor e~n ,~as mg e aa ada,r Illgdevho ge ee? ha~nd- likheid van 
tative 	 , ? a~ op em ge aan III z~Jn vertegenwoor"Igen e oedamg el ,vertegen
taxpayer. mdlen, zolang de belastlllg onbetaald bliJft- woordigende 

respect of which the tax is chargeable; or 
(a) he alienates, charges or disposes of the income lD 

(a) 	 hij de iDkomsten ten opzichte waarvan de belasting be,last~ng. 
hefbaar is, vervreemdt, bezwaart of daarover beschikt ; phchtlge, .

(b) he disposes of or parts with any fund or money, which 
ofis in his possession or comes to him after the tax is 

(b) hij over een fonds of geld beschikt of uit zijn handenpayable when from or out of such fund or money the 
laat gaan dat in zijn bezit is, of hem ter hand komttax 	could legally have been paid, 
nadat de belasting betaalbaar wordt indien met of uit 

, . zulk fonds of geld de belasting wettig kon betaald zijn,Company 52. Where,a sh~reholder or a member of a company IS abse~tl 52. Wanneer een aandeelhouder of lid van een maatschappij lVIaat· ..regarded as 
agent for from the Umon, "uch company shall, for the purposes of thIS uit de Unie n,fwezig is, wordt zulke maatschappij, voor de doel- achapplJ 
absent Act, be deemed to be the agent for such shareholder o~ member, ' einden van deze Wet, geacht de agent te zijn voor zulke ~sc~~~,;d 
shareholder. and sha:ll as re.?ard~ such shareholde,r or meI?ber a~d I~ respect aandeelhouder of zulk lid, en ten opzichte van zulke aandeel- voor g 

of any mcome~reCeIved by or accrmng to hI.m or III IllS favour houder of zulk lid en ten opzichte van inkomsten door hem ont- afwezige 
as ~hareholder or ~~l~?er, have and exerCIse all the powers, vangen of aan hem of te zijnen behoeve als aandeelhouder of lid aandeel. 
dutIes and re,sponslblhtles of an agent for a taxpayer absent toevallende, heeft en oefent hij al de bevoegdheden, pIichten houdeI'. 

from the UIllon, en verantwoordelikheden uit van een agent voor een uit de 
, , " Unie afwezige belastingplichtige. 

Power to 53. The ComllllssIOner may, If he thmks necessary, declare 53. De Kommissaris kan, indien hij zulks nodig acht, een Bevoegdheid
appoint any person to be the agent of any other person, and the person persoon verklaren de agent te zijn voor een andere persoon en de om agent
agent. so declared an agent "hall be the agent for the pnrposes of this aldus als de agent verklaarde persoon is de agent voor de aaI~1 t~ 

Act and may ~c req:lired to ~lake payment of any tax due from doeleinden van deze Wet, en van hem kan vereist worden om ate en. 
any mone~s, Inclu,dmg pensIOns, salary, 'Yages or any other betalingen te doen van een verschuldigde belasting uit gelden, 
r~muneratIOn, whICh may be held by hIm for or due by met inbegrip van pensioenen, salaris, lonen of andere bezoldi
hIm to the person whose agent he has been declared to be. ging die door hem mochten gehouden worden voor of door hem 

verschuldigd mochten zijn aan de persoon wiens agent hij ver-
Remedies 54. The Commissioner shall have such and the like remedies klaard is te zijn. 
of Commis· against J111 property of any kind vested in or under the control 54. De KomInissaris heeft zulke en dezelfde rechtsmiddelen ~c~~
sioner or management of any agent or trustee as he would have against tegen aIle eigendom van enige soort gevestigd in of onder de ~:~K:~.against 
agent and the property of any person liable to pay any tax and in as full kontrole of beheer van een agent of trustee, als hij zou hebben missaris 
trustee. and ample a manner. tegen het eigendom van een persoon verplicht om een belasting tegen agent 

te betalen en in een even volle en ruime wijze. en trustee, 
Public 55. 	(1) Every company carrying on bllSiness or having an 55. (1) BIke maatschappij, die een bezigheid drijft of een Openbare
officers of office in thc Union shall at all times be represented by an in- kantoor he eft in de Unie, wordt te allen til' de vertegenwoordigd ambtenaarcompanies. 

d' 'd 1 'd' h' 	 1 . vanmaat·IVl 	 ua reSI mg t erem, door een natuurlike persoon a daar woonachtIg, schappijen. 

(2) Such individual shall be a person approved by the (2) Zulke natuurli~e pe~soon moet een persoon zijn goedge
Commissioner and shall be appointed by the company or by keurd ~?or de Kommlssans en wordt aang,esteld.door de maat
an agent or attorney who has authority to appoint such a sc~appIJ of door een agent of gevolm~chtIgde dIe de bevoegd
representative for the purposes of this Act; Provided that hmd ~eeft om zulk een vertegenwo0.rdigeraan te stellen v.oor de 
in the event of any company being placed in voluntary or doelemden van deze Wet,: ~et ,~le? verstande, dat, l~ h~t 
c()mpulsory liquidation the liquidator or liquidators duly geval dat een maatschappl] III vrl]wIlhge of gedwongen hkwl
appointed shall be required to exercise in respect of that com- ~ati~ geplaatst wordt: de behoo~lik aangesteld~ likwidatcur .of 
pany all the functions and assume all the responsibilities of a likwldateuren ten opzlChte van dIe maatschappIJ, a1 de funktIe5 
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, 

public officer under this Act during the continuance of the moeten uitoefenen en a1 de ,¥erantwoordelikheden op zich 
liquidation. moeten nemen van een openbare ambtenaar ingevolge deze Wet 

gedurende de voortzetting van de likwidatie. 
(3) The representative shall be called the public officer (3) De vertegenwoordigel' wordt de openbare ambtenaar van 

of the company and shall be appointed, in the case of a company de maatschappij genoemd en wordt aangesteld in het geval van 
which at the commencement of this Act so carries on business een maatschappij die bij de invoering van deze Wet aldus 
or has an office in the Union, within two months after suchlbezigheid drijft of een kantoor in. de Unie heeft, binnen twee 
commencement, and in the case of a company which there- maanden na zulke invoering, en m het geval van een maat
after begins to carryon business or has an office in the union,lschapPij die daarna begint bezigheid te drijven of een kantoor 
within one month after so beginning to carry 011 business or in de Unie heeft binnen een maand na het aldus beginnen 
acquiring the office. ,bezigheid te drijven of het verkrijgen van een kantoor. 

(4) Bij gebreke van zulke aanstelling is zulke besturende 
(4) In default of any such appointment the public officer clirekteur, direkteur, sekretaris of andere ambtenaar van de 

of any company shall be such managing director, director, maatschappij, ala de Kommissaris voor dat doeI mocht aan
secretary or other officer of the company, as the Commissioner wijzen, de openbare ambtenaar van de maatschappij. 
may designate for that purpose. (5) Binnen het bij sub-artikel (3) voorgeschreven tijdvak, 

duidt elke maatschappij een plaats binnen de Unie aan waar 
(5) Every company within the period prescribed by sub- kennisgevingen of andere instrumenten, ingevolge deze Wet, 

section (3) shall also appoint a place 'within the Union at which betrekking hebbende op de maatschappij, gediend of afge
any notice or other instruments under this Act affecting the leverd kunnen worden of waarnaar zulke kennisgevingen of 
company may be served or delivered or to which any such dokumenten gezol1den kunnen worden. 
notices or documents may be sent. (6) Geen aanstelling wordt geacht geschied te zijn ingevolge 

. sub-artikel (3) of (5) totdat kennisgeving daarvan, de naam van 
(6) No appo~ntment shall be d~eme~ to have been .m~de de openbare ambtenaar en een adres voor diening of afievering 

under sub-sectlOn (3). or (5), untIl notICe thereof spec;fymg van kennisgevingen en dokumenten vermeldende, aan de Kom
t~e. name of th~ publIc officer and an address f~r serVlCe or missaris gegeven is. 
delIvery. of notICes and documents has been gIven to the (7) Elke maatsehappij houdt het ambt van openbare ambte-
CommisslOner. naar voortdurend gevuld en houdt teallen tijde een plaats 

, voor de diening of afievering van kennisgevingen, overeen
(7) Every company shall keel? the o~ce.of pubhc officer komstig sub-artikel (5) van dit artikel; en elke verandering 

cons.tantly fill~d and shall ~t al! tImes mallltam.a place for ~he van openbare ambtenaar of van de plaats voor de diening of 
servICe ?r deli.very of notIces III accordance, WIth sub-sectlOn afievering van kennisgevingen wordt binnen veertien dagen 
(5) of thIS sectIOn;. and everr change of 1?ubllC officer or of. the nadat zulke verandering plaatsgevonden heeft, aan de Kom

place for the ~e~vlCe or, d~livery of notIces shall be notIfied missaris medegedeeld. 

to ~he COIDIDlsslOner Wlthm fourteen days of such change (8) Een maatschappij die verzuimt een openbare ambtenaar 

taking eflect. aan te stellen of een plaats aan te duiden voor de diening of 


, '" afievering van kennisgevingen, overeenkomstig deze Wet, of 
(8~ Any company ~hl~h makes default l~ appomtl~g a het ambt van openbare ambtenaar voortdurend gevuld tehouden 

public.offi?er or appollltl~g a .place for .servICe, or delivery of een plaats voor de diening of aflevering van kennisgevingen 
of notw::,s III accordance WIth thIS Act, ,or m ~ee1?ll~g the office te houden of die verzuimt de Kommissaris een verandering 
of public o~cer cons~antly filled: or III m~mtall~ng a pl~ce van openbare ambtenaar of van de plaats voor de diening of 
for the servlc~ ~r delivery of notICes or w:hICh falls to notIfYaflevering van kennisgevingen mede te delen, en elke persoon, 
to the ComIDlsslO~er any ?hange of P?blic officer or of the die binnen de Unie als agent of bestuurder of vertegenwoor
place for t~e ~ervlCe ~r. dehvery of notIces, and every person diger van zulke maatschappij is, stelt zich bloot aan ~en boete 
~ho acts wlthm the lJmon as ~gent or manager or represen!,a- van ten hoogste een pond voor elke dag dat het verzmm voort
tlve of su{}h company, shall. mcur. a penalty not exc?edmg duurt, en elke zulke boete is door de Kommissaris invorderbaar 
one pound for every day durmg which the default contmue~ ; bij wijze van aktie in een Hof met bevoegde jurisdiktie. 
a.nd every su~h p~nalty shall be recoverable b'y ~he. C?mIDlS- (9) AIle kennisgevingen processen of gerechtelike stappen, 
SlOner by actIOn m any Court of competent JunsdlCtlOn. die, ingevolge deze W ct, gegeven kunnen worden aan, gediend 

. ... op, of genomen kunnen worden tegen een maatschappij, kunnen 
(9) Every ~otlCe, process or proceeding whi?h under thIS gegeven worden aan, gediend op, of genomen worden tegen zijn 

Act may be gIv:en to, served upon or taken aga~nst ?,ny c0:rt;I- openbare ambtenaar, en, indien er te eniger tijd geen openbare 
pany, may be gIven to, served upon or taken agamst ItS pubhc bt . d k ulke kennl'saeV1'ngen processen of 

d 'f . th' bl' ffi th am enaar IS, an unnen z '" ffio cer a~ 1 at any tune . ere .IS no pu IC o..ce1', en any gerechtelike stappen gegeven worden aan, gediend op of 
such notICe, proce~s or proceedmg may be gl~en to, served enomen worden tegen een ambtenaar of persoon die het 
~pon or t3;ken agalllst any officer or pe~son actmg ?r appear- ~estuur waarneemt of bIijkt waar te nemen van de bezigheid 
mg to act In the management of the busllless or afialIs of such of de zaken van zulke maatschappi" of als agent voor zulke 
company or as agent for such, company. t h .. )

Imaa 8C appIJ. . . 
bl' ffi h 11 b bl f th d' (10) Elke openbare ambtenaar IS verantwoordehk voor het(10) E very pu IC 0 cer s a e answera e or . e omg . I h d f d' 1 

of all such acts matters or things as are required to be done doen van al zul~e h~nde~mgen, aange egen e en 0 .lllgen a s 
under this Act by a taxpayer, and in case of default, shall be dooreen belas~mgplichtlge geda~n ~lOe~~n worden .mgevolge 
liable to the penalties provided in respect of defaults by a deze Wet, en lllgeval van. verzmm IS hI) on.derheVlg aan de 

boeten bepaald ten 0pzlChte van verzmmen door eent axpayer. : 1 . Ii h .
be astmgp c tlge. . 

(11) Everything done by any public officer which he is (11) AIle dingen gedaan door een openbare .ambtenaar, dIeI
required to do in his representative capacity shall be deemed hij in zijn vertegenwoordigende hoedanigheld moet do en, 
to have been done by the company which he represents. worden geacht gedaan te zijn door de maatschappij die hij 

. . . vertegenwoordigt.
(12) The absence or non-appomtmcllt of a p~blic officer (12) De afwezigheid of niet aanstelling van eell open bare 

sha~l not. exonerate ~~y compa~y from the neceSsslty of com- ambtenaar ontheft een maatschappij niet van de noodzakelik
plymg WIth the provl~lOns of thIS. Act; but the co~pany shall heid om aan de bepalingen van deze Wet te voldoen, maar de 
1~ ?,ll respects be sub]~ct to and lIable to oo:uply WIth the P!O- maatschappij is in alIe opzichten onderhevig en verplicht om 
VlSlOns of the Act as If there were no requll'ement to appolllt aan de bepalingen van deze Wet te voldoen alsof er geen ver
such officer. ,plichting was om zulke ambte:p.alLr aan te stellen. 
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(13) Any public officer who was appointed under the prO-I (13) Een openbare ambtenaar die aangesteld was, ingevolge 
visions of the Income Tax Consolidation Act, 1917, as amended de bepalingen van de Inkomsten Belasting (Konsolidatie) Wet 
by Act No. 39 of 1919, and is holding office at the commence-Ivan 1917, zoals gewijzigd bij Wet No. 39 van 1919, en dat ambt 
ment of this Act, shall, if an individual and provided that no Ibekleedt bij de invoering van deze Wet, blijft, indien een 
objection to his continuance ill office is raised by the Commis- inatuurlike persoon en mits geen bezwaar gemaakt wordt tegen 
8ioner, he deemed to he a public officer appointed under this Ide voortzetting van zijn ambtsbekleding door de Kommissaris 
Act. :geacht een openbare ambtenaar te zijn aangesteld ingevolge 

ideze Wet. 

Part HI. 


DeeZ III. 

Objections and Appeals, Bezwaren en Appels. 

56. (~) ?bjections to any as~essment made under this Act 56. (1) Bezwaren tegen een aanslag gedaan ingevolge deze Tijd en 
ma:y, WIthlll twel:ty-one days after the date of the assessment Wet kunnen binnen een en twintig dagen na de datum van de ~j~ van 
notIce, be made, III the manner and under the terms prescribed kennisgeving van aanslag gemaakt worden op de wijze en in mdlenen van 
~y th~s Act bX ~ny taxpayer who is aggrieved by any assessment de termen voorgeschreven bij deze Wet door een belasting- bezwaren. 
In winch be IS mterested. plichtige die zich bezwaard gevoelt door een aanslag waarbij 

(2) No objection shall be entertained bv the Commissioner!,hij belang heeft. 
,!hich is not deli:rered at his office or posted to him in sufficient (2) ~een. bezwaar. wo:dt in overwegin~. ge~?m~.n door de 
time. to re~ch, hIm on or before the la.st ~ay appointed for IKommlssa~ls dat lllet m genoegzame t~]d bI] zIJn kant~~r 
lodgmg obJectIons, unless the taxpayer satisfies the Commis-Iafgeleverd 18 of aan hem per post gezonden IS om hem op of voor 
sioner that reasonable grounds exist for delay in lodging his ide laatste dag bepaald voor de indiening van bezwaren te 
objection. :bereiken, tenzij de belastingplichtige de Kommissaris overtuigt 

(3) Every objection shall be in writing and shall specify in idat r~~elike gronden bestaan voor de vertraging ~n de indiening 
detail the grounds upon which it is made. Ivan zIJn bezwaar. .. . . . 

. . .. I (3) Elk bezwaar geschledt III geschnfte en moet m blezondel'
(,1) On, recmpt of a notICc of ObjectIOn to an assessment t?e·heden de gronden aanduiden waarop het rust. 

Comm sSlOne.r ~ay reduce or alter the assessment 0: may dis-I (4) Bij ontvangst van een kennisgeving van bezwaar tegen 
allow ~he Ob]ectIO.n and s~al! send the taxpayer notICe o! suchieen aanslag kan de Kommissaris de aanslag verminderen of 
alteratIOn, redl~ctlOn or disallo,!ance, and sh!l'll record ~n the:veranderen of kan het bezwaar van de hand wijzen, en zendt 
assessment regIster any alteratIOn or reductIOn made III thelaan de belastingplichtige kennis van zulke verandering, ver- , 
assessment. l~mindCring of vandehandwijzing en schrijft in hct register van 
, (5) Where no objections are made to any assessment or where aanslage.n een verandering of vermindering aangebracht in de 
objections have been allowed or withdrawn such assessment :aanslag m. 
or altered or, reduced assessment, as the c;se may be, shall, i (5) Waar geen bezwaren gemaakt zijn tegen e~~ aa,nslag of 
subject to the right of appeal hereinafter provided be final and:waar bezwaren toegestaan of teruggetrokken Zl]n, IS zulke 
conclusive. jaanslag of veranderde of verminderde aanslag, naar het geval 

:mocht zijn, behoudens het recht van appel hierna bepaald, 
. lfinaal en afdoend.57< The burden 0 f proof t hat any amount IS exempt from:.. .... D 1 

or not liable to the tax chargeable under this Act or is subjectI 57. De. b~wIJslast dat ee~ bedrag vrIJgesteld IS van of met beewij:\:~n 
to any deduction, abatement or set-off in terms of this Act, londerhev~g ~s aan de belastI?g h~fbaar In,gevolge deze 'Yet ?f vrij 
shall be upon the person claiming such exem tion, non- ,onder?eVI,g IS aan een vermmdermg kortmg of opbren~mg III stelli~gen, 
liahility, deduction, abatement or set-off.· p rekenmg m termen van de~~ W~t rust.op de perso?n ~Ie aan- ve~m· 

spraak maakt op zulke vn]stelhng, met onderhevigheld, 
mindering korting of opbrenging in rekening. 

" . 58. (1) Een belastingpliehtige die ontevreden is met een be- Appel ~r 
58. (1) Any taxpayer dIssatIsfied WIth any decision of the slissing van de Kommissaris zoals aan hem medegedeeld in ~en sP~~I~alf 

Com~ssioner a~ lloti~ed to him in terms of sub-section (4) termen van sub-artikel (4) van artikel zes en vijftig van deze ~a~ste 
of sectIOnfi.fty,-SuJ, of tIllS Act may appeal t~erefro~ to a special Wet kan daarvan appelleren naar een speciaal hof voor het beslissing 
c~urt for bearI:t.J-~ mcome ta:x appe.als, constItuted m accordance verhoor van inkomstebelasting appels ingesteld overeenkom- v~n de. Kom· 
With the prOVIsIons of thiS sectIon. stig de bepalingen van dit artikel. mlsaarlS. 

.(2) Every court so constituted shall consist of an advocate (2) Elk hof al.dus ingesteld bestaat uit een advokaat v~n 
of one of the divisions of the Supreme Court of the Union, een van de afdel~!lgen van bet. Hoog~er~chtsho.f van de l!me, 
of not less than ten years' standing, who shall be the President van een beroepst~~d van ten nunste tien Jaar, dIe de VO?.rzitter 
of the Court, and an accountant of not less than ten years' van h~t hof ~al ~Iln en een accountant van. een beroepstI]d van 
standing and a representative of the commercial community: ten mInste tIe~ Jaar en een verteg~nwoordiger van de handel.s
Provided that in all cases relating to the business of mininO', st:".nd: ~let. dien verstand~ dat In aIle. gevallen .pe~rekk.elIk 
such t~j:d mem,her shall, if the appellant so desires, be a quaii- nuJnbe~~gh~Id. zulk derde lId een gekwalificeerd mlJmngemeur 
ficd nunIng engmeer. moet ZI]n mdien de appellant zulks v~~langt. .. 

(3) De Goeverneur-generaal kan blJ proklamatie m de 
(3) The Governor-General may, by proclamation in the Staatkoerant zulk hof of zulke hoven voor zulk gebied of 

Gazette, constitute such court or courts for such area or areas gebieden als hij mocht goed achten, instellen, en kan van tijd 
as he may think fit and may from time to time hy such pro- tot tijd bij zulke proklamatieeen bestaand hof of hoven 
clamation abolish any existing court or courts or constitute such opheffen of zulke additionele hoven insteUen als omstandigheden 
additional court.s as circumstances may require: mochten vereisen : 

. . . . Met dien verstande dat de hoven aldus ingesteld ingevolge 
PrOVIded tha~ the court~ so.constitute;! under the prOVIsIons de bepalingen van de inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet No. 

of the Income '[a~ (ConsolIdatIOn) Act, No. 41 of 1917,. shall f~)f 41 van 1917 geacht worden, voor de doeleinden van deze Wet, 
the purpose ~f thiS, Act ~e deemed to be courts constItuted m hoven te zijn ingesteld overeenkomstig dit artikel. 
accordance WIth this sectIOn. ,..

(4) Appels aangetekend mgevolge de bepalmgen van de 
(4) Any appeals lodged under the provisions of the Income Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet No. 41 van 1917. 

Tax (Consolidation) Act, No. 41 of 1917, may be heard and kunnen verhoord ell beslist worden door een hof ingesteld 
determined by any court constituted under the provisions ingevolge de bepalingen va'n deze Wet of geacht aldus ingesteld 
of this Act Or deemed to be so constituted. te zijn. 
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(5) The members of the courts shall be appointed by the (5) De Ieden van de hoven worden door de Goeverneur
Governor-General by proclamation in the Gazette. Every generaal aangesteld bij proklamatie in de Staatskoerant. Elke 
such appointment unless sooner terminated by the Governor- zulke aanstelling duurt, tenzij vroeger beeindigd door de 
General for any reason which in his opinion is good and Goeverneur-generaal om redenen die naar zijn oordeel goed en 
sufficient or by reason of the abolition of the court in terms of voldoende zijn of om reden van de opheffing van het hof in 
sub-section (3) of this section, shall be for a period of five years termen van sub-artikel (3) van dit artikel, voor een tijdvak van 
from the date of such proclamation: Provided that any person vijf jaar vanaf de datum van zulki proklamatie: Met dien 
so appointed shall be eligible for reappointment for such further verstande dat een aldua aangestelde persoon in aanmerking 
period or periods as the Governor-General may think fit: komt voor wederaanstelling voor zulk verder tijdvak of zulke 
Provided further that the members of the courts coustituted verdere tijdvakken als de Goeverneur-generaal mocht goed 
under the provisions of the Income Tax (Consolidation) Act, achten: Met dien verstande voorts dat de leden van de hoven 
No. 41 of 1917, and deemed to be constituted under the pro- ingesteld ingevolge de bepalingen van de Inkomstebelasting 
visions of this Act, shall be deemed to be persons appointed (Konsolidatie) Wet No. 41 Van 1917, en geacht ingesteld te 
under the provisions of. this sub-section as from the com- zijn ingevolge de bepalingen van deze Wet, geacht worden 
mencement of this Act. personen te zijn aangesteld ingevolge de bepalingen van dit 

(6) Every notice of appeal shall be in writing and shall be sub-artikel vanaf de invoering van deze Wet. 
lodged with the Commissioner within thirty days after the date (6) Elke kennisgeving van appeI geschiedt schriftelik en 
of the notice mentioned in sub-section (4:) of sect.ion fifty-six. wordt ingediend bij de Kommissaris binnen dertig dagen na de 
No such notice of appeal shall be of any force or eflect what- datum van de kennisgeving vermeld in sub-artikel (4:) van 
soever unless it has been lodged within the time prescribed artikel zes en vijftig. Een zodanige kennisgeving van appeI 
by this su b-section. heeft hoegenaamd geen kracht of eflekt tenzij hij ingediend 

(7) At any such appeal the taxpayer shall be limited to the werd binnen het bij dit sub-artikel voorgeschreven tijdvak. 
grounds stated in his notice of objection. (7) Bij zulk een appel wordt de belastingplichtige beperkt 

(8) If the assessment has been altered or reduced, the assess- tot de gronden vermeld in zijn kennisgeving van bezwaar. 
ment as altered or reduced shall be deemed to be the assessment (8) Indien de aanslag veranderd of verminderd is wordt de 
against which the appeal is made. aanslag zoals veranderd of verminderd geacht de aanslag te zijn 

(9) At least ten days before the date fixed for the hearing waarvan geappelleerd wordt. 
of an appeal the Commissioner shall send to the taxpayer or (9) Ten minste tien dagen v66r de datum bepaald voor het 
to his duly authorized attorney or representative a written verhoor van een appelzendt de Kommissaris aan de belasting
notice of the time and place appointed for the hearing of such plichtige of aan zijn behoorlik gemachtigde prokureur of 
appeal. vertegenwoordiger een schriftelike kennisgeving van de tijd 

(10) The hearing of an appeal may be adjourned by the court en plaats bepaald voor het verhoor van zulk appeJ. 
from time to time to any time and place that may seem con- (10) Het verhoor van een appeI kan van tijd tot tijd door 
venient. het hof verdaagd worden naar een tijd en plaats die hem 

(11) The sittings of the court for the hearing of such'gelegen mocht voorkomen. 
appeals shall not be public, and the court shall, at any time (11) De zittingen van het hof voor dat verhoor van zulke 
on the application of the appellant, exclude from such sitting appels zijn niet voor het publiek toegankeIik en het hof sluit 
or require to withdraw therefrom all or any persons whom- te eniger tijd op het verzoek van de appellant van zulke zitting 
soever whose attendance shall not be necessary for the hearing uit of verlangt van aile of enige personen wie ook, wier tegen
of the appeal under consideration. woordigheid niet nodig is voor het verhoor van het appel onder 

(12) The Commissioner or any person authorized by him may overweging om zich daarvan terug te trekken. 
appear in support of the assessment on the hearing of any (12) De Kommissaris of een door hem gemachtigde persoon 
appeal, and the appellant and any person who is interested kan ter ondersteuning van de aanslag bij het verhoor van een 
in such appeal may appear in person or by his counsel, attorney appel verschijnen, en de appellant en een persoon die belang 
or agent. he eft bij zulk appel, kunnen persoonlik of door zijn advokaat, 

(13) Subject to the provisions of this Act, the court may prokureur of agent verschijnen. 
order any assessment under appeal to be amended, reduced (13) Met inachtneming van de bepalingen van deze Wet kan 
or confirmed, or may, if it so thinks fit, refer the assessmenthet hof bevelen een aanslag onder appel te wijzigen, ver
back to the Commissioner for further investigation and assess- minderen of bevestigen of kan, indien hij zulks nodig acht de 
ment. . aanslag terug verwijzen naar de Kommissaris voor verder 

(14) Any assessment made by the Commissioner on such onderzoek en aanslag. 
reference shall be subject to objection and appeal as in this (14) Een aanslag door de Kommissaris gedaan ingevolge 
Part provided. zulke verwijzing is onderhevig aan bezwaar en appel zoals in 

(15) Any decision of the court shall be recorded in the dit Deel bepaald. 
register of assessments. (15) Een beslissing van het hof wordt ingeschreven in het 

(If» The court shall not make any order a'l to costs save when register van aanslagen. 
the claim of the Commissioner is held to be unreasonable or (16) Het hof maakt geen bevel betreffende de kosten behalve 
the grounds of appeal therefrom to be frivolous. wanneer de vordering van de Kommissaris onred,elik geacht 

. . .. wordt of de gronden van appel daarvan beuzelachtig zijn. 
(~7) Any deClsIO~, of the co~rt ~nder thIS sectIOn. shall, (17) Een beslissing van het hof ingevolge dit artikel is, met 

SUb]eci to the provislons of sectIOn s~xty, be final and WIthout inachtneming van de bepalingen van artikel zestig, finaal en 
appea . zonder appeJ. 

bl ' t' t d th . ht t . d 59. De verplichting tot betaling en het recht om een belasting Betaling van59. Theo Iga IOn 0 pay an c rIg 0 receIve an recover . . d bel' . h I I h C hefbaar mgevolge deze Wet te ontvangen en m te vor eren astmg
any tax chargeab e I under thIS Act s al not, un ess t e om- d . t t .. d K . . lk b It h t hangende .. h II d' b d d b I di wor t me enzlJ e ommlssans zu s evee opgesr ormISSIOner s a so Hect. e suspen e y any appea or pen ng d 'I f h d d b l' . ht h f appel. . . f f' 1 d h di' oor een appe 0 angen e e es lssmg van een gerec S 0the deClsIOn 0 a court 0 aw un er t e next succM ng sectIOn; . ' ., .

'f t' It d I' f 't 'th mgevolge het eerstvohrende artIkel; maar mdien een aanslag but 1 anyassessmen IS a ere on appea or III con orIDl y WI . ~ , ., , 
.. d d' t t h II b d f hi h·veranderd wordt op appel of overeenkomstIg zulke beshssIllg, any such d eClSlOn a ue a JUS ·men S a e ma e, or w c I • ••• • • 1 d I I

'd' h II b f d ddt 'vmdt een behoorhke WIJZIgmg plaats, voor we k oe te veepurpose amounst pal III excess S a e re un e an amoun ,s . 'b I
'd h 11 b bl 'th' t t f th d t betaaIde bedragen terugbetaald worden en te wClmg etaa de shor·t pal s a e recovera e WI In eres, rom e a e. . 

. t f h t t bedragen mvorderbaar worden met lllterest vanaf de datum of recelp or 0 s or -pavmen . .. b li• van ontvangst of van te wCllllge eta ng. 
60. (1) Na de beslissing van een appel door het speciale hof Appel op 

60. (1) Upon the determination of an appeal by the special kan de appellant of de Kommissaris, indien ontevreden met wetspunteL 
court, the appellant or the. Commissioner, if dissatisfied witb die oolliisstug Ills zijnde verkeerd met betrekking tot een wets-
that determination as being erroneous in point of law, may punt, van het speciale ho£ verlangen bij een schriftelike kennis
require the special court by notice in writing addressed to the geving gericht aan de griffier van het hof om een zaak op te 
clerk of the court, to state a ca~e ~or the determi.n~t~on of suchrstellen ~er beslis~ing van zulk wetspunt door de ~ro:"in?ia!e ?f 
question of law by the provlllClal or local dIVISIOn of the plaatsehke afdehng van het Hooggerechtshof dIe ]urisdIktle n 
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Supreme Court having jurisdiction in the area in which the heeft in [het gebied waarlll de zittil1g van het speciale hof 
sitting of the special court was held. plaats vond. 

. . . . (2) Een appill ligt naar de AfdeIing van Appel van een 
(~). An appeal ~ha:n lie to the. -:\ppellate Dlv~8IOn ~rom a beslissing van een provinciale of plaatselike afdeling ingevolge 

deCIsIOn of a provlllCIal or l~cal dlvlsIOn under this sectIOn. dit artikel. 

(3) Any such notice shall be lodged with the clerk of the (3) Zodanig? kennjsg~ving wordt bij de griffier van h.et 
special court within thirty d~ys of the date of the notice issued spe~Iale hoi bmnen. dertl~ dagen n~ d.e datum van de .kenms
by him notifying the decisi'on of the special court and shalJ gevlllg door h~m Ul~gerelkt de beshssmg van het specIale hof 
contain a concise statement lof the question of law upon which mededelende, mgedlend en bev~t .een korte opgav~ V~11 het 
the decision of the provineial or local division of thc Supreme wetspunt waaromtrent de beshsslllg van de provlllCIale of 
Court is desired. I plaatselike afdeling van het Hooggereehtshof verlangd wordt. 

I 61. Een lid van een speciaal hof en een rechter van een Leden van 
Members of 61. 	A member of any special court and a judge of any aideling van het Hooggerechtshof worden niet om de enkele hoven niet 
eourtsnot division of 	 the Supreme Oourt shall not solely on account reden van hun onderhevigheid om ingevolge deze Wet aan- on~voegddisqualified 
from ad· of his liability to be assess~d under this A'ct, be deemed to be geslagen te worden geacht belang te hebben bij een zaak die b~slis:en. 
j \ldieating. interested in any matter upon which he may be called upon to aan hen mocht onderworpen worden om overeenkomstig 

adjudicate thereunder. ! de gezegde Wet te bcslis~eu. 

fart IV. Deel IV. 

Betaling en Im:ordering van Belasting. 
Payment an~ Recot'cry of Tax. 62. (1) Een belasting hefbaar ingevolge deze Wet wordt op Vaststelling 

Appoint- 62. (1) Any tax chargeable under this Act shall le paid zulke dagen en op zulke plaatsen betaald als bekend mochten b!~ ~ag v~or 
ment of daY

t on such days and at such places as lDay be notified' by the gemaakt worden door de KOlDmissaris en kan betaald worden bel:s~f;g.van
for paymen 	 . f . . ,. l"k f h'll d b d 
of tax. 	 Commissioner, and may be paid in one sum or in instalments m eens 0 III paalment.en v,an ge l) e 0 verse 1 en e e ragen 


of equal or varying amounts as may be determined by the zoals door de Kom.mIssans mocht bepaald worden met het 

Commissioner having regard to the circumstances of the case: oog op de omstandIgheden van het geval: 


. ... . Met dien verstande dat geen bepaling hierin vervat aan een 
ProvIded that ~othlllg hereH: contaI.ned shall deprIve any belastingplichtige het recht ontneemt om zijn belasting, hetzij 

taxpayer of the rIght ~o pay hIS tax eIther ~h~ough the post door de post of persoonlik bij het hoofdkantoor van de 
or personally at the chJef office of the Commlssloner. Kommissaris te betalen. 

(2) Interest at seven per cent. per annum shall be payable (2) Rente tegen zeven percent pe~ jaar wordt betaalbaar op 
on any amount not paid by the taxpayer on or before the due een bedrag niet door de belastingplichtige betaaId op of v66r 
date fixed in the Commissioner's notification, de vervaldag bepaald in de kennisgeving van de Kommissaris. 

63. l\iet inachtneming van de bepalingen van deze Wet PersoI1€;l1
Persons by 63. Subject to the provisions of this Act the taxes leviable zijn de belastingen hefbaar ingevolge dezelve betaalbaar- ~ofr tIe ~e
wllOm the 
tax is 	 thereunder shall be payable-- (a) door de vertegenwoordigende belastingplichtige ten t:a~ba~! is~' 
payable. (a) by the representative taxpayer, in respect of any opzichte van inkomsten door hem in zulke vertegen

income received or controlled by him in such repre- woordigende hoedanigheid ontvangen of gekon
sentative capacity; troleerd ; 


(b) door de echtgenoot op wie een afzonderlike kennis
(b) 	 by the spouse upon whom any separate assessment geving van aanslag gediend is waar afzonderlike 

llOtice has been served, where separate assessments aanslagen gedaan zijn op beide echtgenoten ingevolge 
have been made upon two spouses under the provi- de bepalingen van sub-artikel (6) van artikel zes en 
sions of sub-section (6) of section forty-six; 	 veertig ; . 

(0) 	 in respect of every other income and in all other cases, (0) ten opzichte van aIle andere inkomsten en in aIle 
by the person by whom the income is received or to andere gevallen door de persoon door wie de inkomsten 
whom or in whose favour it accrues or is deemed to ontvangen zijn of aan wie of te wiens behoeve zij 
accrue or who is legally entitled to the receipt thereof: toevallen, geacht worden toe te vallen of die wettelik 
Provided that any person who is required under gerechtigd is tot de ontvangst daarvan: Met dien 
the provisions of this Act to include in his income verstande dat een persoon van wie ingevolge de be-
any income which has becn received by or accrued palingen van deze Wet vereist wordt om in zijn iu
to or in favour of his minor child or children shall komsten enige'inkomsten in te sluiten die ontvangen 
bc entitled to recover from the funds held by or OIl zijn door of toegcvallen zijn aan of ten gunste van zijn 
behalf of such child or children such proportion minderjarig kind of ldnderen, gerechtigd is om van de 
of the taxation paid by him under this Act as is due fondsen door of ten behoeve van zulk kind of zulke 
to the inclusion in his income of the income of such kinderen gehouden zulk gedeelte van de door hem 
child or children. ingevolge deze Wet betaalde bclasting in te vorderen 

als het gevolg is van de insluiting van de inkomsten 
Recovery 64. (1) Any tax shall, when it becomes due or is payable, be van zulk kind of zulke kinderen in zijn inkomsteIl. 
of tax, deemed to be a debt due to the Government of the Union and 64. (1) Een belasting wordt wanneer hij vervalt of betaalbaar lnvordering 

shall be payable to the Commissioner in the manner and at wordt geacht een schuld te zijn verschuldigd aan de Regcring van . 
the place prescribed, and may be sued for and recovered by van de Unie en is betaalbaar aan de Kommissaris op de wijze belastmg. 
action by the Commissioner in any court of competent en op de plaats voorgeschreven, en daarvoor kan gedagvaard 
jurisdiction. worden en hij kan ingevorderd worden bij wijze van aktie door 

(2) Notwithstanding anything contained in the Magistrates' de(:)o;.m::sllris In e¥ 30fb mei. bevoegde j~:is~iki~e.. t t 
Court Act, 1917, or any amendhlg Act, any amount whatsoever h ~;~ tegle9nls7·aanf e e e.J?a.ll:gen vertva. In ,e bagdIS raa s

thO A t h 	11 b bl b . oven n e , , 0 een wllzlgmgs we , IS eDlg e rag hoedne an d payable un der IS c S a e recovera e v actIOn t k h ldi d b t 1b . 1 d W t 
in the Court of the Magistrate having jurisdiction in" respect ~roo doob vebr,~c~. g en kt~ ~a haatrhlnfgevo gde ez: t e 

. bl' d ,mvor er aar I) WI)Ze van a Ie m 	 e 0 van e magIs raat 
of the person by w hom suc h amount IS paya em accor anceld t' . d'kt' h ft t . ht d d'
with the provisions of this Act. 	 : a Juns 1 ·le ee' e~ OpzlC evan. e persoon. oor wle 

Izulk b~drag betaalbaar IS overeenkomstIg de bepalmgen van 
Tax to be a 65. (1) Proceedings in any court for the recovery of any,deze Wet. .. ..' . 
liquid debt. tax shall be deemed to be proceedings for the recovery of a,! 65. (1) Gerechtehke stappen III een hof voor de mvordermg Bel8<!~m~ 18 

liquid debt. ,van een belasting worden geacht gerechtelike stappen te zijn ee~ l~kwlede 
!voor de invordering van een likwiede schuld. se u . 

. (2) In any action or proceedings for the recovery of any tax, (2) In een aktie of gerechtelike stappen voor de invordering 
It shall not be competent for the ~efendaIl:t to questi?n !helvan een belasting is de verweerder niet bevoegd om de juistheid 
correctness of any assessment, notwlthstandmg that obJectIOn van een aanslag in twijfel te trekken, niettegenstaande dat 
and appeal may have been lodged thereto. leen bezwaar en appel daartegen ingediend zijn. 
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66. (1) Any tax due and payable under the provisions oti 66. (1) Een belasting verschuldigd en betaalbaar ingevolge Belasting ill 

this Act shall be a, first cha~ge upon the ~ssets ,of the pers~mlde bepalingen van deze ,wet vormt ee~l eerste last ?p ~e baten =e;;ste 
by whom such tax lS due subject to any prIOr regIstered specUlJI van de persooll door WlC zulke belastmg verschl~ldlgd IS onder- baten. 
mortgage bond upon such asset·s or any part thereof. Iworpen aan enige vroeg. ere geregistreerde specIale hypoth. eek 

. op zodanige baten of op eon gedeelto daarvan, 
, (2) So mU,ch of any tax due and payablo by a partner (2) Zoveel van een belasting verschuldigd en betaalbaar doorI. 

III any busIll,ess m~y be recovered from the as~et8 of een vennoot in een bezigheid kan ingevorderd worden van de 
the, partners~lp as lS referable ,to th~ taxable lIlcomelbaten van de vennootschap als betrekking heeft tot de belast
derived by hIm from the partnershlp busmess, Tl~e amount. bare inkomsten door hem vcrkregen nit de bezigheid van do 
to be deeI~ed to be so. refellable s?all be a proportl,on of the vennootschap, Het bedrag geaeht aldus betrekking te hebben 
total ta,xatlOn due, by hun ~nder tlns "~ct determI!led ll1 accord- is een gedeelte van de gehele belasting door hem verschuldigd 
ance WIt~ the r~tlO that hiS tax~ble lUcome deu:"ed from the ingevolge deze Wet en bepaald overeenkomstig de verhouding 
partnershIp b,USI?eSS bears, to hIS total taxable lllcome from die zijn belastbare inkomsten verkregen uit de bezigheid van 
aU sources. wlthm the Umon: ProvIded that any amount 80 de venootschap dragen tot zijn totale belastbare inkomsten 
recovered m respect of the tax due and payable by anyone uit aIle bronnen in deUnie: ~fet dien verstallde dat eell 
partner in a partnership shall not exceed the prop?rtionate aid us ingevorderd bedrag ten opzichte van de belasting 
Interest of that partner m the assets of the partnership. verschuldigd en betaalbaar door een van de vennotcn in een 

(3) Any tax due and payable by any person married without venllo~tschap niet, meer bedraagt dan het evenredige aandeel 
community of 'property and not separated from his wife under van dIe vennoot, m de baten v,an de vennootschap, 
a judieial order or written aareement may be recovered from (3) Een belastmg, verschuldlgd en betaalbaar door e,en 
the assets of his wife in ;0 far as th~ tax is payable in persoon gehuwd bmten ~emeenscha.r~ van goe~eren en met 
respect of income of his wifc deemed to be his under the p;o- van tafe~ en bed gesch~I,del~ van Zl]n vrouw m!?evolge een 
vision Qf sub-section (2) of section n£ne of this Act, gerechteh~{ bevel of schnft~~hke overe~nkomst kan.mgevord~rd 

. worden mt de baten van ZI]n vrouw mzoverre als de belastmg 
betaalbaar is ten opzichte van inkomsten van zijn yrouw, 

Evidence 67. The production of any register of assessments or of anylgeacht rIe zijne to zijn ingevolge de bepaling van sub-artikel 
as to document under the hand of the Commissioner purporting tOi (2) van artibl 'liege'll van d('ze W ct, 	 " 
assesmenis be a copy of or extract from any such register of assessmel.ltl 67. De over.leaging van een register van aanslagen of van Bewt! van 

shall be conclusive evidence of the making of the assessment een dokument ~ndertekend door de Kommissaris hetende aans agen. 
and, except in the case of proceedings on appeal against the een kopie of uittreksel uit een zodanig register van aanslagen 
assessment, shall be conclusive evidence that the amount and\te zijn, is afdoend bewijs van het doen van de aanslag, en 
all the particulars of such assessment appearing in such register uitgezonderd in het geval van gerechtelike stappen in appel 
or document are correet. Iteg~n de aanslag is afdoend bewijs dat het bedrag ~n al de 

:biezonderheden van zulke aanslag voorkomende III zulk 
register of dokument juist zijn,Part V. 

Deel V, 
M.iscellaneol1s. Gemengde Bepalingen. ., 

68. (1) Indien naar genoegen van de Kommissaris bewezen Te~ugbe. 
(1) 	 If 't ' d t t} t' f t' f th C ,. : b 1 ' l' h' h t tahngenRefunds, 68,lIS pr?ve 0 ]() sa IS ac l?n 0 e omtmsslOnerlwordt dat een bedrag betaald door een . e astlllgp lC ~lge e . 

that any amount paId by a tao x~ayer was In excess o,f t,he amountl.bedrag behoorlik h.e.fbaa.r ingevolge. deze W ~t te boven glllg kan 
properly ehargeable under thIS Act, the CommISSIoner may de Kommissaris een terugbetaling machtlgen aan zulke be-
authorize a refund to such taxpayer of any tax overpaid: lastingplichtige van de teveel betaalde belasting: . 

Provided that no amount paid in respect of an assessmentI Met dien verstande dat geen bedr~g betaald ten 0pzlChte van 
niade in accordance ,,-:ith the practice generally prevailing at een aanslag gedaan overeenkomstlg de algemeen heersende 
t.he time when that assessment was made and accepted by the/praktijk ten tijde dat .de a~nsl~g gedaan werd en aangenomen 
taxpayer shall be deemed to have been otherwise than properly!werd ~oor de bela"tmgph~~tIge, geacht wordt anders dan 
so chargeable, .behoorhk aldus ~efba?,r te Zl]r~ geweest, " 

" 'h 11 t tl ' f d d i (2) De KommISSarIS machtIgt geen terugbetahng mgevolge(2) The CommiSSlOner s a no au IOnze anv re un un erl, . 1 .. d' d b" d' , d. 
this section unless the claim therefor is mad~ within three:: dlt artlkde tdenzIJ dIe vordermg adarom h~ndn~n rIe Jarcn na e 

datum at e aans ag ge aan wer gesc Ie 18, 
years itfter t he date when t he asse8smcnt was made, 69 II" d' t h t kIf blast}' g tot Over· , 	 . '. . IJ 18 me e oogmer om aans ag 0 e ' n e n - t . d' 

Offences, 69. Any person who WIth ll1tent to ev~de or to aSSIst any duiken of om een persoon bij te staan in de ontduiking van re Ingen. 
other person to evade assessment or taxatlOn~ . aanslag of bela sting

(a) 	 makes any false statement or entry in any return 
rendered in terms of this Act; or signs any statement 
or return so rendered without reasonable grounds for 
believinl1 the same to be t.rue ; 

(b) 	 gives any0 false answer, whether verbally or in writing, 
to any request for information made under this Act 
by the CommiSSioner or any person duly anthorized 
by him; 

(e) 	 prepares or maintains or authorizes the preparation or 
maintenance of any false books of aecount or other 
records or falsifies or authorizes the falsification of 
any books of account or records; 

(d) 	 makes use of any fraud, art or contrivance whatsoever, 
or authorizes the use of any such fraud, art or con

(a) 	een valse verklaring of inschrijving maakt in een opgave 
verstrekt in termen van deze 'Wet of een verklarmg, of 
opgave aldus yerstrekt ondertekent zonder rede~:ke 
gronden te hebben om te geloven dat dezelve waar Zl]n; 

(b) 	 een vals antwoord geeft hetzi]' mondeling of schriftelik 
op een verzoek om informatie door de Kommissaris of 
door hem behoorlik gemachtigde persoon gedaan in
gevolge deze Wet; , 

(c) valse rekeningboeken of andere stukken voorber cldt of 
aanhoudt of machtigt voor te bereiden of aan te 
houden of rekeningboeken of stukken vervalst of de 
vervalsing daarvan machtigt; 

(d) 	 bedrog, kUIlstgrepen of list van welke aard ook aan
wendt of de aanwending van zulk bedrog, knnstgreep 
of list machtigt, 

trivance, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij schul dig-
shall be guilty of an offence and shall be liable on conv-iction bevinding gestraft met een boete vall ten hoogste vijf honderd 
to a fine not exceeding five hundred pounds or to imprisonment pond of met gevangenisstraf, met of zonder harde arbeid, van 
with or without hard labour for a period not exeeeding two ten hoogste twee jaar of met zowel zulke boete als zulke 
years or to both such fine and imprisonment, . l1evangenisstraf. H t 

Al1ihentica. 70. (1) Every form, notice, demand or other document issued'" 70. (1) Elke vorm, kennisgeving, aanschrijving of ander a:"hentiek 
tion and or given by, or on behalf of the Commissioner or other offieer dokument uitgereikt of gegeven door. of ten behoeve van de maken en 
service of under this Aet shall be sufficiently authentica.ted if the name Kommissaris of andere beambte ingevolge deze Wet wordt dianing van
documcnts, 

of the Commissioner or officer by whom the same is issued or voldoende authentiek gemaakt indien de naam van de Kommis- dokurnenten 
given is stamped or printed thereon, saris of beambte door wie dezelve uitgereikt of gegeven 

Idaarop gestempeld of gedrukt wordt. 
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(2) Any notice required or authorized under this Act to be 
served upon any person shall be sufficiently and effectually 
served

(a) if personally served upon him; or 

(b) if left at his usual or last place of abode 
place of business in the Union; or 

or office or 

(c) if sent in a registered letter addressed to such usual 
or last known place of abode, office or place of business, 
or to any post office box rented in the name of such 
person, or the employer of such person, 

and, in case of a company, shall be sufficiently and effectually 
served if personally served on the public officer of the company 

(2) Een kennisgeving vereist of gemachtigd ingevolge deze 
Wet gediend te worden op een persoon is voldoende en met 
goed gevolg gediend

(a). 	indien persoonlik op hem gediend, of 
(b) 	 indien bij zijn gewone of laatste woonplaats of kantoor 

of bezigheidsplaats in de Unie gelaten, of 

(c) 	 indien per aangetekende brief gezonden gericht naar 
zulke gewone of laatstbekende woonplaats, kantoor of 
bezigheidsplaats of naal een postbus in de naam van 
zulke persoon of de werkgever van zulke persoon 
verhuurd, 

en in het g~val v~n ~en maatschaypij is .voldoende en met goed 
gevolg gedlend mdlen persoo~hk gedlend op de open,~ar.: 

Regulations. 

Interpreta. 
tiOil of terms 

or delivered to him or left at the company's address for service1ambtenaar van de maatscha~'pl] of a~n .he~ afgeleverd Ol bl] 
under this Act, or if the company has lodged no address fo1' het adres v~n ~e maatschapPI] v?or dlemng mgevol~e ~eze Wet 
service as required by this Act, then if the notice is left at orlgela~en, ~~ mdlen de ~aatschap.pI] geen adres ':00; dlenmg zo~ls 
sent in a registered letter by the post addressed to any office ver~lst bl] deze .We~. mge~andlgd heeft dan mdle~ de kenms
of the company in the Union or any premises therein where,gevmg gelaten IS bl] of m een aangetekende brIef per po~~ 
it carries on business. gezonden is geadresseerd naar een kantoor van de maatschapPI] 

ip. de U nie of percelen aldaar waar hij bezigheid drijft. 

71. 	 (1) The Governor-General may make r~gu~at\ol;' ~ot 71. 	 (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties maken niet Regulaties.
inconsistent with this Act, for all or any o teo owmg in strijd met deze Wet voor een of meer van de volgende doel
purposes, that is to say

einden dat is te zeggen

(a) 	 prescribing the duties of all persons engaged or em • (a) de plichten van aIle person en voorschrijvende die zich 
ployed in the administration of this Act; bezighouden met of in dienst genomen zijn bij de ad

ministratie van deze Wet;(b) 	 defining the limits of areas within which such persons 

are to act; 
 (b) 	 de grenzen bepalende van gebieden binnen welke zuIke 

personen moeten optreden ; 
(c) 	 prescribing the nature of the accounts to be rendered (c) de aard van de rekeningen voorschrijvende door een 

by any taxpayer in support of any returns rendered 
under this Act and the manner in which such accountsl belastingplichtige te worden verstrekt ter ondersteu-

I ning van opgaven ingevolge deze Wet verstrekt en de shall be authenticated; 	 I wijze waarop zulke rekeningen geauthenticeerd moeten 
(d) 	 prescribing the procedure to be observed in the con-I worden; 


duct and hearing of objections and appeals before I (d) de procedure voorschrijvende welke in acht genomen 

the special courts, I moet worden bij de behandeling en het verhoor van 


bezwaren en appcls voor de speciale hoven 
and generally for giving effect to the objects and purposes len in het algemeen voor de verwezenliking van de oogmerken 
of this Act. len doeleinden van deze Wet. 

I 

(2) The regulations may prescribe penalties for any contra-I 
vention thereof or failure to comply therewith, not exceeding a (2) De regula ties kunnen boeten voorschrijven voor eell 
fine of twenty pounds. . overtreding daarvan of verzuim om dezelve na te komen van ten 

hoogste twintig pond. 

I 
72. 	In this 

IIAct, unless inconsistent with the context- 72. Tenzij in strijd met de samenhang wordt in deze Wet, Woordbe
. . \verstaan onder- palingen.

" agent" Includes any partnershIp, company or any 

other body of persons corporate or unincorporatei " agent" tevens een vennootschap, maatschappij of and~r 

when acting as an agent; 

" assessment" means the determination of an amount 
upon which any tax leviable under this Act is charge
able, and includes the determination of any loss rank
ing for set-off , • 

.. company" includes any association incorporated or 
registered under any law in force in any part of the 
Union and further includes any such association 
which, though incorporated or registered outside the 

lichaam van personen ingelijfd of niet ingeIijfd wan
neer optredende als een agent; 

" aanslag" de vaststelling van een bedrag waarop een 
belasting die ingevolge deze Wet opgelegdkan worden 
hefbaar is en tevens de vaststelling van een verlies om 
in rekening opgebracht worden; 

, maatschappij" tevens een associatie ingelijfd of ge
registreerd ingevolge een wet van kracht in een of 
ander deel van de U nie en verder tevens een zodanige 

Union, carries on business or has an office or Place! associatie als ofschoon ingelijfd of geregistreerd buiten 
of business therein; de Unie daarbinnen een bezigheid drijft of een kantoor 

of bezigheidsplaats heeft;
I 

" dependent" in relation to any taxpayer means
" afhankelike " met betrekking tot een belastingplichtige

(a) 	 any person incapacitated by old age, infirmity (a) ieder die door hoge ouderdom, zwakte of een andere 
or any other reason satisfactory to the Com reden die de Kommissaris bevredigend oordeelt, 
missioner from maintaining himself; and niet 	in sta,at is zichzelf te Qnderhouden; en 
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(b) any chnd (qther than the child or step-child i 
of such taxpayer) under the age of eighteen i 
years on the last day of the year of assessment, 

to whose maintenance during the year of assessment 
the taxpayer has contributed whether in cash or 
otherwise' to an amount of not less than thirty 
pounds; 

"local authority" means any divisional council, rural 
council, municipal council, town council, village 
couDcil, town board, local board, village 
management board, health committee or school 
board, district council, the Transkei General Council, 
the Pondoland General Council and any local or 
general council established under the provisions of 
Act No. 23 of 1920, and also includes t.he Rand 
Water Board; 

l"mining operations" and "mining" includes every: 
method or process by which any mineral is won fromi 
the soil or from any substance or constituent thereof; 

" prescribed" means as prescribed under this Act or as 
prescribed by the Gommissioner under the powers 
conferred upon him by this Act; 

•• regulation" means a regulation lawfully made and in 
force under t,his Act; 

" tax" or "the tax" or "taxation" means any tax' 
leviable under this Act; 

" taxpayer" means any person chargeable with any 
tax leviable under this Act and, for the purposes of 
any provision relating to any return, includes every 
person required by this Act to furnish such return ; 

"this Act" includes the regulations; 
" trustee" in addition to every person appointed or con

stituted such by act of parties, by will, by order or 
declaration of conrt or by operation of law, includes 
an executor or administrator, tutor or curator, and 
any person having the administration or control of 
any property subject to a trust, usufruct, fidei com
missum or other limited interest, or acting in any 
fiduciary_capacity or having, either in a private or an 
official capacity, the possession, direction, cont.rol 
or management of any property of any person under 
legal disability; 

" year of assessment" means any period of twelve months 
in respect of which any tax or duty leviable under 
this Act is chargeable. 

73. The laws specified in the Second Schedule to this Act 

(b) 	 elk kind (ander dan het kind of stief kind van zo
danige belastingplichtige) beneden de leeftijd 
van achttien jaren op de laatste dag van het jaar 
van aanslag, 

voor wiens onderhoud gedurende het jaar van aanslag 
de belastingplichtige in kontanten of op andere wijze 
niet minder dan een bedrag van dertig pond heeft 
bijgedragen. 

"plaatselik bestuur" een afdelingsraad, landelike raad, 

municipaliteitsraad, stadsraad, dorpsraad, stads

komitee, plaatselike bestuursraad, dorpsbestuursraad, 

gezondheidskomitee of schoolraad, distriktsraad, de 

Transkei algemene raad, de Pondoland algemene 

raad en een plaatselike of algemene raad ingesteld 

ingevolge de bepalingen van Wet No. 23 van 1920 

en tevens de Rand Waterraad; 


" mijn opera ties " en .. mijnen" tevens elke methode of 

proces waarbij een of ander mineraal gewonnen wordt 

uit de grond of uit een bestanddeel of zelfstandigheid 

daarvan; 


" voorgeschreven" zoals voorgeschreven in gevolge deze 

Wet of zoals voorgeschreven door de Kommissaris 

ingevolge de bevoegdheden aan hem bij deze Wet 

verIeend; 


" regulaties" regulaties wettig gemaakt en van kracht 

ingevolge deze Wet; 


" belasting" of "de belasting" een belasting hefbaar 

ingevolge deze Wet; 


" belastingplichtige" een persoon belastbaar met een. 

bela sting hefbaar ingevolge deze Wet en voor de 

doeleinden van een bepaling betreffende een opgave 

tevens elke persoon volgens deze Wet verplicht zulke 

opgave te verstrekken ; 


" deze Wet " teven~ de regulaties ; 
" trustee" boven en behalve elke persoon aangesteld of 


benoemd als zodanig door de wi! van partijen, door 

testament, bij bevel of verklaring van een hof of 

volgens de wet, teverts een eksekuteur of administra

teur, voogd of kurator en alIe personen die de admini

stratie van of kontrole over goederen hebben onder

hevig aan een trust, vruchtgebruik, fidei commissum 

of ander beperkt recht of die optreden in een fiduciaire 

hoedanigheid of die, hetzij in een private of in een 

officiiile hoedanigheid, het bezit van of bestuur, of 

kontrole over of beheer van goederen hebben van een 

persoon die wettig onbevoegd is ; 


" 	jaar van aanslag " een tijdvak van twaalf maanden ten 

opzichte waarvan een belasting of recht hefbaar 

ingevolge deze Wet belastbaar is. 


73. De wetten opgenoemd in de Tweede Bijlage van deze Wet Herroeping 
worden bij deze herroepen in de omvang uiteengezet in de van wetten. Repeal of 

laws. 

;Short title 
.and com· 
lnencement. 

"", 

are here by repealed to the extent set out in the third column derde kolom van die Bijlage: Met dien verstande dat niet
or that Schedule: Provided that notwithstanding such repeal, tegenstaande zulke herroeping, een belasting die hefbaar zou 
any tax which would have b.een leviable under any such law geweest zijn ingevolge een van die wetten en die ten tijde van 
and which has not been collected at the commencement of de invoering van deze Wet niet geind is, overeenkomstig met 
this Act may be collected in accordance with and subject to en met inachtneming van de bepalingen van zulke herroepen 
the provisions of such repealed law. wet, geind kan worden. 

74. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel 
.. als de Inkomstebelastingwet, 1925, en worth geacht in werking en invoering.

74. 	ThIS Act may be cIted for all purposes as ~he Income getreden te zijn op de negen en twintigste dag van Junie, 1925. 
Tax Act, 1925, and shall be deemed to have come mto opera
tion on the twenty-ninth day of June, 1925. 

Eerste Bijlage. 

First Schedule. BEREKENlNO VAN BELASTBARE INKOMSTEN VlIlRKREGEN UIT DE 
BEZlOHElD VAN VERZEKERING. (Zm SUB-ARTIKEL (I) VAN ARTIKEL 

COMPUTATION OF TAXABLE INCOME DERIVED FROM THE BUSINESS OF TwINTl.G VAN DEZE WET). 
INSURANCE. (SlllE SUB-SECTION (I) OF SECTION Twenty OF THIS 
ACT.) 1. De bepalingen van de volgende paragrafen worden in a.cht genomen 


bij de aanslag van belaatbare inkomsten verkregen door ean maat
1. The provisions of the following paragraphs shall be observed in schappij uit het drijven van de bezigheid van een of andero klasso van 

the assesment of the taxable income derived by any company from verzekering.
the carrying on of any class of insurance business.. Voor.?e doeleinden van de~ Bijlage om61~j.it de ui~d~ukking "maat. 

For the purpose of this Schedule the term "company" Includes any ~chapplJ" een persoon hetzlJ maatschapplJ. assoClatle, vennootschap 
person whether company, association, partnership or individual. vf natuudike persoon. 
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Nothing in thi~ Schedule shall he ('onRtrned as relieving any such Geen bepaling VHn deze Bijlage heeft de"bedoeling-'om een zodani"e 
company from the obligation of rendering returns of any income other maatschappij te ontheffen van de verpliclfting om inkomsteopgaven 
than that derived from the business of insurance or of any li.ability for te verstrekken, niet zijnde inkomsten die verkregen zijn uit de bezigheid 
taxation in respect of such income. !!l ~, V!in verzekering of van eon onderhevigheid aan belasting ten opziehte 

r';-O 	 ~ 
2. In this Sehedule·-	 F"'l ~ __-:_".,.,.,,:;.. 

"mutual 	insurance company" means any insurance cOlnpany 
carrying on business in the Union and exempt from normal 
tax under paragraphs (d) and (e) of sub-section (I) of section 
ten of the Act, except in respect of receipts from investments; 

"non-mutual insurance company" means any insurance com
pany carrying on business in the Union and not falling within 
the exemptions contained in paragraphs (d) and (e) of sub
section (1) of section ten of the Aet ; 

fI reeeived in the Union" means in the case of a companv having 
its head office in the Union, received at the head offi~:e of the 
company without the intervention of any agent or reeeived 
by or through any agent of the company in the Union, and in 
the case of a company whose head offico is not in the Union, 
received by or through any agent. in the Union. 

_ . _ 
_ 3. The retu;n rendered by any msurance :ompany ill respect of. ItB 

van 	zulke inkoIDsten. 
2. In deze Bijlage wordt verstaan onder

"ondedinge verzekeringsmaatschappij" een verzekeringsmaat
schappij de bezigheid drijvende in de Unie en vrijgesteld van 
normale belasting ingevolge paragrafen (d) en (e) van sub
artikel (1) va,n artikel tien van de Wet uitgezonderd ten opziehte 
van ontvangsten uit beleggingen; 

"niet.onderlinge verzekeringmaatschappij" een verzekering 
maatschappij die bezigheid in de Unie drijft en niet, valt onder 
de vrijstellingen vervat in paragrafen (d) en (e) van sub. 
artikel (l) van artikel tien van de WE't; 

"ontvangen 	in de Unie " in het geval van een maatsehappij die 
zijn hoofdkantoor in de Unie heeft ont,vangen bij het hoofd
kantoor van de maatsehappij zonder de tusS<'nkomst van een 
agent oE ontvangen door of door tuss"nkomst van een agent 
van de maatschappij in de Unie en in het geval van een 
maatschappij wiens hoofdkantoor niet ill de Unie is, ontvangen 
door of door tnssenkomst van een agent in de Unie. 

3. De opgave verstrekt door een verzekeringsmaatschappij ten 
Insur~nee busmess whether_ framed on a basIS of I?roflts or o~ receIpt>, opziehte van zijn verzekeringsbezigheid hetzij opgemaakt op e('n 
from mvestments shall speCify sePll:rately the gross mcome derIved from grondslag van winsten of van ontvangsten uit beleggingen. zet afzonderlik 
each of the follo~'1ng branches of lIlsurance bns,ness, ViZ. : 

Life, 
Annuity,
Fire, 
.Accl·deIlt ('mc1ud' E"mpIoyer;; ' I' 1 -l'tY , .~ lng _Ja Jl I )
Marine, 

Fidelity or Guarantee,
Miscellaneous. 

1 • 	 • 

4. Every non-m~tuaJ msuranee company ~hall be lIable to be assessed 
on the amount of It>! actual profits, ascertamed !l.S follows :- 

(a) 	 In regard to life assurance_-By taking a proportion of the total 
life profits of the company in the ratio that the premiums re
ceived in the Union during the yea! of assessment bear to the 
total premiums received. 

(b) 	 In regard to annuities.--By taking a proportion of the total 
annuity profits of the company in the ratio that the annual 
payments by the company in the Union in respect of Olmuities 
during the year of assessment bear to the total annual pay
ments by the company in respect of all its a,nnuities. 

(c) 	 In re~ard to any other branch of insurance business.-By 
chargmg against the premiums received (less any premiums 
paid on reinsurances), the actual losses (after deduction of 
reinsurances reeeived) and expenses incurred in the Union in 
respeet of such premiums. provided that no amount sct aside 
for unearned premiums shall be allowed in arriving at the 
amount· so ascertain0d. 

The" total life profits" and the" total annuity profits" referred 
to in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph shall be ascertained 
in. such manner as ~he Commissioner may (subject to appeal) deter, 
mme, due regard beIng had to the last actuarial valuation made by 
the company in respect of its life and annuity businesses. 

. 5 .. If the aetu~l profits of a non-mutual insurance company froll' 
Its hfe and ann1l1ty branches when calculated in acoordance with the 
last preceding paragraph are less than the proportionate amount of its 
receipts from investments d€'termineu as provided in sub-paragraphs 
(a) and (b) of the next succeeding paragraph after deducting from such 
amount any deductions admissible nnder pa.ragraph 8 of this Schedule, 
the said proportion of investment receipts as reduced by the aHowance 

de bruto inkomsten ulteen verkregen nit elk van de volgende a.fdelingen 
van verzekeringsbezigheid namelik :-

Leven, 
Lijfrente, 
Brand, . I k 'd)Ongeluk (met inbegrlp van V\Terkgevers aansprake i hel , 

Zee,
Fideliteit of Garantie,
Gemengd. 

4. Elke niet-onderlinge verzekeringsmaatschappij kan aangeslagen 
worden op het bedrag van zijn werkelike winsten vastgesteld als voIgt : 

(a) 	ten opziehte van levensverzekering-door een gedeelte van de 
totale levenswinsten van de maatschappij te nemen naar de 
verhouding die de premiums ontvangen in de Unie geduTCnde 

. het jaar van aanslag dragon tot het totaal van de premiums 
ontvangen ; 

(b) 	 ten opziehte van lijfrenten door fen gedeelte van de totale 
winsten op lijfrenten van de maatschappij te nemen naar de 
verhouding die do jaarlikse uitbetalingen van de maatschappij 
in de Unie ten opziohte van lijfrenten gedurende het jaar van 
aanslag dragen tot het totaal van de jaarlikse uitbetalingen 
door de maatsohappij ten opzichte van al zijn lijfrenten; 

(e) 	 ten opzichte van clke andere tak van verzekeringsbezigheid; 
door tegen de ontvangen premiums (na aftrek van premiums 
betaald voor herverzekering), de werkelike verliezen (na 
aftrek van ontvangen herverzeImringen) en uitgaven in de 
Unie gfdaan ten opzichte van zulke premi1Jll1s in rekening te 
brengen: Met dien verstande dat geen bedrag tel' zijde gezet 
'17001' onverdiende premiums toegestaan wordt bij de berekening 
van het bed.rag aldus vastgesteld_ 

De " totale levenswinsten " en de " totale Jijfrenten winsten " bedoeld 
in sub-paragrafen (a) en (b) van deze paragraaf worden vastgf'steld op 
zulke wijze a1s de Kommissil.ris (behoudens appel) mocht bepaJeu, terwijl 
behoorHk ac~t gesL gen wordt .op de laats~~ aktuariese w?;ardering <:!oor ~e 
maatschapplJ gedaan ten opzlChte van zlJn leven- en hJfrentebezlgheld. 

5. Indien de werkelike winsten van een niet-onderlinge verzekerings
maatschappij uit zijn leven en lijfrente ofdelingen waillicer berekend 
overeenkomstig de laatst voorafgaande paragraaf minder bedragen dan 
het evenTCdige bedrag van zijn ontvongSten uit beleggingen vastgest€'ld 
zoals bepaald in sub-paragrafen (a) en (b) van de eerstvolgende paragraaf 
na aftrek van zulk bedrag van alle toelaatbare verminderingen ingevolge 
paragraaf 8 VIlIl deze Bijlage, is het gezegde gedeelte van beleggings. 
ontvangsten zoals verrninderd door het toestaan van zulke speciale 
verminderingen, met inaehtneming van de oopa!ingen '17001' opbr€mging 

of su?h special deductions shall, subject to the provisions for set-off:in rekening vervat in paragraaf 9 Viln deze Bijlage, de belastbare 
c?ntmned in pa!agraph 9 of this Schedule, be the taxable income de· inkomsten door zulke maatschappij verkreg€'n Vfm di€' afdelillgen van 
rived by such company from those branches of its business. zijn bezigh€'id_ 

, .. 	 . 6. Het gedeelte van de ontvangsten uit beleggingen van een vel' 
6. The proportIOn c;f the receIpts from illvest,me~ts of any mSllrance zekeringsmaatschappij te worden besohouwd als de inkomsten voor de 

eompa~y to ranIl: as mcome for the purpose of thIS Sch0duJe shall be!doeleinden van deze Bijluge wordt vastgesteld~
determmed

(a) 	 in respect of its life assurance business, by taking a proportion 
of the total dividends, intereBt and other amounts received 
by or accrued to the company during the year of assessment 
from all investments in resped of life aSSUl'o.nce. in the ratio 
thot thc premiums received for life assurance in the Union 
bear to the total premiums rcceived by the company for life, 
assurance; I 

(b) 	 in respect of the granting of annuities, by taking a proportion i 
of the total dividends, interest and other amounts received i 
by or accrued to the company during the year of ass€,,ssrnentl 
from all investments in rf'snect of annuities in the ratio that I 
the annual payments by the company in the Union in respect 
of annuities bear to the total annual payments by the com-II 
pany in respect of all its ammities ; . 

(a) 	 ten opzichte van zijn Ievensverzekering bezigheid door het 
nemen van een gedeelte van de totale dividenden, renten en 
andere bedragen ontvangen door of toegevallen aan de 
maa.tschappij geuurende het jaar van aanslag uit alie beleg
gingen ten opzichte van levensverzekering, naar 1'Ie verhouding 
die de premiums ontvangen voor levensverzekering in de Unie 
dragen tot de totale premiums door de maatsehappij ontvangen 
'17001' levensverzekering; 

(b) 	 ten opzichte van de verlening van Jijfrenten door het nemen 
van een gedeelte van de totale dividenden, rente en andere 
bedragen ontvallgen door of t()evallende aan de maat
~chappij gedurende het jaar van aanslag uit aile beleggingen 
ten opzichte van lijfrenten naar de verhouding die de jaarlikse 
betalingen door de maatschappij in de Unie ten opzichte van 
lijfrenten dragen tot de totale jaarlikse betalillgen door de 
maatsohappij ten opzichte van al zijn lijfrellten; 
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(e) in respect of fire, accident, marine, fidelity or any other bran(;h (e) ten opzichte van brand ongeval, zee, fideliteit of andere afdelingen .. 
of insurance business other than life or annuity businesf', where van verzekeringsbezigheid, niet zijnde levens· of lijfrente, 
the company is a mutual company, by taking a proportion of bezigheid, waar de maatschappij een onderlinge maatschappij 
the total dividends, interest and ether amounts received by is door het nemen van een gedeelte van de totale dividenden, 
or accrued to the company from all investments in respect of rente en andere bedragen ontvangen door of toegovallen aan 
any such branch during the year of assessment, in the ratio, de maatsehappij nit aIle beleggingon ten opzichte van een 
that the premiums received in the "Gnion for that branch ofl zodanige afdeling godurende het jaar van aanslag in de ver· 
business bear to the total premiums received by the company' houding die de premiums ontvangen in de Unie voor die 
for the same branch. I bezigheidsafdeling dragon tot de totale premiums ontvang<"n 

/ door de maatschappij voor dezelfde afdeling. 
7. In the ease of a mutual insurance company thc amount so de.1 7. In het goval van eon onderlinge verzekeringsmaat43chappij wordt 

termined shall, after the deduction of the allowance provided in the 'het aldus vastgestelde bedrag, na de aftrek van de vermindering bepaald 
next suceeeding paragraph and subject to any set-off as provided in l in de.eerstvolgendeparagraaf en met inachtnemingvanenige opbrenging 
paragraph 9 of this Schedule, be deemed to be the taxabJe income de- in rekening zoals bepaald bij paragraaf 9 van deze Bijlage. geacht de 
rived by such company from that branch of insurance. belastbare inkomsten te zijn door zulke maatschappij verkregen uit die 

afdeling van verzekering. 
S. There shall be deducted from. the proportion of the receipts from 8. Er wordt va~ het godeelte van de ontv?:ngsten uit bel,,:ggin~en 

investments as determined in paragraph 6 of this Schedule an allow. zoals vastgesteld m paragraaf 6 van deze BIJIage €len vermmdermg 
ance for the expenses of management to be ascertained by taking a pro'lafgetrokken voor de onkosten van beheer te worden bepaald door het 
portion of the total management expenses of the company (excluding nemen van .~n gede?lte .v.an de totale 0!lk.osten van beheer van de 
commissions) besed on the ratio that the said proportionate part of such' maat~ehapplJ (met mtslmtmg val! kommlSSles) gebaseerd op de vel'· 
receipts bears to the total reccipts derived by the company from in'l houdlng dIe het gezegde evenredlgo g<"deolte van zulke ontvangste.n 
vestments: Provided that from the allowance RO ascertained there draagt tot de totale ontvangsten verkregen door de maatsehapplJ ,ut 
shall be deducted the amount of any fines, fees or profits arising in the l beleggingen: Met dien verst>:nde dat :van de ver~inderin~ aIdus beraal;1 
Union from reversions of policies. 

9. Any insurance company shall be entitled in the ealculation of its 
taxable income from. the business of insurance to set off against the 
amount determined under the preceding paragraphs of this Schedule 
any loss assessed or ascertained in accordance with the provisions of this 
Schedule and.. carried forward from any preceding year of assessment in 
so far as that loss shall have been incurred in carrying on the business 
of insnrance and shall be a loss other than a loss of a capital nature. 

Second Schedule. 

I,AW8 REPEALED. 

het bedrag van boeten, fOOlen of wmsten verrlJzende m de Ume mt 
terugkeringen van polissen afgetrokken wordt. 

9. Een verzekeringsmaatschappij is gerechtigd bij de berekening van 
zijn belastbare inkomsten nit de bezigheid van verzekering om tegen 
bet bedrag vastgesteld ingevolge de voorafgaande paragrafen van deze 
Bijlage verliezen berekend of vastgesteld overeenkomstig de bepalingon 
van deze Bijlage en getransporteel'd van een vorig jaar van aanslag in 
rekening te brengen in zoverrfl dat verlies goleden is in de uitoefening 
van de verzekeringsbezigheid en €len verlies is, niet zijnde €len verlies 
van €len kapita!e aard. 

Tweede Bijlage. 

HERROEPEN WETTEN. 

Act 41 of 1917 .. 

Act 39 of 19H1 •• 

Act 45 of 1920 .. 

Act 29 of HJ21 .. 

Incom!) Tax (Consolidation) Act, 
1917. 

Income Tax (ctnsolidation) Act, 
Amendment Act, 1919. 

Income Tax (Consolidation) Act, 
Further Amendment Act, 1920. 

Income Tax (Consolidation) Act, 
Further Amendment Act, 1921. 

The whole. Wot 41 van 1917 Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 
1917 Gehee!. 

Wet 39 van 1919 Inkomstebelasting (KOllsoliclatie) Wet, 
Wijzigingswet, 1919 

Wet 45 van 1920 Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 
Verdere Wijzigingswet, 1920 

IWet 29 van 1921 Inkomstebelasting (Konsolidatie) Wet, 
Verdere Wijzigingswet, 1921 
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No, 41, 1925,] 

A(jT 
To 	consolidate and amend the law relating to' the 

taxation :of natives and to provide additional 
funds for~ the development, education and local 
government of natives. 

E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, theB. Senate and the House of Assembly of the Union of South 
Afnca, as follows :- 

T J' d 
axes eVle. 1. From and after the first day of January, 1926, there 

shall be charged, levied and collected in respect of every calendar 

No. 41, 1925.1 

Om de wet ~etreffende de. ~t;lasting van natu!el~en 
te konsobderen en te WIJZtgen, en om voorzlenmg 
te, ma~en voor verde:~ fondsen vo.or de ont
wlkkehng, het onderwlJs en plaatsehke bestuur 
van naturellen. 

ZIJ RET BEPAALD door Zijn Majes~eit de K?ning,. de 
Senaat en de Volksraad van de Ume van ZUld-Afrlka, 

als volgt: 
1. Vanaf en na de eerste dag van Januarie 1926 worden be- Gpgel~gde 

halve zoals hierna uitdrukkelik vermeld, de algemene en belastmgen 
year fo: the benefit of the CO!lBolidated Revenue Fund, except plaatselike belastingen betaalbaar door naturellen overeen: 
as heremafter ~xpre.ssly provIded, t~e gen~ral and loca~ taxes komstig artikel t'wee van deze 'v.et. opgelegd, geheven en geinu 
payable by natives In accordance With sectIOn t'wo of thIS Act. t.en opzichtc van elk kalender ]aar ten behoeve van het Ge

konsolideerde Inkomstefonds. 
~:~irf!x::.d 2.. (1) A tax (her~inafter called the general t~x) of on.e poun? 2. (1) Een belasting (hierna genoemd de algemene be- Algeqn:ene 

s~erh~g shall b~ paId by every ad;llt male ~atlve who IS. doml- lasting) van e~n pond sterlin~ wordt .b;'l~aald ~?o: alle vo~- ::;:~:~~:~ 
clle? In the Umon or who ]Ias res.lded therem !or a contInUOUS wassen mannelike naturellen die gedomIClhe?:d Zl]n III de Ume plaatselii<e 
pe~IOd of twelve months Immediately precedlllg the date on of die daar gedurende een onafgebroken tIJdvak van twaalf belasting. 
whIch the tax becomes due, maanden onmiddellik voorafgaande aan de datum waarop de 

. .. belasting betaalbaar wordt gewoond hebben. 
(2) ~ tax ~~erelllafter called the local tax~ of. ten shIlllllgs (2) Een belasting (hierna genoemd de plaatselike belasting) 

shall, III addItIOn ~o t~e gener~l tax, b~ pal~ 1;n respect. of van tien shillings wordt boven en behalve de algemene be
every hut?r dwelh~g III a natIve 10~atIOn WIthIn the Umonilasting betaald ten opzichte van elke hut of woning in een 
by the natIve O?CUpler thereof: ~rovlde~ that such local tax naturellen lokatie in de Unie door de naturelle okkupant 
shall not be paId by such occu~ner wh? IS ~he owner ~f a~y daarvan: Met dien verstande dat zulke plaatselike belasting 
all~tment of land held ~nder qUl~rent tltl? 1~ t~e locatIOn III niet betaald wordt door zulke okkupant die de eigenaar is van 
whICh such hut or dwelhng occupIed by hIm IS sltuate. 'een stuk grond uitgegeven onder erfpacht titel in de lokatie 

Due date of 3, The general and local taxes shall be due on the first day'waarin zulke door hem geokkl1:peerde hu~ of woning gelegen is. 
taxes. of January in each year and shall be payable at such times 3. De algemene en .pl~atseli~e belas~~ngen vervallen op l~e ::~111dag 

and places and in accordance with such requirements as maye:.rste dag van Januane m elk Jaar e~ Zl]n betaalb~ar op zu .~ belastingen. 
be rescribed b regulation. tIJden ?n plaatsen en overeenkomstlg zulke verelsten alB blJ 

p Y regulatle mochten voorgeschreven worden. 
Exemption 4. (1) There may be exempted from payment of the general 4. (1). Va.n de ~etaling van de a.I.gemene belasting en ~an de ~:~stelling 
from taxes. tax and the local tax or of either the general tax or of the plaatsehke belastmg of van hetzlJ de algemene belastmg of bela'tingen 

local tax

(a) 	any native who satisfies the receiver that he is indigent 
and is prevented from working by reason of age, 
chronic disease or other sufficient cause or that he is 
in necessitous circumstances and is prevented by 
causes not within his own control from earning 
sufficient to enable him to pay the tax; 

(b) 	 any native whose permanent home is outside the Union 
but who is residing within the Union to perform 
labour therein and produces proof that he has dis
charged his liability to pay the current taxes imposed 
under the law of the territory of his permanent 
home; 

\0) any native who satisfies the receiver that in conse
quence of his regular attendance at an educational 
institution approved by the Native Affairs Commis
sion he has been precluded from earning wages which 
would enable him to pay the tax. 

It shall be in i:he discretion of the receiver or any person 
daly aut~orized by him in writing to determine what exemp
tion shall be made under this sub-section. 

van 	de plaatselike belasting kunnen worden vrijgesteld- " . 
(a) 	 de naturel die de ontvanger overtuigt dat hij be


hoeftig is en niet in staat is om te werken uit hoofde 

van ouderdom, chroniese ziekte of andere voldoende 

reden of dat hij in behoeftige omstandigheden ver

keert en niet in staat is uit hoofde van oorzaken 

buiten zijn toedoen om voldoende te verdienen om 

hem in staat te stell en de belasting te betalen; 


(b) 	 de naturel wiens permanent tehuis buiten de Unie 

is maar die in de Unie verblijft om aldaar arbeid te 

verrichten en bewijs overlegt dat hij voldaan heeft 

aan zijn verplichting om de lopende belastingen 

opgelegd door de wet van het gebied ~n zijn per

manent tehuis te betalen; 


(0) 	 de naturel die de ontvanger overtuigt dat ten gevolge 
van het geregelde bijwonen door hem van een onderwijs
inrichting goedgekeurd door de Kommissie. van Natu
rcllezaken, hij verhinderd is om loon te verdienen 
dat hem in staat zou stellen om de belasting te be
talen. 

Het ligt in de diskretie van de ontvanger of een behoorlike 
door hem schriftelik gemachtigde persoon om te bepaleli 
welke vrijstelling toegestaan zal worden krachtens dit 8ub
artikel. 
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(2) There shall be exempted from the general tax any nativel . (2) Van de a~ge~ene belas~ing wordt vrijgesteld,een naturel 
who has paid ineome tax amounting to not less than oneldle lIl~omstebe,as~lI~g van mlllstens een por:d sterhng aan, de 
pound sterling to the Government of the Union in respect ofl~eg~rmg van de D,me betaa.ld heeft ~en opzIChte van het Jaar 
the year ending on the thirtieth day of June previous to the ellldigende de dertlf5ste dag van Jume voor de d~tum waarop 
date on which the general tax becomes due: Provided that if de algemene belast;ng. betaalbaar w~rdt: Met ~len verstande 
any native shall have paid income tax amounting to less than dat als ee!1 nature. 1.nkomstebelastlll~ van mlllder dan e,~n 
one pound sterling in respect of snch year his liability for the, pond sterh~g t~n opzIChte van zulk Jaar be~aald hee~t Zl]n 
general tax shall be reduced by the amount so paid by him, laansprakehkheld voor de algemene belastlllg vermlIlderd 
l' • , '. • !wordt door het bedrag ~ldus door hem betaald. 

(3) Every natIve who ,has satlsfied the re~en er that he IS: (3) Aan de naturel dIe de ontvanger overtmgd heeft dat 
eX,empte,d under ,Bub-sectIon (1) shal~ be furlllsh~d by the re-1hij vrijgesteld is krachtens Bub-artikel (1) wordt door de ont
celver WIth a certIficate t.o that effect m the prescrIbed form, !vanger een certifikaat te dien einde ill de voorgeschreven 

(4) 	Every certificate of exemption shall be valid only inlvorm verschaft. 
respect of the tax or taxes for the year for which it is granted. I (4) Elk vrijstellingscertifikaat geldt slechts ten opzichte 

5 A' . h' d' t' ,'van de belasting of belastingen voor het jaar waarvoor het 
• . recelv~r n;tay Ix,t IS lscre IOn grant any .natlve ani gegeven is, 

extensIOn of tIme m ~hlch to pay, any ~ax under.thls Act and! 5. Een ontvanger kan in zijn diskretie aan een naturel Uitstel van 
shal~ th~reupon furms.h such natIve With a certlficate of eX'luitstel verlenen om een belasting onder deze Wet te betalen beruliI,lg van 
tensIOn m the prescrIbed form. len verschaft daarop aan zulke naturel een uitstelcertifikaat belastmg. 

by 	 6. Every owner or occupiel' of land on which natives residelin de voor!Seschreven vor~, 
shall, on demand, furnish to the receiver within thirty days 6. AIle elgenaars of bezltters van grond waarop natu~ellen qpgave door 
of the date of such demand a return in the prescribed formiwonen verschaffen op verlangen aan de ontvanger bmnen elgenaars . . , ' " 	 Id 'd d d lk 1 van grondgIVmg such partIculars as may be reqUIred for the purposes I , ertlg agen na e atum van zu. ver angen een opgave waarop 
of this Act in regard to every native who resides on such land. In de voorgeschreven vorm zulke blezonderheden bevattende naturellen 

\als verlangd mochten worden voor de doeleinden van deze Wet wonen. 

7,. (1) Subject, to the provisions of sub-section (4) of this!met betrekki~g tot aIle ,naturellen die oJ? zulke grond wo~en. , 
of certIficates sectIOn any receIver or person authorized in writing by him, ,7. (1) Met machtnemmg van de bepahngen van sub-artIkel Vertonmg 

any European member of the police, any native chief recognised! (4) va.n dit artike~ kan een ontvanger of d?or hem in ::~ifikaten. 
by the Gove~nment, or a Government headman may demand'ges?~rIfte gemachtIgde pers0x,te~, een blank lId van . de 
fr~m any natIve ~hom he believes to be liable to any tax underlPohtIemacht~ een naturelle kapltem erkend doo~ de.~egermg 
thIS Act at ~ny tIme after the expiry of three months from the of ee~ regerlll.&S hoofdman, van een J?-aturel dIe hIJ gelooft 
date on whICh the tax becomes due, the production of-- verplicht te ZI]n een of andere belastmg onder deze Wet te 

(a) 	such native's tax receipt for the current ear or an ibetalen, te eniger tijd ?a de afloop van drJe maanden na de 
duplicate thereof; or y y datum waarop de ~elastIn~ ver:valt de vertonmg verlangen van: 

(b) 	 his certificate of exemption; or (a) de belast:ng kWItantle va? zulke natur~l voor het 
(c) 	 his certificate of extension ~~pende.. ]aar. of ee~ duphkaat daarvan, of 

, (b) zIJn vrI]stelhngscertIfikaat; of , 
and after inspection shall return the document so produced (c) zijn uitstel certifikaat, 
to such native, I'en moet het aldus vertoonde dokument na illZage aan zulke 

(2) 	Any native who fails on demand to produce one or other naturel terug geve!l' . ,. 
of the documents which he may be required to produce under, (2) De naturel dIe In gebreke bh]ft wanneer van hem ver
sub-section (1) may be arrested, without warrant, by any'langd wordt om eer: of ander van ~e dokumenten te vert.onen 
person authOrIzed to make such demand. waarvan de :vertomng van hem verla:ngd kan worden mge

, . . 	 . . , volge sub-artlkel (I) kan zonder lastbrlef gearresteerd worden 
(3) If It appears to the court b~fore Wh.ICh any natIve who door aIle personen gerechtigd om zulk verlangen te stellen. 

has bee~ arrested. under sub-sectl0J?- (2) I~ c~arged, that ~e (3) Indien het aan het hof waarvoor de naturel die krachtens 
has not m fact. paId any tax for whIC}~ he IS hable und~r thIslsUb-artikel (2) gearrest.eerd is aangeklaagd wordt, blijkt dat 
Act, such native tho:ugh ?harged WIth a cont:avelltlOn of hij inderdaad een of andere belasting die hij verplicht is krach
paragraph (g) of sectlOll e~ght shall not be convICted thereof tens deze Wet te betalen niet betaald heeft wordt zulke naturel 
but .may ?e convi~~ed of a ,contravention of sub-section (1) of of schoon beklaagd van een overtreding' van paragraaf (g) 
se.ctlOl1 mne, notwl.thstandmg that .he has not been charged van artikel acht niet op grond van dat artikel schuldig be
WIth the last mentIOned contraventIOn. von den maar kan hij schuldig bevonden worden van een over

(4) The provisions of this section shall apply only to such treding van :ub-artikel (1) van artike} neg en, niettegenstaande 
areas as 	may be prescribed by the Minister, Idat hij niet aangeklaagd staat van de laatstvermelde over

. Itreding. ' 
8. Every person shall be guilty of an offence, in respect of (4) Dc. bepalingen van dit artikel viuden slechts in zulke 

or any. receipt or certificate mentioned in Bub-section (l) of streken toepassing als door de Minister mochten voorge
sectIOn seven'- lschreven worden. 

'f h' bt' d h ,. ." d 1 8. Hij die, ten opzichte van een kwitantie of certifikaat Misbrllik van 
(a) 	 1 ~vmg 0 ame, suc a recelJ;>t or certlHca~e un er vermeld in sub-artikel (1) van artikel zeven- kwi~anties 001 

sectIOn seven he falls to return It to the natIve who ( ) h" lk k 't t' f t''''k t'. I (lertlfikatElTJ.d d' t I' a wanneer IJ zu e WI ,an Ie 0 cer III aa mgevo ge 
,pro ~ce I,;, . . ' artikel zeven verkregen he eft in ge breke blijft het san 

(b) 	 If, WIthout bemg au.thonzed under sectIOn seven tOj de naturel die het vertoonde terug te geven ; , 
dem~nd sllch 3; recelp~ or certi~cate, he unlawfully! (b) zonder gemachtigd te zijn om ingevolge artikel zeven 
deprIves a natIve of Its possessIon; I de vertouing van zulke kwitantie of certifikaat te 

(c) 	 if, such person, whether or not the lawful holder of verlangen, een naturel onwettig het bezit daarvan'II 

any such receipt or certificate is in possession thereof, ont!.ooft;. . 
permits it to come into the possession of another i (e) hetz:J s~ dan n~et de. wett~ge houder. van zulke 
person with intent that it sh'all be fraudulently used 9.8! kWltant~e of certI~kaat III bezlt daarvan 18, toestaat, 
evidence of the payment of tax, extension of time' dat het m het.bezlt geraakt var: een an.dere persoon 
for payment of tax or exemption from the payment I met.~e bedoelmg dat ~et valsehk ge~rUlkt .wordt als 
of tax; . I bew!)s van de betahng van belastmg, Ultstel van 

'f b" 'f ' ,i betaHng of vrijstelling van betaling van de belastillg; 
(d) 1, emg m posseSSIOn 0 such a receIpt or certIficate I I,d)' h t b 't .. d lk k 't t' f t''''k t . 	 t th h 'b . In e eZl ZI]n evan zu e WI an Ie 0 eer III aa

b I 0 ano e1' person e represents It to .edt d b h t ft d t h te ongmg his 	own' a aan een an ar persoon e oor voorgee a, e· 
, 	 'I san hem toebehoort; 

(e) 	 if, with intent to defraud; he forges, imitates, ,alters, (e) met de bedoeling om bedrog te plegen zulke kwitantie 
defa.ces, destroys or mutIlates any such reC~Ipt orl of eertifikaat vervalst, namaakt, verandert, onleesball;r 
certIficate; maakt, vernietigt of verminkt : 
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ma~' be is~ued by the magistrate of th~ di,strict in which ~uchdit artikel kan d~or de ,magistraat van het distrikt waarin zul,ke 
natIve reSIdes and 8h,,11 be executed 111 lIke manner as If It maturel woont, mtgerelkt worden en wordt op dezelfde malller 
had been issued after judgment obtained in the magistrate'slten uitvoer ge1egd alsof hij uitgereikt was na een vonnis 
court: Provided that if sueh native does not pay on demand verkregen in het magistraatshof: Met dien verstande dat indien 
to the officer executing the writ the amount of tax for which !zulke naturel het bedrag van de belasting door hem verschuldigd 
he is liable, together with the costs of service of such writ'ltezamell met de kosten van diening van lmlke lastbrief, niet 
or does not point out to such officer sufficient movable pro-1aan de beambte, die de lastbrief ten uitvoer legt, op dicns 
perty to meet the amount of the tax and the costs of the verlangen betaalt of aan zulke beambte niet voldoende roerend 
service of such writ he may be forthwith arrested withont war-!goed aanduidt om het bedrag van de belasting en de kosten van 
rant and brought before the magistrate's court of the said dis-Idiening van de lastbrief te dekken kan hij dadelik zonder last 
trict on a charge of contravening sub-section (1) of this section'lbrief gearresteerd worden en voor het magistraatshof van het 

, " , , ,gezegde distrikt gebracht worden op een klachte van overtreding
(3) Every native convICted of a contraventIOn of sub-sectIOn b tI'kel (1) v dI't tl'k 1 

0) 	 fth' t' hllb d db h bi h'hlvansu-ar an 'ar e, 
,. ,0 ,IS sec ,IOn s a ~ or ere. f t e cou:;t e ore w lC i (3) De naturel die schuldig bevonden wordt van een 
he I~ tl'l~d to pay forthWIth or Wlt~l1l ~uch tIme as may be'overtreding van sub-artikel (1)' van dit artikel wordt door het 
speCIfied In the order, the a~ount whIC~ IS fonnd to be due and hof waarvoor hij terecht staat bevolen om onmiddellik of binnen 
the .c0St~l If any, an~ may, lll, default of payment, be senten?ed 'zulke tijd als in de order bepaald mocht worden, het bedrag 
to ImprIson,ment WIth or WIthout ha:d labour for a perIOd dat bevonden wordt verschuldigd te zijn en de kosten, 
not exc,eedmg three lUon~hs:, ProvIde~ that any perso,n zo die er zijn, te betalen, en hij kan bij gebreke van 
und~rgolllg a sent~nce of Impnsonment Imposed un?er thIs,betaling van dat bedrag vel'oordeeld worden tot gevangenis
St;ctIOn shall forthWIth bereleased on th~ paymen~ ~y lllm or onlstraf met of zander harde arbeid van ten hoogste drie maanden : 
hIS behalf ofth,e arno~nt fon,nd by, the conrt to have been dUt;IMet dien verstande dat een persoon die een gevangenisstraf 
and the costs, If any, PrOVIded tu!the~ that no ,person shalilopgelegd krachtells dit artikel ondergaat onmiddellik in vrijheid
?~ sentenced to a second term of Impnsonment III respect of: O'esteld wordt bij de betalillg door hem of te zijnen behoeve van 
faIlure to pay the same debt. Jhet bedrag door het hof bevonden door hem verschuldigd te 

(4) N" t d ' t f t zijn en de kosten, zo die er zijn: Met dien verstande verder 
, 0 nnpnsonmen, un ergone l,n res~ec 0 a sen ence Idat niemand veroordeeld wordt tot een tweede termijn van 
Imposed under sub-sectIOn (3) of thIS sectIon shall have the l ' t f' b d tIt' b k bl" t d getvaeffect of cancelling the liabilitv; but an order made in accor- ·b l!1gemss rda Ilnfdver hanld me Ie III ge re e IJven me e 

'th th t b ' "I II h h ff t f . 'I e a Illg van eze e sc u ,dance WI a su -sectIOn s la ave tee ec 0 a CIVI (4) G ' t f d . b d t en'd 	 t' h " d h II b bl een gevangemss ra on ergaan In ver an me e
J11 gmen III t e magliltrate's court an s a e executa e ' 1 d k ht b t'k 1 (3) d't t'k 1 h ft' 	 h 'f' 1 db' , . 'I ' vonms opge eO' rac ens 8U -ar 1 evan 1 ar Ieee ' In t e same manner as I It la een gIven III a elV] actIOn· d t . td '? d I ld t 1 . del'
instituted in that court, I e eme· oenmg van ,e sc lU er:gevo ge, maar een or 

gemaakt overeenkomstIg dat sub-artikel heeft het effekt van 
(5) Any moneys recovered uuder this section shall be paid een civiel vor:~is in het magistraatshof ~m wor~t yitvoer~a~r 

to the Consolidated Revenue Fund and allocated iill the manner op dezelfde WIJze alsof het gegeven was III een ClvlCle aktle 1I1 

provided ill sections eleven and twelve, ,dat hof ingesteld, 
fl (5) AIle gelden krachtens dit artikel gei'nd, worden in het 

Penalties. 10. (1) Any person who contravenes the provisions 0 G~,konsolideerd~,Il1k~mstefonds gestort en aangewend op de 
section six or paragraph (f) or (g) of section eight shall be Wl]Ze bepaald bIJ artikels elf en twaalf. 

liable on conviction to a fine not exceeding five pounds or 10. (1) Hij di~ de bepalingen van artikel ~~s of p~ragr~af Straffen. 

in default of payment, to imprisonment for a period not (!) of (g) van artikel aeht overtreedt, wordt bl] ,~chuldIgbevn:.~ 

exceeding 	one month, dmg gestra£t met, een boete van te~ hoogste V1lf pond of blJ 

igebreke van betalmg met gevangemsstraf van ten hoogste een 
(2) Any person who contravenes the provisions of pa,ra-imaalld, 

graph ((t). (b), (e), (d) or (e) of section ei,qht shall be liable l (2) Hij die de bepalingen van paragraaf (a), (b), (e), (d) 
on conviction to J, tine not exceeding fifty pounds or, in default!of (e) van artikel aeht overtreedt, wordt bi) schuldigbevinding 
of payment, to imlJrisonment for a period not exceedingigestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond of bij 

(j) 	if, not being authorized by the receiver he makes any 
entry, wrihng or mark on allY such receipt or certi, 
ficate ; 

(g) 	 if, being a native to whom a receipt or certificate 
has been issued, he fails to produce the same 
when required to do so in terms of sub-section (1) 
of that section, 

Failure to 9. (1) .B;very native who fails to pay any tax for Whl'ch he 1'0 
• 	 Qpay tax, liable under this Act within three months of the date on which 

such tax becomes payable bv him shall be guilty of an offence, 
. 

(2) A writ of attachment against the movable property of 
any such native as is described in sub-section (1) of this section 

six 	months. 

Allocation of 11. (1) There shall be paid to-
local tax, 

(a) the 	Transkeian Territories General Council; 
(b) 	 the 'Vestern PondoJand General Council; 

Gl G D' t ' t C 'I( ) tl 
e 	 Ie en fey IS nc ,ouncl: 

(d) 	 the Boards of Management e~tabhshed under the NatIVe! 
Reserves Management Ordmance, 1907, of the Orange 
Free State; I 

(e) any council established under the Native Affairs 	Act,i 
IB20, 	 provided that its estimates of expenditure in l 

, 

Igebreke van betaling met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
imaanden. 
i 11. (1) Het bedrag van de plaatselike belasting alsmede Aanwending 
Ihet bedrag van naturellen grondrenten in elk jaar gei'nd ten ;f~~t"elike 
!opzichte van de streken onder hun respektieve jurisdiktie wordt belas~ing, 
Ibetaald aan-

. II 

(f) 	zander daartoe gemachtigd Ie zijn door de ontvanger 

een aantekening of merk maakt of iets schl'ijft op 

zulke kwitantie of certifikaat ; 


(g) 	 cen naturel zijnde aan wie een kwitantie of certi

fikaat uitgereikt is, in gebreke blijft het te 

tonen wanneer vereist zulks te eloen in termen van 

sub-artikel (1) van dat artikel, 


maakt 	zich schuldig aan een overtreding, , 
9, (1) De naturE.,1 die verzuimt om een belastillg te betalen Verzu~m om

d' h" kId ~u J' btl b' d'Ie 1) rae Itens eze vv et verp lcntl'IS te ,e a en, ll1nenrIe betalen, 
maanden na de datum w~arop zulk~ belastll1g door hen: mod 
betaald worden, maakt zlCh schnldlg aan een overtredmg, 

(2) Een lastbrief ter in beslagnemlng van het roerende goed 
van zulke naturel als beschreven wordt in sub-artikel (1) van 

(a) de Algemene Raad van de Transkei Gehieden ; 	 • 
(b) de AJgemene Raad van West Pondoland; 
(e) de Raad van Glen Grey Distrikt ; 
(rl) 	 de Bestuursraden ingesteld ingevolge de "Native 

Reserves Management Ordinance, 1907", van de 
Oranje Vrijstaat; 

(e) 	 een raad ingesteld ingevolge de Naturellezaken Wet 
1920, mits zijn begroting van uitgaven ten opzicht' 
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respect of the tax year have been approved by the 
Governor-General; 

(j) any native council oj' board approved hy the 
Minister and established under any other Jaw, 

the amount of the local tax together with the amount of 
native quitrent collected in each' year in respect of the areas 
under their several jurisdictions. 

van het belastingjaar door de Goevernenr-generaa 
goedgekeurd is ; , 

(f) 	 een naturelleraad of bestuursraad goedgekeurd door 
de Minister en ingesteld ingevolge een of andere wet. 

(2) De voorbehoudsbepaling van artikel negen van de 
Naturellezaken Wet, 1920, vindt geen toepassing op een 
belasting krachtens dezt; Wet, geheven, . 

(3) Vanaf en na de lllvoermg van deze Wet wordt geen 
(2) 	The proviso to section nine of the Native Affairs Act, belasting geheven.door de raa~ van het Glen, Grey distrikt 

1920, shall not apply to any tax levied under this Act, krachtens de bepalmgen van artlkel acht en veert19 van de Gl~n 
(3) From and after the commencement of this Act no rate Grey Act, 1894, van de Kaap de Goede Hoop en geen 10katIe 

shall be levied by the Glen Grey District Council under the belasting wordt geheven door een bestunrsraad krachtens de 
provisions of section forty-e1:,ght of the Glen Grey Act, 1894, bepalingen van sub-artikel ~8) van artikel negen van de, Natiy:e 
of the Cape of Good Hope, and no location tax shall be levied Reserves ~~anagement O~dmance, 19?7, van ,de Oranle VrlJ
by any board of management under the provisions of sub- staat tenzl] zulke belastmg of lokatle belashng door de be
section (8) of section nine of the Native Reserves JYlanagement trok~en raad of ~e~tuursraad ~pgelegd wordt met de ~oed
Ordinance, 1907, of the Orange Free State, unless such rate keurmg van de Mmlster; en mettegenstaande de bepahngen 
or location tax has been imposed by the councilor board van een of andere wet behoeft de Goeverneur-generaal geen 
concerned with the approval of the Minister and notwithstand- jaarlikse belasting op ~e leg~en ten behoeve van de Algemene 
ing anything in any law contained, it shall not be deemed Raad van de Transkel Gebleden of de Algemene Raad van 
necessary for the Governor-General to impose an annual rate Pondoland, 
on ·behalf of the Transkeian Territories General Council or the 

12. 	Er wordt een speciale rekening genaamd de " naturellen NaturellenPondoland 	General Council. 
ontwikkeling rekiming" 	ingesteld te worden beheerd door de ontwikkeling 

Native 12. There 	 shall be established a speeial account to he Minister en in deze rekening worden gestort- rekening, 
development st:yl~d "the native ,d~velopment acconnt" an~ t? be ad-! (a) een-vijfde van het bedrag van de algemene belasting.
acconnt, mlmstered by the Mlllister and there shall be paId mto thatl (b) aIle plaatselike belastingen of naturellell grond. 

account-:- I renteIl geind teIl opzichte van streken welke niet 
(a) 	 one-fifth of the amount of the general tax' vallen onder de jurisdiktie van de raden of bestuurs

' 't t II t d '. t raden vermeld in sub-artikel (I) van artikel elf·(b) 	 any local. ta,x 0r natlve qUI ren co ec e III respec 
of any area not falling under the jurisdiction of " , ., 
the councils or boards mentionen. in sub-section (1) 13. (1) Met machtneml1;g van sub-artIkel (2) van dit artlkel Oogmerken 
of section eleven, worden de gelden ten kredleb staande van de naturellen ont- van 

. wikkeling reke~h~g in de diskretie van de Minister en na overleg :i:~~:~ng 
Objects of· 13. (1) Subject to sub-section (2) of this section the amounts met de KommlSSle van Natr:rellezaken aangewend tot een of rekening. 
native de. standing to the credit 	of the native development account meer van de volgende doelemden : 
velopment 
account, 	 shall be applied, at the discretion of the Minister, in consul

tation with the Native Affairs Commission, to anyone or more 
of the following purposes 

(a) 	For the maintenance, extension and improvement 
of educational facilities amongst natives; 

(b) 	 for the further development and the advancement of 
tIle welfare of natives; 

(c) 	 for the payment, to divisional councils in the Province 
of the Cape of Good Hope in areas for which no 
local council exists under the Native Affairs Act. 
1920, of the special hut tax payable to such divi~ 
sional councils under seetion twenty-five of the Native 
Locations Amendment Act, 1899 (Cape of Good Hope) 
or of such sums as may be agreed in lieu thereof; 
but if such a local council is established such 
local council shall· be liable to the divisional 
c~uncil for 	s~c~ sums as ~ay be, fixed in accorda:t;ce 

(a) 	 voor de instandhouding, uitbreiding en verbetering 
van onderwijs faciliteiten onder naturellen; 

(b) 	 voor de verdere ontwikkeling en vermeerdering van 
welvaart van naturellen;

(cJ voor de betaling aan de afdelingsraden in de Provincie 
de Kaap de Goede Hoop in streken waar geen plaat
selike raad bestaat onder de Naturellezaken Wet, 
1920, van de speciale hutbelasting betaalbaar aan 
zulke afdelingsraden ingevolge artikel vijJ en twintig 
van de Native Locations Amendment Act, 1899 
(Kaap de Goede Hoop) of van zulke sommen als 
mocht overeengekomen worden in plaats daarvall; 
maar indien zulk een plaatselike raad ingesteld wordt, 
is zodanige plaatselike raad verantwoordelik aan 
de afdelingsraad voor zodanige sommen als bepaald 
mochten worden overeenkomstig de bepalingen van 
artikel dertien van de Naturellezaken Wet, 1920: 

.Met 	dien verstande dat aile gelden gestort in de naturellen 
WIth, the prOVISIOns of sectlOn tlnrteen of the Native ontwikkeling rekening ingevolge paragraaf (b) van artikel 
AffaIrs Act, 1920 : twaalf uitgegeven moeten worden in zulke streken in de pro

, . , , vincie als ten opzichte waarvan zjj geind zijn zoals mocht 
Frovlded that any moneys paId lllto the natIve develop- worden voorgeschreven. 
ment account under paragraph (b) of section twelve shall be (2) A d Seh tk< t R k' dt <t d t n 
expended in such areas within the Province in respect of which t 'kk al,n e k ~,IS 'b te eldnm~ wor ill ,e nat ure e1n

lkthey have been collected as may be rescribed, onW! e lll~ ,re emng ~ aa ' .. 1Il zu e paalemen en a s 
,P 	 door de l\:hlllster van FlllanClen mag bepaald worden, het 

(2) T~ere shall be repaId to th~ exchequer account from totale be drag van het voorsehot aan provinciale besturen 
th.e .natIve ~evelopment a~count 1ll such lllstalments as the gedaan voor de .verhoging van de salarissen van natureHe 
~hlllster of Fmance may deCIde, the total amount of the advances onderwijzers uit de bedragcn door Parlement voor dat doel 
made to provincial administrations for the improvement of bewilligd, ' 
native teachers' salaries out of the sums granted by Parliament 
for that purpose, , . 

14. Een belasting ingevolge de bepalingen van deze Wet Belastmg IS 

Tax is debt 14. Any tax imposed under the provisions of this Act shall opgelegd is een schuld verschuldigd aan de Krool!, waarvoor, een ~chUld 
due to be a debt due to the Crown and may, when payable, be sued wanneer betaalbaar, gedagvaard kan worden en die ingevorderd ~~o:, 
Crown, for and recovered by action in any inferior court notwith- kan worden bij wijze van aktie in een lager hoi niettegenstaande 

standing that the cause of action arose in the area of jurisdiction dat de schuldoorzaak in het gebied van jurisdiktie van een 
d 30me other inferior court. ander lager hot ontstond, 

• 
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Tribal levy. 15. (J) When a native tribe or community voluntarily 15. (1) Wanneer een naturelle stam of gemeensehap vrij- Starn· 
makes application for the levy of a special rate for the benefit willig aanzoek doet om de heffing van een speciale belasting belasting. 
of such tribe or community and the Minister is satisfied that ten voordele van zulke stam of gemeenschap en de Minister 
the majority of tax payers of such tribe or community desires overtuigd is dat de meerderheid van de belastingbetalers van 
such a levy and the Minister approves the purpose for which zulke stam of gemeenschap zulke heffing wenst en de Minister 
it is to be imposed, the Governor-General may levy such rate de doeleinden waarvoor de bel~sting opgelegd zal worden goed
upon the whole tribe or community and such rate shall be keurt, kan de Goeverneur-generaal zulk een belasting opleggen 
recoverable as if it were a tax imposed under this Act. aan de gehele stam of gemeenschap en zulke belasting wordt 

(2) The proceeds of any snch rate as is levied under sub- invorderbaar alsof hij een helasting was opgelegd ingevolge 
section (1) of this section shall be paid into a special account deze Wet. . . 
in the name of the tribe or community concerned to be ad- (2) De opbre~gst van znlke .belas~mg als geh~ven wordt .m
ministered by the Minister in accordance with regulations gevol~e s.ub-artlkel (1) van dlt artIkel, wordt m een specIale 
made under this Act. rekenmg m de naam van d~ ?etrokken stam of gemeenschap 

gestort en wordt door de Mmlster ten behoeve van de sta,m 
· t of gemeenschap beheerd overeenkomstig regulaties te wordenI 	tReglllat.ions. 16. (1) The Governor-General may make regu a IOns, no, kt . I d W t 	 ' 

. . t . h h' A II f til f II . gemaa Ingevo ge eze e.
mconslsten WIt t IS ct, as to a or any 0 e 0 owmg 16. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties maken niet Regulaties.
matters :~ in strijd met deze Wet betreffende een of meer van de volgende 

(a) The manner and dates of collecting any tax payable aangelegenhe~~n : . . 	 . 
under this Act and the surrender and disposal of 
receipts in respect of tax for other than current 
year; 

(b) 	 the duties and responsibilities of recognised chiefsi 
of tribes, indunas and headmen in relation to theli 

Icol ection of any tax under this Act; 

(0) the powers and duties of receivers; i 

(d) the identification of natives for the purpose of de II 

termining liability for taxation under this Act; 
(e) 	 the issue of certificates of exemption and extension 'I' 

under sections four and jive; 
I(f) the returns to be rendered under section six and the, 

particulars required to be given therein; : 
(q) 	 the manner in which any writ of attachment mentionedi 

in this Act may be issued and executed; and the fees: 
payable in respect of the service thereof; ! 

(h) 	 the manner in which the payments to councils and 
boards and the native development account referred 
to in sections eleven and twelve shall be made and 
the procedure to be adopted in administering the 
native development account and the proceeds of any 
levy referred to in section fifteen, 

and generally for the better carrying out of the objects and! 
purposes, of this Act. I 

(a) 	 de WIJze en datums van Innmg va~ een .b~lastmg 
krachtens deze Wet betaalbaar en de ll1handIgmg van 
en beschikking over kwitanties ten opzichte van ee'll 
andere belasting dan die van het lopende jaar ; 

(b) de plichten en verantwoordelikheden van erkende 
ka piteins van stammen, indunas en hoofdmannen 
met 	 betrekking tot de inning van een belasting
ingevolge deze Wet; 

(c) de bevoegdheden en plichten van ontvangers ; 
(d) 	 de identifikatie van naturellen voor doeleinden van 

vaststelling van belastingplichtigheid ingevolge deze 
Wet; 

(e) 	 de uitreiking van vrijstellings- en uitstelcertifikaten 
ingevolge artikels vier en vijj; 

(f) 	de opgaven te worden gedaan ingevolg~ artikel zes en de 
biezonderheden welke daarin moeten opgegeveu 
worden; 

(g) de wijze waarop een lastbrief van inbeslagneming 
vermeld in deze Wet kan uitgereikt en ten uitvoer 
gelegd worden en de fooien betaalbaar in verband met 
de diening daarvan; 

(h) 	 de wijze waarop de betalingen aan raden, bestuurs
raden en de naturellen ontwikkeling rekening bedoeld 
bij artikels elf en twaalf geschieden en de procedure te 
worden gevolgd in de administratie van de naturellen 
ontwikkeling rekening en de opbrengst van een 
hefting bedoeld bij artikel vijftien ; 

, 	 . en in het algemeen voor de betere verwezenliking van de 
(2) Differing regulations may be made in respect of different doeleinden en oogmerken van deze Wet. 

areas. (2) Verschillende regulaties kunnen gemaakt worden ten 
(3) Penalties may be imposed for the contravention of opzichte van verschillende streken. . 

any regulation not exceeding in the case of a fine, five pounels, (3) Stra~en mogen opgeleg~ worden voor de overtre~.mg van 
or in default of payment of the fine imprisonment for a period ,een :~gulatIe van ten hoo~ste, 111 geval van een boete,. VI]f pond, 
not exceeding one month, iof bI] gebreke van betalll1g van de boete, gevangemsstraf van 

Iten hoogste een maand. 

Responsibi- 17. The Commissioner for Inland Revenue shall be re-II 17. De Kommissaris voor Binnenlandse Inkomsten is verant- Verant
lit.y fo; ,sponsible for the collectiou of any tax levied under this Act woordelik voor de inning van een bela sting ingevolge deze Wet w<:ordelik. 
collectIOn of and may prescribe that such forms as seem to him necessary opgelegd en llij kan voorschrijven dat zulke vormen als aan ~el~ voor 
tax. 

Lia,bility of 
nat.ives 
exempt.ed
under
other 	laws, 

Interpre. 
tation of 
t erma. 

or convenient shall be used in carrying out any provision of hem nodig of wenselik toeschijnen gebruikt worden in de uit- ~~lllb:!i~~i:tg. 
this Act or the regulations thereunder. voering van een be paling van deze Wet of de regulaties krach

tens dezelve. 
18. Nona~ive shall ,be exempted from liab,ility, to pay any 18. Geen naturel wordt vrijgesteld van de verplichting een :&;>lu8~ing•. 

tax under thIS Act WhICh ,he would be otherWIse hable to pay, belasting ingevolge deze Wet te betalen die hij anders zou phchtlgheld 
solely by reason that he IS by any other law exempted from moeten betalen sleehts om reden dat hi]' bi]' een of andere wet van 11
h . f • 1 th t h' t' d 	 nature ent e operatIOn o. natIve aw?r ~ . e IS a l1a ,Ive exem~te nijgesteld is van de werking van de naturelle wet of dat hij eeI'l. vrijgesteld 
fro~ the o~eratl_on of any dlsquahfYl~g laws or that ~e IS ajnaturel is vrijgesteld van de werking van een andere dis- ingevolge 
natlv(' who IS relIeved from the operatIOn of any laws dlfferen-Ikwalificerende wet of dat hij een naturel is die vrijgesteld is andere 
tial1y affecting natives. 

19. 	In this Act unless inconsistent 

" d 1 " t' h haut means a na Ive w 0 
eighteen years' or, in Case of 
h ffi d hteo cer concerne to ave 

Ivan de werking van wetten, welke naturellen op verschillende wetton. 
Iwijze raken. 

with the context- : 19. Tenzij in strijd met de samenhang wordt in deze Wet "beroordl'
't d pa lng.

h d 	th f vers aan on er: as 	 reac e e age 0 ' " volwa" t I ill d d d htt' 
doubt, who appears to 	 . ssebn "kteenh nafturfe. e ale ou er o'~f VIaill~ ac ledn

Jaar erel ee 0 mgev van t WI) e e aan eh d 	 h dreac 	e t at age an b t okk b bt t h" t d' d d b 'kt. 	 e r en eam ,e oese IJn Ie ou er om ere! 

... 

y 

f 

... 

• 
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Repeal "f 
laws. 

Short title 
and com
mencement 
of Act. 

who does not adduce evidence to the contrary to the/ te hebben en die geen bewijs aanvoert van het tegen
satisfaction of the officer; i overgestelde naar genoegen van de beambte ; 

"Minister" means the Minister of Native Affairs or, in: " Minister ", de Minister van Naturellezaken of in zijn 

his absence, any Minister of State acting in that . afwezigtwid een Minister van Staat die in die hoedanig

capacity; I heid optreedt;


l" native" means any member of an aboriginal race or " naturel ", een lid van een inboorlingen ras of stam van 

tribe of Africa and includes any person who in thei Afrika en tevens een persoon die naar het oordeel van 

opinion of the receiver is residing in a native location I de ontvanger in een naturellelokatie woont onder 

under the same conditions as a native. Where there: dezelfde omstandigheden als een naturel. Wanneer 

is any reasonable doubt as to whether any person is a; er enigf: redelike twijfel bestaat of een persoon een 

native ItS thus defined the burden of proving that hel n?:tu~ells als aldus gedefinieerd, rust de bewijsla\lt dat 


. is not a native shall be upon such person; , hI] filet een naturel is op zulke persoon ; 

.. native location" means- . I " naturellelokatie " 

(a) grond uitgegeven of gereserveerd door of ten(a) any land granted or reserved by or on behalf of i 
behoeve van de Kroon voor de bewoning door of the 	Cro~''l~ for the habitation or use of native 'I: 

gebruik van naturelle gemeenschappen ; commumtles; 	 I 
(b) Kroongrond geokkupeerd door naturellen onder (b) Crown land occupied by natives under communali 

voorwaarden van gemeenschappelik bezit nietconditions, other than land for which rent isi 
zijnde grond waarvoor huur beta aId wordtpayable to the Government; 	 i 
aan de Regering;(c) land held by a missionary society or religiousI 

(c) grond gehouden door een zendingsgenootschap of body carrying on educational or missionary workl 
godsdienstig lichaam die of dat opvoedings- ofamongst natives occupying such land, unless such 
zendingswerk onder de naturellen zulke grond land is specially exempted by the GovernOr
okkuperende doet, tenzij zulke grond door deGeneral; 
Goeverneur-generaal speciaal vrijgesteld is ; and includes also any, area which the Governor

en 	 tevens een gebied dat de Goeverneur-generaalGeneral may, by proclamation in the Gazette, declare I 
bij proklamatie in de Staatskoerant verklaren mocht to be a native location for the purposes of this Actl 
een naturellelokatie te zijn voor de doeleinden vanas he is hereby authorized to do, but does not include-II 
deze Wet zoals hij bij deze gemachtigd wordt te doen,

(i) urban or municipal native locations under the doch met uitsluiting van-
control of a local authority; l (i) stedelike of municipale naturellelokaties onder het 

(ii) 	 mission stations or reserves where rent or its i beheer van een plaatselik bestuur ;

equivalent is c~llected from natives by the 
 (ii) zendingstaties of reserves waarvoor huur of een 
Government, by the Natal Native Trust or! ekwiva.lent daarvoor door de Regering, door de 
Zululand Native Trust or wherQ a rate is leviedl Natal ~aturelle Trust of de Zululand Naturelle 
for ·local purposes; Trust van naturellen geind wordt of waar 

(iii) such other lands as may be approve(l bv the een 	 belasting geheven wordt voor plaatselike
Minister; 	 • doeleinden ; 

(iii) zulke andere gronden als door de IVlinister goed" prescribed" means prescribed by this Act or by regula
gekeurd mogen worden;tions framed under it; 

" voorgeschreven ", voorgeschreven door deze Wet of" receiver" means any person authorized by the Com
door de regulaties krachtens dezelve gemaakt ;missioner for Inland Revenue in consultation with 

" ontvanger ", een persoon door de Kommissaris voorthe 	Secretary for Native Affairs to collect any tax 
Binnenlandse Inkomsten na overleg met de Sekretaris imposed by this Act. 
voor Naturellezaken gemachtigd om een belasting 
krachtens deze Wet opgelegd te innen.20. The law" specified in the Schedule to this Act are hereby 

repealed to the. extent set out ~n the f?urth column of that .. 20. De wetten oPl?enoemd in de Bijlage v~u deze yvet worden Herroeping 
Schedule: ProvIded that notWIthstandmg such repeal the~ bI] de~e h~~roepen In de ~mvang vermeld m de vlerde kolom van wetten. 
amount of any tax that would have been leviable under any 	van dIe BI]18:ge: lI-iet dlen verstande dat niettegenstaande 
such law and which has not been collected at the commence- zulke herroepmg het bedrag van belasting dat ingevolge zulke 
ment of this Act shall be collected in accordance with such wet. hefba~r zou geweest zij n maar nog niet geind is ten tij de van 
re~ealed law: Provided further that the provisions of this de mvoermg van deze Wet overeenkomstig zulke herroepen 
Act 	may be applied to effect such recovery as well as the wet geind wordt; Met dien verstande verder dat de bepalingen 
recovery of any quitrent payable by any native in respect of van deze Wet toegepast kunnen worden om zulke inning te 
an allotment of land in a native location which was due and bewerkstelligen alsmede op de inning van grondrente door een 
payable at the commencement of this Act or may hereafter naturel betaalbaar ten opzichte van een toewijzing van grond in 
become due and payable. 	 een naturellelokatie welke verschuldigd en beliaalbaar was ten 

tijde van de invoering van deze Wet of welke hierna ver
21. This Act may be cited for all purposes as the Natives -;chuldigd en betaalbaar mocht word;-n. 

Taxation and Development Act, 1925, and shall commence and 21. Deze Wet kan :roor aHe do~lem~en a~ngehaald worden Korte titel 
come into operation on the first day of Januarv, 1926. ala de Naturel!e Belaa.tmg en OntWIkkelmg Wet, 1925! en vangt en invoering 

. aan en treedt m werkmg op de cerate dag van Ja,nuarle 1926. van Wet. 
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Schedule. Bijlage. 

Province i No. and 'Long or Short Title I ,Provincie INo. en Jaar I Lange of KorteII 

or Union. ,YearOfLaw., or subject of Law.. Extent of RepettI. of Unie. van 'Vet. Titel of onderwerpI . 'I I van 'Vet.--------! -I--~---.-, ----I 
I I Kaap de ' Wet No. 371 De Naturelleloka. 

Cape of Act No. 37 The Native Loce.- Section eleven and so IGoede Hoop. van 1884. ties Wet, 1884. 

Good Hope of 1884. 
 tions Act, 1884. much of the other 

provisions as re- : , 
lates to the rtttel 
and collection of I 
hut tax other than I 
hut;'! on private 10'1 
catIOns. ' Wet No. 30 Om de Wet betref· 

Act No. 30 To amend the law Sections twenty·four'; van 1899. fende naturellelo
of 1899. with regard to and twenty-five. I katies te wijzigen. 

native locations. Natal i Wet No. 13 Om wetten No.6 
Law No. 13 To repeal and re Sections two, threeI van 18i5. van 1857 en No. I 
of 1875. enact with amend· and six. vim 1869 te her· 

ments Laws No.6 roepen en weder 
of 1857 and No.1 in te voeron met 
of 1869. wijzigingen. 

Transvaal Act No.9 The Native Tax The whole. De Naturellebelas. 
of 1908. Act, 1908. 

Transvaal Wet No.9 
van 1908. ting Wet, 1908. 

Orange Free Law No.9 The Native Tribe Sections eight andj0rllnje Vrij. 'Vet No.9 De Naturellestam 
State. of 1898. at 'Vitzieshoek. nine. staat. van 1898. Witzieshoek. 

Ordinance The Witzieshoek The whole. Ordonantie De Witzieshoek 
No. 39 of Hut Tax Amend· Hutbelasting Wij. 
1903. ment Ordinance, 

No. 39 van 
zigings Ordonan· 

1903. 
1903. 

tie, 1903. 
Ordinance The Poll Tax Con The whole as far as .. Ordonantie De Hoofdbelasting 

No. 2 of solidation Ordin· it relates to a Poll RonsolidaHe 01'· 
1904. ance, 1904. 

No.2 van 
Tax levied on na· donalltie, 1904. 
tives but nothing 
that relates to the 
tax levied on 
coloured persons 
who aro not natives 

Union Act No. 43 The Financial Ad. Section four. 

of 1919. jnstments Act, 


1919. 

Act No. 38 The Financial Ad· Section four. 

of 1921 justments Act, 


1904. 

De Financiele Re
1921. 

Unie Wet No. 43 
van 1919. gelillgs Wet, 1919. 

Wet No. 38 De Financiele Re· 
van 1921. gelings Wet, 1921. 

Omvang van 
hormeping. 

Artikel elf en zoveel 
van de andere be· 
palingen als betrek. 
king heeft op de 
schaal en inning 
van hutbelasting 
niet zijnde hutten 
op private lokaties. 

Artikels vier en twin. 
tig en vijJ en twin. 
tiy. 

Artikels twce, drie en 
zes. 

Gehee!' 

Artikels acht en 
ne·gen. 

Gehee!. 

Geheel zover het be· 
trekking heeft op 
een hoofdelike be· 
lasting Mn natu· 
rellen opgolegd 
maar goen bepaling 
die betrekking 
heeft op de belas
. opgolegd asn 

urde personen 
ie geen naturellen 

zijn. 

Artikel vier. 


Artikel !lier. 
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No. 42', 1925]. 	 No. 42, 1925.] 

I 

ACT 
Om voorziening te maken voor de instelling van een 

To make provision for the constitution of an Executive uitvoerend komitee, eEn adviserende raad, en een 
Committee, an Advisory Council and a Legislative wetgevende vergadering voor het mandaatgebied 
Assembly for the mandated territory of South- van Zuidwest-Afrika; om de machten, bevoegd-
West Africa; to define the powers, authorities heden en funkties van dat komitee, die raad en 
and functions severally of that Committee, vergadering onderscheiidenHk te bepalen, en om 
Council and Assembly; and to make other andere bepalinge:l te maken ten opzichte van 
provisions in respect of the administration of) het bestuurvan en de wetgeving voor dat gebied.
and legislation for that terr~tory. 

~ 	 • 1'. NT ADEMAAL krachtens een mandaat uitgereikt door de Konsideran;·.
Preamble. 

'~
T H:E.REAS under a mandate Issued by the CouncIl of the I - R"l d 'iT lk. b d' v'oIuA artl'kel 22 van het 

I ;. f 1\T" fA' 1 22 f tl J.. aa( van e v 0 .PH on lnge 	 .League 0 1:1i atlOns 111 pursuance 0 .'!.rtlc e 0 le V '11 dR' 0'0 de Unl'e van Zuid 
T ' 	 f -I IJ' f S th van ersal es, e egenng van " reaty of Versailles the Government 0 tIe mon 0 ou 11 ht ',.t n wet eUI'ng ouer en voorAf . I f d .. . and 1 . I t' vo e mac van oe;:; uur e 'g ~ ,

ncahPosse~ses ful SpowherWo aAm~mst{~atl°h~ A , hegl~ a flt,on van Zuidwest-Afrika (hierna in 
v 

deze 
v 

Wet "het 
over t e terntory of • out - est fnca m t 18 et erema ,er " d) 1 ' t 1 d lte van de Unie 
referred to as the territory) as an integral portion of the Union b h gefoem, ~: ee~ III egr~a t gem:: van het 
but subject to the terms of the said mandate: e ou ens lIlac .nennng van eer .' ,"",0".''''10 

AND WHEREAS by the Treaty of Peace and South-West Africa NADEl\l.AAI~ bij de Vn,desverdrag en Zuidwest-Afrika 
Mandate Act, 1919 (Act No. 49 of 1919), of the Union Parlia" I"fJ'''' ,nA"'''' Wet 1919 (Wet No. 49 van 1919) van hct Pal'lement 
ment., the Governor-General (being the Government of the de Unie, de Goeverneur-generaal (zijnde de Hegering 
Union) was authorized to give effect to the sad mandate de Unie) gemachtigd werd om gevolg te geven aan het 
in particular to make laws for the territory by proclamation mandaat en in het biezonder om wetten te maken 
and to delegate to others his authority on that behalf, subject o-ebied bij proklamatie, en zijn gezag te dien aanzien 
to a provision that any such proclamation shall, as soon as ande~e personen over te dragen met inachtneming van 
may be, be laid before Parliament: bepaling dat een zodanigc proklamatie zo spoedig mogelik 

het Parlement voorgelegd moet worden:
AND WHEREAS it is expedient that further authority 

be conferred upon the Government of the Union in respect Ex NADEMAAT. het wenselik is ,dat verde~ gezag verlee~d 
giving effect to the said mandate, in that the Government of·wordt aan de Regering van de Ume ten 0pzl?hte van de m~
the Union ,is, under the said man?ate, to promot~ to the utmostlvoeri?g va.~ het. gezegde mandaat, de Regermg van de Un~e 
the matenal and moral well bemg and the socIal progress of iverphcht zlJnde n gevolge het gezegde manda!lt, zoveel .mog~hk 
the inhabitants of the territory: Ide stofft:Iike en zedelike welv~art en de sOClale ontwlkkehng 

. van de mwoners van het geblCd te bevorderen: 
AND WHEREAS, to that intent, it is expedient that the. " ' , l'k' d d bl k. 

European inhabitants of the territory should be admitted to:. EN NADElVIAAL,met da~ oogmerk, het "ense I IS at ,c an e 
representation in the administration of the territory and in a Imwon~r~ van het gebled toegelaten. worden tot ~.erte~en
legislative body to make laws therefor, subject always to the 'yoordIgmg op het bestUllr van het gebled en op een wet~evend 
provisions of the said mandate and to the provisions, exceptious. llCh~am o~: daarvoor wett~n te maken, behoudens macht
reservations and restrictions contained in this Act ; nemmg altIJd v:an de ?epahng~n van het gezeg?e mandaat 

en van de bepahngen, mtzonderlllgen, voorbehoudlllgen, en bc
perkingen in deze Wet vervat. 

E IT ENACTED by the King's Most Excellent Nlajesty, B the S.enate and the House of Assembly of the Union of ZIJ HET llEPAALD door Zijn Majeste,it de Koning, de 
South Afrwa, as follows Senaat en 	 de V oIksraad van de U me van Zuid-Afrika 

als voIgt 
AUTHORITY TO PROCLAIM CONSTI1·UTION. 

GEZAG 011-1 KOXSTITUTIE 'n; PROKI~Al\-IERE)f. 

Power of 1. (1) The Governor-General is hereby authorized to declare 1. (1) De Goeverneur-gclleraal wordt .bij deze ~,emachtigd Bevcegdheid 
Governor· by proclamation in the Gazette and i~ the Official Gaze~te cf om bij prokI.amatie in de &aatskoerant e~ m de Offic~ele .Koerant ~o~verneur, 
General to the territory, that there shall be constituted for the terntoryvau het gebled te verklaren dat er elm Ultvoeren~ komltee, een generaal om 
declare an Executive Committee, an Council and a Legislative advisetende mad en een wetgevende vergadermg voor het install.ingcon"titntion ~ 


of Executive Assembly. gebied zal worden ingesteId, ~~~l~~d 


Con:mitt~e, _ ' . , , , . (2) Het gezegde uitvoerende komitee. {hierna genoem~ het ko~itee, 
Achls,?l'Y (2) The sald ExecutIve CommIttee (hereInafter rererred to as Uitvoerend Komitee) de gezegde adviserende raad (hlerna adVlserende 
Zou~siJlt·a,nd 	 the Executive Committee), the said Advisory Council (herein- "enoemd de Raad) en de gezegde wetgevende vergadering raad en 

egl a He d h C '1) d th ' d L ,'I t' A bl" 	 . . . wetgevendeAssemh~y for after ~eferre to as t e ounCI an e sal egm a .lve ss~m y (hierna genoemd de Vergaderlllg) worden onderscheldenhk vergadering , 
the terntory, 	(heremafter :'efer~ed to as t~e Assembly) shall be constltuted samengesteld zoals bij deze Wet bepaald en hebben ,onder- voo~ het 

severally as m thIS Act prOVIded and shall severally have such iicheidenlik zulke machten, bevoegdheden en funktles als gebled te 
powers, authorities and functions as are in this Act defined. bi]' deze Wet bepaald wordt. prokla,Co 

meren, 
EXECUTIVE COMMITTEE. UITVOEREND KOMITEE. 
. ., 2. (1) Het Uitvoerend Komltee bestaat uit vijf leden Saman,

Constitution 2. (1) The Exec~tl:e CommIttee shall ~onslst of ~ve members, ilamelik de Administrateur van het gebied aangesteld door de Slt,?llingvan
of namelv the Admlnlstrator of the terrItory appomted by the G 1 (h' god de Administrateur) UltvoerendExecutive Gover~~r-Gelleral (hereinafter referred to as the Adminis- ·oev:erneurd-generaa lerdna den Vemegaderl'ng op de hl'erna Komitee.Vommittee h b h A bl' en VIer an ere personen oor e r

trator), and.fom other.persons c osen y,t e 8sem yIn bepaalde wijze uit zijn midden of anderszins gekozen op Zl]n
manner heremafter prOVIded, from amongst ItS own members, 
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or otherwise, at its first meeting held after any general election eerste bijeenkomst gehouden na cen algemene verkiezing van 
of elective members of the Assembly. verkozen leden van de Vergadering. 

(2) The Administrator shall be chairman of the Executive (2) De Administrateur is de voorzitter van het Uitvoerend 
Committee, or, in his absence, any person appointed by the Komitee of in zijn afwezigheid een persoon aangesteld door 
Governor-General to act as administrator or to be deputy- de Goeverneur-generaal om als administrateur op te treden 
administrator. 10f om vice-administrateur te zijn. 

(3) All the members of the Executive Committee other than (3) Aile leden van het lJitvoerend Komitee behalve de 
the Administrator shall hold office for the duration of the Administrateur bekleden hun ambt gedurende de duur van de 
Assembly and until their suecessors are chosen in the same[ Vergadering en totdat hun opvolgers op dezelfde wijze 
manner: Provided that any casual vacancy among thoselgekozen zijn: :Met dien verstande dat een toevallige vakature 
members shall be filled by election by the Assembly if it is; onder zulke leden gevuld wordt door verkiezing door de 
then in session or, if it is not then in . session, by a person!1 Vergadering indien hij alsdan in sessie is, of, indien hij 
appointed by the Administrator from among the members of niet in sessie is, door een persoon aangesteld door de Admini
the Assembly, to hold office temporarily, pending such an strateur uit de leden van de Vergadering om het ambt tijdelik 
election when thc Assembly is next in session. I te bekleden, hangende zulk een verkiezing door de Vergadering 

(4) The qualifications and disqualifications hereinafter pro-'in zijn eerstvolgende sessie. 
vided for members of the Assembly shall apply to members of (4) De kwalifikaties en diskwalifikaties hierna bepaald voor
the Executive Committee other than the Administrator, leden van de Vergadering, zijn toepasselik op leden van het 

. , ... . . Uitvoerend Komitee behalve de Administrateur. 
Powers and 3. (1) The 	 Adm,In,Istrat.or In ExecutIve Con:-mlttee shall 3. (1) De Administrateur in Ditvoerend Komitee voert het Machten <:n
functions of car.ry ?n. the. adIllI~stratl?n of those matters In respect of bestuur in de aangelegenheden ten opzichte waarvan de bevoegd. the 
Executive wInch It I~ for the tIme beIng competent for the Assembly to r ergadering op dat ogenblik bevoegd is ordonanties te maken. hcden. van 
Committee. make Or~Illances, . .. . (2) :Met inachtneming van de bepalingen van deze Wet en ~~~,;;~td 

(~) SU?Jt'ct to the provlSlon~ ?f thIS Act a.nd espeCially to til het biezonder van artikel zes berusten de machten, be- Kornitee, 
SeC~IOI\ SIX, the powe~s, a~thorIt~es and ~unctlOns (other than voegdheden en funkties (niet zijnde wetgevende bevoegdheden) 
leglsl~tlV: powers) whICh, lI~mediately: prIOr to the date <:f the die onmiddellik v66r de instelling van het Uitvoerend Komitee 
const:tutlOn of the ~~ecuhve CommIttee, were vested I!l or bij de Administrateur berustten of door hem uitgeoeiend werden, 
exerClsed by the AdmIllIstra:t?r shall, as fr~m that date and In so vanaf die datum en voor zover zulke machten, bevoegd
~ar as.th~se.powers, authOrItIes and functions relate to .matters heden en funkties betrekking hebben op aangelegenheden 
1ll whICh It. IS compete~t.for the ;\-ssembly ~o make qrdinances, waaromtrent de Vergadering bevoegd is ordonanties te 
be vested III the AdmInIstrator In Executive CommIttee. maken, bij de Administrateur in Gitvoerend Komitee. 

Voting and 4. (1) Questions arising at a meeting of the Executive Com- 4. (1) Kwesties verrijzende op een vergadering van het Stemming 
procedure. mittee shall be determined by a majority of votes of the mem- Uitvoerend Komitee worden beslist door een meerderheid ~n w?rkwijze 
Co!~~~~:~ve bers ,p;esent, and, in the case of .an equality of votes, the \ an stemmen van de leden tegellwoor~g, en in het geval ~~nyltvoe. 

AdmInIstrator shall have also a castIng vote. 	 van staking van stemmen, heeft de AdmlllIstrateur ook een Komitee. 
(2) Three members of the Executive Committee (of whom beslissen~e stem. . . . 

the Administrator or the person appointed by the Governor- (2).l?ne leden van het DItvoerend Komltee (van Wle de 
General to act as administrator or to be deputy-administrator Adrrul1lstrateur of de I?e:soon aangesteld door de Goevern~ur
shall be one) shall be a quorum at any meeting of the Com- gene,ra.al om als a~rrulllstrateur or. te treden of om vwe
mittee. adrrullIstrateur te ZIJn er een moet zIJn) vormen een kworum op 

.. 	 . een vergadering van het Komitee . 
. (3) Th: Exe.cutIve Commlttee may ~ake rules,. not mCOIl- (3) Het Uitvoerend Komitee kan regels maken niet in strijd

slstent WIth thIS Act, for the conduct of Its proceedmgs. t'fd "T t d I'd' .. , ht' . 	 me. eze ¥~e· voor e ei mg van zIJn vernc Ingen. 
(4) lV!inutes of. the proceedings of eyery meet~ng of the (4) Notulen worden gehouden van de verrichtingen van 

Executive Co;mmittee shall be ~ept, and In those mInut~s shall aile vergaderingen van het Uitvoerend Komitee en in die 
be recorded In both the offiCial languages of the DllIon allnotulen worden aIle besluiten aldaar genomen en de stemming 
decisio~s taken thereat and, the voting ther~o.n. Copies ofldaaromtrent in de beide officiple talen van de Dnie org.etekend. 
such mInutes shall be transmItted by the AdrrullIstrator to the Kopieen van zulke notulen worden door de AdmInlstrateur 
Governor-General. Inaar de Goeverneur-generaal gezonden. 

Remunera.· 5. Every member of the Executive Committee, other than 5. Elk lid van het Uitvoerend Komitee behalve de Admini- Bezoldjging
tion of the Admiitistrator, shall receive from the Territory Revenue strateur, ontvangt zulke bezoldiginguit het Inkomstefonds van vanverkozen!?looted 
members of 	 Fund formed as hereinafter provided, such remul1cra.tion'1s bet gebied gesticht zoals merna bepaald, als de Goeverneur- t~~e~:~d 
Executive the Governor-General may from time to time determine, '(eneraal van tijd tot tijd moeht vaststellen. Komitee. 

Committee. 

Adminis- 6. (1) Until the first election of members of the Executive • 6. (1) Met inachtnemin~ van zulke instrukties als hij van. ~e ~~~~~d:it 

trator to act Committee the Administrator shall carry on the administration Goeverneur-generaal, moc,lt ?ntvangen voert de. ~dmml- tot ins telling 

until. of the territory subject to such instructions as he may receive strateur het best~ur In het gebl~d tot de eerste verkIezmg van van Uit· 

El{eou~lVe from the Gove~nor-General. leden van het DItvoerend Komltee, . voere.nd 

Comn:uttee 	 (2) In het O'eval dat er zoveel toevalhle vakatures op het Komltee of 

constltutod (2) In the event of so many casual vacancies on the Executive Uitvoereno Komitee voorkomen dat geen kworum op wanneerer 

or when no 	 C 'tt h h f b f d f . •quorum. om~ ee t at a quor~~ t ereo cannot. e orme, or a een vergadering daarvan gevormd kan worden, voert de ~:~rumis 

n:-eetmg ther~of the Admmistrator ~b;J,ll, s~b]ect to the lIls~ruc- Administrateur, met inachtneming van de instrukties als ...tlO~S aforeSaid, ,carryon the a~mmistratIOn o~ the ~errItory voorzegd, het bestuur in het gebied totda de vakatures over
untIl the vacanCies can be filled In accordance With thIS Act. eenkomstig deze Wct gevuld kunnen wordrn. 

ADVISORY COUNOIL. 	 ADVISERENDE RAAD. 

7. (1) The Council shall consist of eight members 7. (1) De Raad bestaat uit acht leden namelik: de Samen COllstutition 
of Coun...il. 	 viz.: the Administrator (who shall be chairman), the othe; Admin~strateur (die ~e voorzitte.r is), ~e andere leden van~~ng van 

members of the Executive Committee and three members het UItvoerend Komltee en drle leden benoemd door de . 
appointed by the Administrator, subject to the approval of the Administrateur behoudens de goedkeuring van .de Goeverneur
Governor-General. generaal. i 

One member so appointed by the A.dministrator shall be an Een van de leden al~us d::lOr de Adm~istrateur benoen:-d 
oill,;.l who ,hall b, "l"t,d mainly on th, g,onnd 01 h;, moot ",n b,.mbt, ''In d" g,ko"n I oodt hoold"JreI,k 
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thorough acquamtance, by reason of his official experience orrwegens zijn grondige bekendheid om reden van zijn 
otherwise, with the reasonable wants and wishes of the non-rambtelike ondervinding of anderszins, met de redelike behoeften 
European races in the territory. The other two members mayen wens en van de niet-blanke rassen in het gebied. De andere 
be selected by the Administrator from amongst members of the twee leden kunnen door de Administr,ateur uit de leden van de 
Assembly or otherwise: Provided that all three members Verga de ring of anderszins gekozen worden: Met dien ver
appointed by the Administrator shall be persons ordinarily stande dat alle drie leden benoemd door de Administrateur 
resident within the territory. personen moeten zijn die hun vaste woonplaats in het gebied 

(2) Every member of the Council who is not a member of the hebben. 
Assembly, shall, before taking his seat, take and subscribe (2) Elk lid van de Raad die geen lid van de Vergadering 
before the Administrator an oath or affirmation of allegiance is legt voordat hij zijn zetel inneemt, in de handen van de Ad
in the form prescribed in section twenty for members of the ministrateur een eed of belofte van getrouwheid in de vorm 
Assembly. bij artikel twintig voor leden van de Verga de ring voorge

(3) In the absence for any cause of the Administrator from schreven af en ondertekent dezelve. 
any meeting of the Council, the members present shall choose a (3) In de afwezigheid om een of andere reden van de Ad-
member to preside at that meetiug. ministrateur van een vergadering van de Raad kiezen de tegen

'. . 	 woordige leden een lid om op die vergadering voor te zitten. 
(4) A member of the CounCIl shall vacate hIS seat thereon- (4) De zetel van een lid van de Raad valt open

(a) if he is no longer ordinarily resident in the territory; or (a) indien hij niet langer zijn vaste woonplaats in het 
(b) 	 if he becomes insolvent or assigns his estate for the gebied heeft; of 

benefit of his creditors, or makes an arrangement (b) indien hij insolvent wordt of afstand doet van zijn 
with his creditors; or boedel ten behoeve van zijn krediteuren, of eeu 

(c) 	 if he becomes of unsound mind, or is convicted of an akkoord maakt met zijn krediteuren; of 
offence and sentenced to imprisonment without the (0) indien hij krankzinnig wordt of schuldig bevonden 
option of a fine; or wordt aan een overtreding en gestraft wordt met 

(d) if he is absent from four consecutive ordinary meet- gevangenisstraf zonder alternatief van boete; of 
in~s. of the Council without the leave of the Ad- (d) indien hij afwezig blijft van vier achtereenvolgende 

.numstrator; or gewone vergaderingen van de Raad zonder verlof 
(e) 	 If, in the case of any member other than the member van de' Administrateur; of 

appointed to represent non-European interests, he (e) indien in het geval van een lid, niet zijnde het lid 
accepts ~n office of profit under the Administration ofl aangesteld om de belangen van niet-blanken te ver
the ~erfltory or of the qovernment of the Union: tegenwoordigen hij een winstbetrekking onder het 
ProVIded that membershIp of the Executive com-I· bestuur van het gebied of de Regering van de Unie 
mittee or the receipt of a pension .from the Territory aanneemt: Met dien verstande dat lidmaatschap 
Revenue Fund (formed as hereinafter provided) or van het Uitvoerend Komitee of de ontvangst van 
from the Governmen~ of the Union shall not be- een pensioen uit het Inkomstefonds van het gebied 
deemed to be the holding of such an office of profit. (gesticht zoais hie rna bepaald) of van de Regermg 

(5) If, by reason of death, resignation, or any other cause v~n de Unie. niet ge~cht wordt het houden van een 
a nominated member of the Council vacates his seat upon the :vmstbetrekkmg te ZIJn. ., . 
Council his place shall be filled by the Administrator subject (.5) IndIen tengevolge van overliJden, bedanking of andere 
t,o the ;pproval of the Governor-General. 'reden de zetel op de Raad van een benoemd lid van de Raad 

openvalt, wordt zijn zetel door de Administrateur gevuld, 
(6) The Administrator's Proclamation dated the third day behoudens goedkeuring van de Goeverneur'generaal. 

o.f February, 1921, entitled the Advisory Council Proclama- (6) De proklamatie van de Administrateur gedateerd de 
tIOn, 1921, and any amendment thereof shall be withdrawn derde dag van Februarie 1921 genaamd de Adviserende Raad 
as f:om the ,date when the Council is constituted as in this Proklamatie 1921 en aIle wijzigingen daarvan worden inge
sectIOn provIded. trokken vanaf de dag waarop de Raad ingesteld wordt zo.als 

bij dit. artikel bepaald. 
Meetings of 8. (1) The Council shall meet at such times and places 8. (1) De Raad vergadert op zulke tijden en plaatsen alB Vergederina
the Council. as may from time to time be determined by the Administrator. van tijd tot tijd bepaald mocht worden door de Administrateur. nn de Raed. 

Whenever praeticable, due notice of every meeting shall be Wanneer mogelik wordt behoorlike kennis van eike vergadering 
given by written communication served personally or sent in geschrifte gegeven aan elk lid hetzij door diening op hem 
by telegraph or registered post to each member. persoonlik of aan hem per telegraaf of per aangetekende brief 

. gezonden.
(2). Four members of tllC counCIl shall be a quorum at any (2) Vier leden van de Raad vorIDeD een kworum op een 

meet,mg thereof. vergadering daarvan. 
(3) Any meeting of the Council may be adjourned from time (3) Een vergadering van. de Raad kan van tijd tot tijd 

to time as may be deemed neces!'\ary by the Couneil. verdaagd worden zoals nodIg mocht geacht worden door de 

(4) The Administrator may, Rubiec~ ~o the approval of the R(:r'De Administrateur kan, behoudens de goedkeuring 
Gove,ruor-General, m~ke rules prescnbmg the ~rocedure at 1van de Goeverneur-generaal, regels maken de werkwijze op 
meetll~gs, and regulatmg the conduet of the bUBllless, of thervergaderingen en de leiding van de werkzaamheden van de 
CounCIl. Raad voorschrijvende.' 

I5ii.t1es and. 9. The duties and function8 of the Council shall be to advise 9. De plichten en funkties van de Raad bestaan in het ad- Plichtenen 
functions the 	 Administrator in regard to- • viseren van de Administrateur met betrekking tot- funktie8 van
of the . . 	 (a) die aangelegeuheden waaromtrent de Vergadering de Rud.Council, r 

(a) 	those matters in respect of which the Assembly is onbevoegd is ordonanties te maken, met inbegrip 
not competent to make Ordinances, including matters van aangelegenheden van algemeen beleid en bestuur 
of general policy and administration a part from routine Il,part van roetine zaken van bestuur : 
matters of administration; (0) zijn toestemming tot een ordonantie door de Ver

(h) 	 his assent to an Ordinance passed by the Assembly gadering aangenomen, of zijn aanhouding daarvan 
or its reservation for t.he signification of the pleasure, voor de inwinning van het behagen van de Goever
of the Governor-Gent"ral; and neur-generaal; en 

(e) 	 any other matter upon which its advice may be re.. (e) aIle andere aangelegenheden waaromtrent zijn advies 
quested by the Administrator. • verlangd wordt door de Administrateur, E 
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Duration of 10. 	Subject to the provlslOns of sub-section (4) of section 10. Met. inachtneming van de hepalinwm van suh-artikel Ambtstijd
office of 
members of ~e1)en, the mer;lbers of t!w Council shall hold.their se.ats thert:an (-1) van artikel ze/lei/ behoudeu de leden, va~ at' Raad~un ~:~l~~:d 
COlIDCit, 	 tor the duratlOn of tilt' AH8embly af\ provl(l(·.d lllldf'f seej,J()ll zete]s w'durende clf' dum vall de Vergadermg wgevolgp arhkf'l 

fourteen and shall further continue to hold their Sf'atrl nntil,veerlien en l)lijven daarna hun zetels bekleden totdat na een 
after a general election of the Assembly, a new Council can be algemene verkiezing van de Vergadering een nienwe 
constituted in manner provided by section sel'en, Raad samengesteld kan worden op de wijze bepaald 

. bij artikel :u'ven. 	 ' Remunera .1~. Every 	 member of the ~ounOlI (other than the Ad- 11. Elk lid van de Raad (behalve de Administrateur) onto Bezoldigingtion of 
members mlm~trator) shall.out of the ~erntory Revenue FUl!d formed aSvangt zulke bezoldiging nithet Inkomstefonds van het gebied ~an leden 
oftha heremafter provIded, r~celve HHeh remuller~tlOn as. the (geaticht zoala hierna bepaald) als de. Goevflrnflur-gflIleraal \ an de Raad. 
Council, Govern,or-General may, 1n I"flch caRe, from t.Jmfl to tune van tijd tot tijd in elk geval mocM vAstatellen, 

determme. 

GRENSBEPALING V AN KmsAFDELINGEN. 
DELIMITATION OF EI,F,(1TORAI, DIVISIONS. 

. . . . , . 12. (1) De Adminiatrateur benoemt zo spoedig mogelik na !?:rensbepa-
DelurutatJOn 12. (1) The AdIll1nlstrator shall, as soon as possIble after de voltooiinO' van de finale lijsten bij de eerate registratie van h!'lg ~-an 
~{ectoral the completion of the final fists at the fl.,rst registration o~ vo.t~rs kiezers inge~olge de Bijlage van deze Wet een persoon met t~::~e. 
divisions. under the Schedule to thIS Act appolllt a perso~ of JudlClal rechterlike ondervinding of een advokaat die sedert zeven jaren 

experience or an ad~ocat~ ~f seven years standlllg a~d, t.wo toegelaten is om te praktizeren en twee andere person en om als 
other p~rsons, to be CommIs~l~n~rB for the purp~se of dIvI~ng Kommissarissen te dienen voor het doel om het gebied in 
the terntory llltO electoral divlslOns for t.he election of electlVe kiesafdelingen te verdelen VOOf de verkiezing van verkozen leden 
members of the Assembly, van de Vergadering. 

(2) The Commissioners shall divide t.he territory into (2), De K~mmissarissen verde~ell het gebied in t;~aa1f kies· 
twelve electoral divisions each electing OIle elective member to afdehngen dIe elk een verkoze~. ltd naar de Vergader1l1g ~enden 
the Assembly, and shall divide it in such a manner that there en ..verdelell het, op z~lke wIlze d,at er 20.veel, mogehk een 
will be, as far as possible, an equal number of voters in each ge~l]k . aantal klezers m .~lk zodamge afdehng IS. De .Kom. 
such division, due consideration being given by the Commis- miSSarISse!1 moeten daarbl] de gemeenschap of het. verschil van 
sioners to community or diversity of interests. belangen m het oog hou~en. , 

. 	 . (3) Wanneer de KommlssanSllen de aan hen aldus opgelegde 
(3) The Commissioners shall, when they have completed:plichten vervuld llebben,leggen zij aan de Administrateur 

the duties so entrusted to them, submit to the Administrator-'voor
(a) 	 een lijst van de kiesafdelingen waarln zij het gebied

(a) 	a Jist of the electoral divisions into which they have verdeeld hebben tezamen met de naam door hen 
divided the territory, together with the name given aall elk gegeven en een beschrijving van de grenzen 
by them to, and a description of the boundaries of, van elk zulke afdeling; 
each such division; 	 (b) een kaart. vall he1, gebied zulh grenzen aantonende, 

(b) 	 a map of the territory showing those boundaries; en 

and (0) zulke verdere biezonderheden dienaangaande als zij
(0) 	 such further particulars in relation thereto as they nodig achten, 

consider necessary, " (4) De Administrateur kan enige aangelegenheid met be
.(4) The Administrator may refer to the CommIssioners trekking tot zulke lijst van kiesafdelingen, of voortspruitende 

for their consideration any matter relating to such list of uit de voorzegde plichten van de Kommissarissen naar hen 

electoral divisions or arising out of the duties aforesaid of the te hunner overweging verwijzen. 

Commissioners. . (5) De Kommissarissen hebben de bevoegdheden en juris. 


(5) The Commissioners shall have the powers and jurisdic- diktie van het Hogehof van het gebied ten opzichte van de 
tion of the High Court of the territory in relation to the summon· dagvaarding van getuigen, de overlegging van dokumenten 
ing of witnesses, the production of documents and the ad- en de afneming van eden van getuigen en de bestraffing van 
ministration of oaths to witnesses and the punishment of personen die een dagvaarding am voor hen te verschijnen 
persons who disregard any summons to appear before them. veronachtzamen, 

(6) The Administrator shall publish in the Ojficial Gazette (6) De A?ministrateur publiceert in de Ojfio,iele K~erant 
of the territory the names and the boundaries of the electoral van het gebled de namen en de grenzen van dt' k18safdelmgen 
divisions as finally settled. zoala finaal vastgesteld. 

WETGEVENDE MAOHT. 

13. (1) De Vergadering bestaat uit achttien leden. Samano 

Composition 13. (1) The Assembly shall consist of eighteen members. (2) Zes Van die leden (hierna genoemd de benoemde leden) stelling van 

of d d d Ad . 't t t' ht' d Wetgevenda
WLegislative (2) Six of those members (hereinafter referred to as the wor ~n 001' e . mInIS ra, eur me lllaC nemmg van. e Vergadering. 
Assembly_ 	 nominated members) shall be appointed by the Administrator bepahngen van artikel zeveni'/,en, en behoudens de goedkeurIng 


subject to the provisions of section seventeen and to the approval van de Ooeverneur-generaal ben~emd. 

of the Governor-General (3) De overige twaalf leden (hierna genoemd de verkozen 


. " 	 , Ieden) zijn personen direkt verkozen door kiezers van het 
(3) The r~malllmg twelve members (herel~after referred to gebled die de kwalifikaties hebben, op de lijst geplaatst zijn, 

as the electIve ~embers) ~hall be persons dIrec~ly ~hosen by en hun stem uitbrengen op de wijze in de Bijlage van deze Wet 
,~-" 

vote~s of the terrItory qualified',enrolled, and yotlllg m ~anner bepaald. bij verkiezingen gehouden in kiesafdelingen waarvl'~( 
proVld~d. ~y the S~h~dul~ to thIS Act at ~lectIOns held III el,ec. de grenzen bepaald zijn overeell komstig het onmiddl'l!ik voor. 
tora! dIVISIons deliIll1ted 1ll accordance WIth the last precedmg afgaande artikeL . 

sectIOn, 


, , 14. (1) De Vergadering samengesteld als voorzegd duurt voor Duurva.n -
Duration of . 14. (1) The. Assembly constItuted as aforesa~d shall con- een tijdperk van drie jaar vanaf de datum van zijn eerste Vergadermg.Assembly, 

tlllue for a perIod of three J:'ears from the date of ItA first meet- bijeenkomst na elke algemene verkiezing en niet langer: 
mg after each general election and no longer: Met dien verstande dat de Vergadering te eniger tijd v66r 

Provided that the Assemblv mav, at any time before the de afloop van dat tijdperk maar slechts onder biezondere 
expiry of that period but in speCIal circumstances only, be omstandighedeu door de Goeverneur-generaal ontbonden kan 
dissolved by the Governor-General. worden. 
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. (2) Whenever such period has expired or the Assembly (2) Wanneer zulk tijdperk afgelopen of de Vergadering 
has been so dissolved, a new Assembly -of nominated and elec- aldus ontbonden is, wordt een"nieuwe Vergadering van be
tive members shall, without delay, be constituted and sum- noemde en verkozen leden, zonder verwijl samengesteld en 
moned, in manner prescribed by this Act. bijeengeroepen op de wijze bij deze Wet voorgeschreven. 

Tenure of 15. (1) The nominated members of the Assembly shall 15. (1) De benoemde leden van de yergadering ~:kleden ~btstijd 
... "seats of hold their seats therein for the full period of its duration pre- h~n zetels da~rop lSedurende het volle tIJdperk van ZI]n duur benoemde 

nominated scribed under the last preceding section or until its dissolution bI] het onmI~de,lhk voorafg.aande arttkelyoorgesc~reven, leden va~ demembers of 
thereunder, subject, however, to the following provisions:~ of t~t de ontbmdmg daarvan mgevol~e dat artIkel met macht- Vergadermg.the 

Asse'mbly. - . 	 ' nemmg eelIter van de volgende bepahngen : 
- (a) A. nominated ,member, ~f the Asse,mbly may r<'lsign 

hIS seat therem by 'Yntmg under his hand addressed 
to the Administrator and upon receipt of such 
resignation by the Administrator, the seat of such l
member shall become vacant. I 

(b) 	 The seat of a nominated member of the Assembly 
shall 'ipso facto hecome vacant- I 

(i) 	i~hec~~ses to possess t~e qu~lificat.ions men-
boned Ill' or beComes disquahfied under sec· 
tion seventeen; or' 

(ii) if he fails for a whole 	ordinary session to attend 
the sittings of the Assembly without llpecialleave 
thereof; or 

(iii) if 	 his nomination is revoked by the Adminis
trat9r with the approval of the Governor-General 
for cause assigned which shall be communicated 
to 	the Assembly, 

(a) 	 Een benoemd lid van de Vergadering kan voor zijn 
zetel daarop bedanken door schriftelike kennisgeving 
door hem getekend en gericht aan de Administrateur 
en bij ontvangst van zulke bedanking door de Ad
ministrateur, valt de zetel van zulk lid open, 

(b) 	 De zetel van een benoemd lid van de Vergadering valt 
ipso facto open--

(i) 	 indien lIij ophoudt de kwalifikaties vermeld in 
artikel zeventien te bezitten of gediskwalificeerd 
wordt ingevolge dat artikel; of 

(ii) indien hij 	verzuimt gedurende een gehele gewone 
sessie de zittingen van de Vergadering bij te 
wonen zonder speciaal verlof van dezelve; of 

(iii) 	indien zijn benoeming. ingetrokken wordt· door 
." 	 de Administratelll' met de goedkeuring van de 

Goeverneur.generaal om' aangegeven redenen 
welke aan de Vergadering medegedeeld ~worden. 

(2) 	 Wanneer de zetel van een benoemd lid van de Vergadering 
(2) Whenever the seat of a nominated member ?f the .As- openvalt ten gevolge van overlijden of ingevolge dit artikel, 

sembly ~a~ become vacant ~y deat~ or under thIS sectIOn, benoemt de Administrateur beholldens de goedkeuring van de 
the AdmIlllstrator shall apPoIllt, subject to th: approval of Goeverneur-generaal een andere gekwalificeerde persoon, die 
the. Governor-G~neral; so~e oth~r pers,on qualified, an~ not niet onderhevig is aan een diskwalifikatie (zoals bedoeld bij 
subject to any dIsquahficatIOn (as III sectIon seventeen prOVIded) artikel zeventien) om de zetel te vullen. 
to 	fill the seat, ' 

16. 	(1) De verkoze:n lederi van de Vergadering worden Verkiezing 
Election of HJ~ (1) The elective members of the Assembly shall be l:~rkozenl door ~e P~:soki:r:en dh; gekwlalifidceerBd"lzijn en oPd- de ;:e;er;den 
elective chosen by the persons qualified and enrolled as voters under l]st gep aatst zIJn all! , ezers Illgevo ge ,e 1] age van eze van de . 
members of the Schedule to this Act for the electoral divisions as delimited Wet voor de, kiesafdelingen waarvan de grenzen bepaald Vergadering.the, 

, under section twelve, but subject always to the ,provisions of zijn krachte:t;s artikel twa.aTj, beho~dens inachtneming altijdAssembly. 
section Se1)enteen. 	 van de bepalmgen van artlkel zevenlul/n. 

(2) The election of elective members of the Assembly shall (2) De verkiezing van verkozen leden van de Vergadering 
take place at such times as the Administrator shall, by pro- vindt plaats op zulke tijden als de Adminis!rateur bij pro~ 
clamation in the QUicial Gazette of the territory, direct, subject klamatie in de Officiele Koerant van hot gebled voorschrijft, 
to);he provisions of section fourteen as to the duration of each met inachtneming van de bepalingen van artikel vee1'tien 
Assemhly and the dissolution thereof. betreffende de duuT van. elke Vergadering en de ontbinding 

daarvan. 
Qualifica. 17, (I) Any person who is for the time being enrolled as , d bl'k' d I" I K alifik t' 
tion,.'\ and It voter under the Schedule to this Act shall he qualified to, 17. (1) ~lke I!ersoon dIe op .~t ogen I op e I),st gep aa~8t enwdis_ a lelil 
disqualifica. be 	appointed as a nominated member or to be chosen as an IS als een klezer mgevolge de B.I]lage van deze Wet IS gekwahfi- kwalifikatiell
tions of all elective member of the Assembly, provided he is not subject ceerd om aIs een. benoemd l~d beno~md te worden, of om van aIlemembers 
of the to any of the disqualifications specified in sub-section (2) al~ eell .. ve~kozen lId va,n ~e '\ ergadermg verkoz,en te .word.en leden van,de 
Assembly. of this seetioll. .. . mlts hi] ,met ond~rhevlg IS aa~ .eer: van de .. dlskwahfikatles Vergaderlng. 

vermeld m sub-artlkel (2) van dlt artlkeL 
(2~ A person shall he disqualified from ?eing appointed ,as a (2) Een persoon is gediskwalificeerd om benoemd te worden 

noml.nated member or ch?s~n as an electIve member or If so aIs een benoemd lid of verkozen te worden als een verkozen 
~ppomted or elf'ctf'd, of snttll1g as a member of the Assembly lid, of indien hij aldus benoemd of verkozen is als een lid van 
If- ,.. de Vergadering te zitten, lndien

(a) 	 he has heen at any time COl1vlctp<l of any erlme or . 
offence for which he has been sentenced to death or 
to imprisonment without the option of a fine unless 
he has received a grant of amnesty or a free pardon 
or unless the imprisonment has expired at least five 
years before the date of such nomination or dec
tion; or 

(t1) 	 he is an llnrellabilitat.ed insolvent; or 
. " 

(c) 	 lw IS of nn80Imd mmd and haR heen so declarf~d by a 
competent court; or 

(el) he holds any office of profit under the administration 
of the territory or of the Government of the Union: 
Provided that membership of the Executive Com
mittee or of the Council or the receipt of a pension 
fro'!l\ the Territory Revenue :Fund (formed as 

(a) 	 hij te eniger tijd schuldig bevonden is aan een misdaad 
of overtreding waarvoor hij tel' dood veroordeeld is 
of gestraft met gevangenisst.raf zonder alternatief van 
boete, tenzij bij 'kwijt.schelding van straf of vrije 
begenadiging ontvangen heeft, of tenzij sedert de 
gevangenisstraf ten minste vijf jaren v66r de datum 
,:,?,n zulke benoe~~ng of v.erkiezing :verlopen zijn; of 

(b) 	 hi] een ongerehablliteerde Illsolvent IS, of 
(c) 	 hij krankzinnig is en aldna verklaard is door een bevoegd 

Hof; of !II 

(d) 	 lrij een winstbetrekkillg onder het bestuur van het 
gebied of van de Regering van de Unie bekleedt: 
Met dien verstande dat lidmaatschap van het Uit
voerend Komitee of van de Raad of de ontvangst 
van een pensioen nit het Inko'!l\stefonds van 1J.et 
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hereinafter provided} or from the Government of thel 
Union shall not be deemed to be the holding of 
such an office of profit; or 

(e) 	he ceases for allY other reason to be qualified to be en
rolled as a voter, notwithstanding that hi!'! name is 
still upon the voters' roll. 

(3) A h } d .. . . ffi 
.' pe~son ~ 0 las acte . as a regI~t~rmg or revIslll,g? cer 

gebied (gesticht zoaia hierna bepaald) of van de 
Regering van de Unie niet geaohtwordt het houden 
van een winstbetrekking te zijn; of 

(e) 	 hij ophoudt om een of andere reden de kwalifikaties te 
b7zitten om op de lijst g.~plaatst te zijn als een kiezer, 
mett~genst~ande dat ZIJn naam nog voorkomt. op 
de klezershJst. 

(3) Een peraoon die opgetreden if:! als een registratieambtenaar 
III connectIOn 'YI~~ the framlll& or ~eVIS!On. of .a voters bst ~or of een revisor in verband met de opmaking of herziening van 
any electo.ral dr~rIsIOn or a m~gIsterlal dIstrIct mclu~ed therelll, cen lijst van kiezers voor een kieaafdeling of een magistraats
shall be d~s9-~ahfied from belllg c.hos~n as an ele~tJve member distrikt daarin ingesloten is gediskwalificeerd om verkozen t.e 
for that dlvls~on as long as su?~ ~Ist IS the voters roU or part worden als een verkozen lid voor die afdeling zolang als zulke lijst 
of the voters roU for that dIvISIOn. de kiezerslijst of gedeelte van de kiezerslijst voor die afdeling is. 

Vacation of 18. 	(1) An elective member of the Assembly shall ipso 18. (1) De zetel van een verkozen lid van de Vergadering Openvallinl
seat by 

f acto vacate his seat- vaH ipso facto open-	 vanzetelelective 	 van ver
members (a,) upon receipt by the Administrator of a writing under 
of the the 	hand of such member stating that he does soAssembly. 

resign: Provided that such a member may not 
resign his seat while there are pending in respect of l 
his election any legal proceedings in which it is claimed 
that the election should be set aside on the ground 
of corrupt or illegal practices; or 

(b) 	 if he fails for a whole ordinary session to at.tend the 
sittings of the Assembly without special leave thereof; 
or 

(c) 	 if he ceases to possess the qualifications, or becomes 
subject to the disqualifications, mentioned in sec
tion seventeen. 

(2) Whenever the seat of an elective member becomes 
vacant or there is a vacancy caused by his death, the in

(a) 	bij ontvangst door de Administrateur van een schrifte- kozen lid 
like kennisgeving ondertekend door zulk een lid v~ v:er. 
vermeldende dat hij aldus bedankt: Met dien ver- ga ermg. 
stande dat zulk een Jid niet voor zijn zetel kan be
danken gedurende de tijd dat ten opzichte van zijn 
verkiezing gerechtelike processen aanhangig zijn 
waarin beweerd wordt dat de verkiezing ter zijde 
gezet moet worden op grond van kwade of onwettige 
praktijken; of

(b) 	 indien hij verzuimt gedurende een gehele gewone 

sessie de zittingen van de Vergadering bij te wonen 

zonder speciaal verlof van dezelve; of 


(c) 	 indien hij ophoudt de kwalifikaties to bezitten, of 
onderhevig wordt aan de diskwalifikaties vermeld 
in lutikel zeventien. 

(2) 	 Wanneer de zetel van een verkozen lid openvalt, of 
validity or setting aside of his election or otherwise, the een vakature veroorzaakt wordt door zijn overlijden, de ongel
Administrator shall cause all necessary steps to be taken, as digheid of terzijdezetting van zijn verkiezing of anderszins 
prescribed in the Schedule to this Act, for filling the vacancy. doet de Administrateur aUe nodige stappen nemen zoala in de 

Bijlage van deze Wet voorgeschreven om de opengevallen zetel 
Sessions of 19. 	(1) There shall be a session of the Assembly once at te vullen.Assembly. 

lea~t in every financial year of the territory but so that a 19. (1) Een sessie van de Vergadering vindt tenminste Sesaies va,n 
~er~od of twelve mon~hs shall .not elapse betw.ee~ the last een maal in elk financieel jaar van het gebied plaats maar zo Vergfldermg. 
~Ittlllg of the Ass~mbly In one seSSIOn and the first SIttIng thereof dat geen tijdvak van twaalf munden verloopt tussen de 
In the next seSSIon. laatste zitting van de Vergadering in een sessie en de eerste 

(2) The first and every subsequent ses~on of the Assembly zitting daarvan in de volgende sessie. 
shall be held at Windhoek and the first sitting thereof shall (2) De eerste en elke volgende sessie van de Vergadering 
be on such date as the Administrator may fix by proolamation.wordt te Windhoek gehouden en de eerste zitting daarvan 
in the OJficial Gazette of the territory: Provided that for the first !vindt plaats op zulke datum als de Administratem hij pro
sitting of the first session, the date shall be so tixed as to be!klamatie in de OJficiele Koerant van het gebied mocht 
within two months after the first general election. be palen : Met dien verstande datvan de eerste zitting van 

(3) The Administrator may from time to time by proclama- de eerste sessie de datum zo bepaald wordt on: b.innen twee 
tion 	prorogue the Assembly maanden te valIen na de eerste algemene verklezmg. 

'. .. (3) De Administrateur kan van tijd tot tijd bij proklamatie 
(4) The ~ssetpbly m~y,. by resolutIOl!- passed at any.slttlllg de Vergadering prorogeren. 

thereof, adjourn that. sIttmg to such hme or date as It may (4) De Vergadering kan bij besluit genomen op een zitting 
fix. daarvan die zitting verdagen tot zulkf' tijd of datum als hij 

Oath to be 	 . d I' b f hill mocht bepalen, 20• 	 N0 nommate or e ectlve mem er 0 t e Assemb y sha 
taken by sit or vote therein until he has taken and subscribed before 20. Geen benoemd of verkozen lid van de Vergadering Elld te
members the Administrator or such other person as the Administratorneemt zijn zetel in of stemt aldaar voordat hij in de handen :f0rtendof the 
Assembly. may appoint for the purpose the following oath or affirmation:- van de Administrateur of zulke andere persoon aIs de Admini- do~r~~ 

. 

"I 	A B ~___~_~___ do swear .__~...~_________ 
, .. solemnly and sincerely affirm and declare 

that I will be faithful and bear true allegiance to His 
Majesty King George the Fifth, his heirs and successors 
according to law, as holding on behalf of the Govern
ment of the Union of South Africa. the mandate for the 
territory of South· West Africa. 

(in the case of an oath)
"So Help me God." 

strateur mocht aanstellen voor dat doel de volgende eed laden van d. 
of belofte afgelegd en dezelve ondertekend heeft Vergadering, 

" Ik, A.B., zweer getrouwheid en hulde 
verklaar eIl belooipIechtig enoprecht 


aan Zijn Majel3teit Koning George de Vijfde, zijn erf

gena men en opvolgers volgens wet, als houdende ten 

behoeve van de Regering van de Unie van Zuid-Afrika 

het mandaat voor het gebied van Zuidwest-Afrika, 


(in het geval van een eed) 
Zo helpe mij God." 

Ohairman of. 21. (1) The Assembly shall at its firs! sitting, before proce~d- 21. (1) De Vergadering verkiest op zijn eerste zitting v66r Voorzitter 
i\s!<embly. mg to the despatch of any other busmess, choose one of Its aan te vangen met de behandeling van enige andere aange- van , 

n:embe~s to be chairman of the Assembly until the ?xp~ry or legenheid, een van zijn leden tot voorzitter van de Vergadering Vergadermg, 
dIssolutIOn thereof. In the event of a vacancy oecurrmg m the tot de afloop of de ontbinding daarvan. In hft gfval dat een 
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office of a chairman of the A.!!l!embly another chairman shall vakature voorvalt in bet ambt van een voorzitter van de 
be.chosen in like manner. Vergadering wordt een andere voorzitter op gelijke wijze 

'I h' . verkozen.(2) UntI a c aIrman of the Assembly IS elected as aforesaid , " 
the Administrator shall preside at its sittings. (2) Totd!1t een voo,rz,ltter van ~~ y~rg~de.nng gekozellls als 

. voorzegd Zit de Admmlstrateur bl] zlJn zlttmgen voor, 
. (3) Save as is provided by sub-section (2), the chairman, or (3) Behalve zoals bepaald is bij Bub-artikel (2) zit de voor
~n hiS absence, Bome other n;ember of the :\ssemblychosen by zitter of in zijn IJjwezigheid een ander lid van de Vergadering 
It for the purpose shall preside at all meetmgs thereof. door de Vergadering voor dat doel verkozen bij ane verga

deringen daarvan voor, 
Procedure 22. (q ~ll questions in the Assembly shall be determined 22, (1) Alle kwesties in de Vergadering worden beslist door Werkwijze
in the by It maJooty of the votes of the members present, other than cen meerderheid van de stemmen van de leden tegenwoordig, vvan?~ ,Agliembly. ' th h d h' A b . . erg.....ermg4the ~h,aIrman or 0 er person w 0 may, un er t IS ct, e behalve de voonatter of andere persoon die krachtens deze 'Vet 

presldmg over t~e AS8embly; but ill the event of an equality bij de vergadering mocht voorzitten; maar in het geval Van 
of votes, the chaIrman'or othHr such person presiding shall have eell staking van st.emmen heeft de voorzitter of zulke 
Ii casting vote which he shall use. andere voorzittende persoon een beslissende stem die hij uit 

(2) The Administrat.or /tnd every member of the Nxecutive moet brengen,. , . 
Committee who is not a member of the Assembly shall have (2), De ~dmlllI8tra~eur ell elk lId van, het, Uitvoerend 
the right to take part in the proceedings of the Assembly but. Komltee die geen lId van de Vergaderlllg ,IS heeft het 
shall not have the right to vot.e therein, except that when recht om deel te neme~ aan de beraadslag,lllgen van de 
presiding at a sitting under sub-section (2) of the last pre- V.ergadering, maar heeft nIet het :echt om ,~aarlll t~ ~tem~en, 
ceding section and there il! an equality of votes on any mtgezonderd . dat, wanneer voorz~ttend,e bl] een zlttlllg l1~ge· 
matter among t.he members, the Administrator shall have and volga sub-ar~lkel (2) van het onmlddell,lk voorafgaande artlkel 
exercise a casting vote. er een stakmg van stemmen plaatsvmdt omtrent een aan

• 1 ' gelegenheid onder de leden, de Administrateur een beslissende 
(3) '[he presence of at least mne members of the Assembly stem heeft en dezelve moet uitbrengen. 

shall be necessary to constitute a sitting thereof for the (3) D t d' h 'd t 't I d 
exercise of its powers. e .e~enw.oor Ig. el van e~ ~ms e negen e en va.n 

de Vergadermg 18 nodig om een Zlttmg te vormen voor de 
(4) All debates and transactions in the Assembly shall be uitoefening van zijn bevoegdhede~. .' 

conducted in the English and Dutch languages and all journals, (4) AI.le debatten en verhandelingen van de Vergadermg 
entries, minutes and proceedings of t.he said Assembly shall be worden III de En~else en Hollandse talen gevoerd en alle dag
made and recorded in both such languages: Provided that any broeken, ?ptekemngen,. not,:len en vcrslagen van de gezegde 
member may address the Assembly in the German language, \ er!?adermg worden .m beIde zulke talen, gehouden en. te 

. schnft gesteld: Met dien verstaude dat een hd de Vergadonng 

(-) Th A bl" fi ' 1 f ' ,kan toesprcken in de Duitse taal. tJ e 8sem y III Its rst seSSIOn, all( TOm tune to time ~. , . ,. . 
theretlJter as occasion may require, shall adopt standing rules JU) De Y,ergadermg stelt gedurellde zlJn eer.stc "cSSle en ,:an 
and orders not ineonsistent with this Act, for the regulation tlJd tot tlJd daarna, w~n~ecr ~~ gelegenheld zulks verelst, 
and orderly conduot of its proceedings and dispatoh of business, een r,eglement van ~rde n,le~ 1U stnJd,~et de~e "!et vast voor de 
for the passing, Bl1tit.ling and numbering of Ordinances; and reg~lmg en behoorhke leIding van zlln verrlChtmlSen en afhan
for the presentation of Ordinances to the Administrator for his deling van werkzaamheden, v~or hct aanl1emen, tlte~ ge,ven aan 
assent. All such rules and orders shall be presented by the en nom~eren van ordon~n~le8; en voor de" aanbleding :van 
Assembly to the Administrator for his a,pproval and, when hiB ordonantles aan de AdmmlStratenr voor ZIJU to~stemmmg. 
approval has been signified by him shall become of force and Zulk reglement van orde wordt door de Vergadermg aan de 
effect. ' Administrateur voorgelegd voor zijn goedkeuring, en wordt 

wanneer zijn goedkeuring door hem te kennen gegeven is van 
'" b' h . , £ h' A d h kracht en efl'ekt. (6) oU Ject. La t e prOVISIOns t IH ei: an IJf any sue· . ' .(I T 

standing rules al1d orders, there shall be freedom of speech and (6) Met machtncrnmg van de, bepah~ge~ van deze \\et 
debate in the Assembly tmd no member of the ~~xecutive en van zulk reglement van or de 18 er vOJheld van spreken en 
Committee or of the. Assembly shall h" liable to any legal deba~ in d~ Vergaderin.g en g~en lid va;t het Uitvoerend 
proceedings by reason of his speech or v'ote in the Assembly. Komltee of van de vergadermg stolt zlCh bloot aan ge

o ,rechtelike proeessen tel' zake van zijn sprelqm of stemmen. in 
ide Vergadering. 

Pa.yll1ilht of ~ 23. ~here shall, .out of the, Territory Revellue lfund forn:edl 23. Uit het lnkomstefonds van het gebied (gesticht. zoals Beta.ling van 
allowances a" heremafter provlded, be paid on the last day of every sesslon'h' bId) dt d 1 t t d lk' toelagen aan 
to members. t b f h A bl (h h' h" lerna epaa wor op e aa·s e ag van e e sessle aan·0 every mem er 0 t e ssc m y ot er t an to one w 0 IS it I lk rd ( . t "d rd h t U' t d K . t ) leden.

member of the Executive Committee) an allowance to be e I me ZIJD. e een I van e I voeren Olll1 ,ee 
fi d b th G G I b 1 th d 'I tt leen toelagc betaald te worden vastgesteld door de Goeverneur
d xe ~ th e :rov~llorde.llE'rath asee, on ,e al:Y: a en- generaal gebaseerd op de dagen die het lid aanwezig was

thance 0 e Ulem er urmg e sesslOn or 0, erwlse. Igedurende de sessie of anderszins. 

24. Met inachtneming van het reglement van orde van de Verrich· 
_........ h . 24' b' ., Vergadering zijn de verrichtingen daarvan toegankelik voor tingen van 

- ,.rroceedings • 8u Jed to the standing rules and orders of the A~sembly h t bI' k 
~-6f A;;:iembly the proceedings thereof shall be open to the public. e, pu Ie , 

onen to the 

pUblic, 


Legislative 25. ~ubject to, t.he yr0v!sions, restrict~ons) reservations and 25. Met inachtneming van de bepalingen, beperkingen, Wetgevende 
powers of exceptIOns contamed m tlus Act and subJect also to the pow:rs voorbehoudingen en uitzonderingen in deze Wet vervat en bevoegd.the of disallowance l'oserved to the Governor-General as herem-, met inaehtneming ook van de bevocgdheden van weigering hede:;~ deAssembly 
subjeot to after prov~ded, the ,Assembly shall have ,power to make laws laan de Goeverneur-generaal voorbehoudenzoals hierna bepaald, ::~rh:~~g
restrictioIll!, to be entitled Ordmances, for the terrItory. heeft de Vergadering de bevoegdheid wetten te maken, ordo- aan be. 
exceptions, 
etc. nanties te worden genoemd voor het gebied. P,ilrkindgen.

Ultzon e.! ringen, em:. 

, 
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Matters 26. Except with the consent of the Governor:Oeneral .. 28. Tenzij met de bij elke biezondere gelegenheid voorsf Aangelege:tt
permditly previously obtained on any particular occasion and com- verkregen toestemming van de Ooeverneur-generaal aan dde ~~:~;:~~. 
;:::l:~io!om municated to the Assembly by message from the Adminis- Vergader~ng bij boods~hap .van de Administrateur me ~- houdenaan 
by trator, it shall not be competent for the Assembly to make gedeeld, IS de Vergadermg lllet bevoegd om een ordonantIe wetgeving 
Assembly. an Ordinance in relation to any subject falling within the te maken betreffende een onderwerp da.t onder de volgende door Ver. 

follov;ing classes of matters, i.e. to say-	 klassen van aangelegenheden valt, dat wII zeggell- gadering. 

(a) 	 native affairs or any matters specially affecting natives, (a) naturell\lzaken of aangelegenheden die in het b10
including the imposition of taxation upon the person S zonder naturellen raken met inbegrip van het opleggen 
land, habitations or earnings of natives. Whenever van belastingen op de personen, grond, woningen of 
any Ordinance of the Assembly imposes taxation upon verdiensten van naturellen. Wanneer een ordonantie 
persons, lands, habitations, or incomes or earnings van de Vergadering belastingen oplegt op de personen; 
generally, natives and their lands, habitations and gronden, woningen of inkomsten of verdiensten in het 
earnings shall be exempt from its provisions; algemeen, zijn naturelIen en hun gronden, woningen 

(b) 	 mines, minerals, mineral oils and precious stones; or en verdiensten vrijgesteld van de bepalingen daarvan i 
the moneys derivable therefrom or payable to the (b) :Inijnen, mineralen, minerale olieen en edelgestee:htenj 
administration in respect of licences for prospecting of de gelden daarvan verkrijgbaar of betaalb&'ar 
or mnning the same or as share of the produce thereof aan het bestuur in verband met licenties voor het 
or any taxation in connection therewith; prospekteren of winnen van dezelve of als een aandeel 

(0) 	 the acquisition, construction, management, regulation, van de opbrengst daarvan of enige belasting in ver
control and working of railways and harbours in the band daarmee ; 
territory; and the organization, discipline and con- (0) het verkrijgen, de aanbouw, het beheer, de regeling, 
ditions of employment of and the payment of pen. kOlltrole en eksploitatie van spoorwegen en havens 
sions, retiring allowances and financial benefits to in het gebied; en de organisatie, tucht en. voor
persons in the employment of the railways and har- waarden van dienat van, en de betaling van 1+en
bours administration; sioenen, toelagen bij uitdiensttreding en geldelike 

voordelen aan personen in de diellst van de spoor
(d) 	 the organization of and discipline and conditions of wegen en havens administratic; 

employment of persons in the public service who are I (d) de organisatie van en tucht en dienstvoorwaarden 
serving in the territory and the payment of pensions, van personen in de staatsdienst die in het gebied dienst 
retiring allowances and financial benefits to such doen en de betaling van penl:)ioenen, toelagen bij 
persons; uitdiensttreding en geldelike voordelen aan zulke 

(e) 	 the constitution and jurisdiction ()f courts of justice, personen; 
whether superior or inferior, and the practice or \C) de instelling en jurisdiktie van gerechtshoven zowel 
procedure to be observed therein; hogere als lagere, en de praktijk of procedure daarin 

(f) the administration, management and working of the te worden gevolgd; 
postal, telegraph and telephone services; (f) het beheer, bestuur en de eksploitatie van de post-, tele

(g) 	 the e8tablishment or control of any military organi- graaf- en telefoondienst; . 
. ., 	 fn) de. oprichting van of kontrole over een militairezatlOlI m the territory; 	 \i:! 

organisatie in het gebied; 
. (It) the movements or operat,ronl' of any uuit of the South, (h) de bewegingen of operaties van een eenheid van de 

African Defence Forces within the territory; Zuidafrikaanse Verdedigingsmacht in het gebied; 
(i) 	th(> entry of immigrants into the territory or of other (i) de binnenkomst van immigranten of van andere 

persQn8; personen in het gebied ; . 
(j) 	tariffs of customs and exdse duties and t,he coutrol and (j) doearietarievell en aksijn.srechten en de kontrole . en 

management of (lUstoms and exeise ; het beheef yan de cloeane ell aksijnsen ; 
(k) 	betaalmiddelen ell banken en tIe kontrole over bank· 

(k) 	currency and banking and the eontrol of banking insteIlingen. 

institutions. 


27. (1) 'l'enzij met tIc bij clke biezondere gelegenheid vooraf Altngelegen. 
Matters 27 11) Except with L1H=' CUll~Pllt, of t,hf' GOYf'rnor-Gelleral YE'rkregen toest,emming vall. de GoeveTneur-gellera.al, Han de h'~ddeJ~k 

,., " 	 \T d: d d ld b"' I. .1 -I,d '\:l . " tlJ e I ont..temporarily· preVIOusly obtiuncd 011 any partIcular ucca~lOll, and commu- . erga cJlng me ege ce IJ UO?W:lC Hlp Van e ~~!. mlt1l8t~at~nr, hondon aon 
reserved nicated to the 'Assembly by mesliag', from t.he Administrator,I8 tot. na het verloop van een t9d~ak van t,en llllllste dr!c Jaar wotgevingfrom 
legiSlation the Assembly shall not, until the expiration uf a periud of vana! de dat~ll1 van ~le cerj;t~ zltt~ng van de ecr"te l5f1tiSl\J v.an door . 
by at least three yearn from t.he dat,c of the fir~t sitting of the de \' ergaderlllg,. de "crgaderlllg lllet be voegd 0 III ordollantws Vorgaqermg. 
Assembly. first session of the Assembly, be oompetent to make OrdinaIw(;'s te maken botreffende eeu vall de volgende onderlVerp!:lll

in relation t,u any or the following llubjeet~matter8- (a) de oprieht.illg of kOll~rUlo van ceu politiemaoht ill let 
(a) 	the establishment or eontrol of any police forc;e .in tl1e gebied; 

territory; (b) civiele hwhtvaart; 
Ib) civil aviation; (e) primaire of .gekOlldairc opvoeding in scholell in stand 
(e) 	 primary or secondary education in schools 8npllOrted gehouden of ondersteund uit do inkomsten van ho1, 

. or aided from the revenues of the territory: gebied ; 
(dJ 	the establishment, management or (lont,rol of any land (d) de oprichting, het behl'!:'1' of de kont,role van of over 

or agricultural bank in the territory; ('ell land- o{ landbolHvbank ill het gebied; . 
(e) 	 the allotment, sale, lease or dh,posal of lfov(,Illlllent (e) de boewijzing, verkoping, verhuring of vervreemding 

land~ in the territory. van Goevernements-grond in het gebied. 

(2rA(any~timeafter the eJrpiry QUhe said period of three (2) lnmen te eniger tijd na verloop van het gezegde 
years, if power has ..not been .80 conferred by the Governor- tijdvak van drie jaar geen bevoegdheid aldus verleendis door d~ 

. General upon 	the Assembly to make Ordinances in relation Goeverneur-generaal aan de Vergadering om ordonanties te 
to any particular subjllct-matter specified in sub-section (1), maken betreffende een biezonder ondcrwerp vermeld in sub
then the Governor-Ge.neral may, on a recommendation artikel (1) dan kan de Goeverneur-generaal op een aanbevehng .. 
made by the Assembly and embodied in a resolution for which gedaan door de Vergadering en bevat in een besluit waarvoor 
it is certified by the chairman thereof that not less than two- volgens certifikaat van de voorzitter niet minder dan twee
thirds of the memhers thereof voted, declare by IJtoclamation darden van de leden daarvan stemden, bij proklamatie in de 

.. 

.. 
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UNION GAZETTE EX'l'RAORDINARY, 5TH AUGUS'l" 1925. 	 lui 

"'" 

I 

I 

in the Gazette and in the OJli,cial Gazette oi theterrito~y, theiStaat8koerant en in de OifiGiCle Koerant van het gebied de volle 
full competency of the Assembly to make Ordinances in respect bevoegdheid van de Vergadering verklaren om Ordonanties 
of that subject-matter. te maken betrefIende dat onderwerp. 

, " "" 	 . . (3) Behalve zoals speciaal bij dit artikel bepaald wordt, 
(3) Save as 18 sp,ecI.ally prov~ded 1ll thIS aect,!on th? promHons blijven de bepalingen daarvan in werking nlt het gezegde tijdvak 

thereof shall ramam III operatIOn after the said period of three van drie jaar. 
years. 

28. 	Het is niet aan de Vergadering veroorloofd-~· 'Vijze 
' b . t fbI - d- f waarop hetManner in -28. It shall not be lawful for t,he AS8embly~-	 (Ct ) om een Ordonanhe, egrotmgspos -, ° es lUt Ie 0 Inkomste

which the dat 	het efIekt heeft van aanwending van een deel fond!; van
Territory (a) to originate or pass any Ordinance, vote, or resolution van het Inkomstefonds van het gebied gesticht zoals hel gebiedRevenue which has tue effect of appropriating any part of t.he hierna bepaald, aanhangig te maken of aan te nemen, aang6 wendFnnd is to dtof wor " 
ated. provided; or 
be , appropri . rrerritory Revenue Fund formed as 	 hereinafter 

(b) 	 een ordonantie, begrotingspost, of besluit waarbij 
eenbelasting, recht, heffing of omslag of last op de(b) to originate or pa8~ 	allY Ordillallee, vut,e or re80lution 
beyolking gelegd wordt, aanhangig te maken of aanimposing any tax, dut.y, due or charge ur burden on 
Le nemen,the 	people, 

tenzij zllike ordonantie, begrotingHpost., of besluit eerst aan 
unless such Ordinanlje, vote \.11' resolution has first been rer-om- de Vergadering aanbevolen wordt bij schriftelike hoodschap 
mended to the Assembly by written message of the Adminis- van de Administrateur gedurende de sessie waarin hij voor
tutor during the session in which it is proposed. gesteld wordt. 

29. (1) 	 De Verga-dering kan, bij besluit, aan de Goeverneur- Vergadering 
.. t t d 't d" kanaandeAssembly 29. (1) The Assembly may, by resolution, recommelld to the generaaI o.f aan de Admllll~ ra e~r e tll..v~~r 19m9 van ~en Goeverneur 

may recom. Governor-General or to the Administrator the issue of a proklamatle aanbevelen ter Illvoerlllg of WIJZlg~l!g of herro~pIllg generaal de 
mend to the _proclamation enacting a law, or the amending or repealing van een ~et, betrefIend~ een aan~elegenheld ten 0pzlehte invoering; 
GDvemor. of any law relating to any matter in respect of which it is not waarvan hIJ lllet bevoegd IS ordonantIes te maken. van wettpl1
General the 	 ' . J " , . aanooveJen 
enactIllflnt of competent to make Ordmances. (2) In het geval dat zulke proklamatte Ultgevaardlgd wordt, en kl1n de 
laws and, . . " wordt een kopie daarvan zo spoedig mogelik na!),r de voorzit.tcr Administr?-. 
maY.a?vlse (2) In the evcnt of any such proclamatIOn belllg ls~ued, a van de Vergadering gezonden, die hem voor de Vergadering teu~ 
Admmlstra· th 	 f h 11 b t 'tt d' 'b1 t th ... . adVlseren.tor. 	 COp! ereo II a e ransml e as S?OIl aH POBSI f;l.o e legt te zlJIler lllformatle. 

chal~lllal: Qf the ~ssembly who shall lay It before the Assembly (3) De Vergadering kan yoorts de Administratenr adviseren 
for Its mformatlOl1. b :II d lk 1 h dId Ad .. t . etre en e zu e aange egen .. e en as e mmls rateur nallr 

('}) 'l'h A 1:1 lllbl' ill f tl - d' th Ad . . t t ' hem llloeht verwijzen voor een uitdrukking van zijn oordeel. .J e. s c. y ay· ur leI' a Ville e. mmls ,ra ,or III 

relatiOll to su~h mat~erl3 ,as the Administrator may refer to it 30. (1) De Administrateur kan met inachtneming van de Administra. 
for an expresslOll of Its Views. illstrukties die hij van de Goeverneur-generaal moeht ont- terdur kan, 

b" 	 b d hId 'b 0 onantlesvangen IJ 00 se ap let ontwerp van een or onant·le e- naar Ver. 
Adminis· 30. (1) 'I'lie Administrator !lUiY, 1mbject to allY ill~t'l'Ucti01l8 trefIe~de een aan~elegenheid ten opzichte waarvan de ':er- gadering 
trator :'lItY which he lllay receive from the Governor--GelleraL transmit gader~ng bevoegd, IS. eeft ordonantle te, makcn uaar de ver- zenden. 
tr!U~smit by· messaoe to the A;;;;emblv the draft of any Ol'dillanee OIl gadermg zendell mdlen het bem wpnsehk voorkomt dat zulk 
Ordinances ,C , ,J , . if 	 d .. ·1' 1 It lk lk• 

to Assembly, any wbJect III r~'spe(lL (:f .wInch the Ao8e~bly IS e~mpet"nt, een ontwerp or o,nantw mget IIl~f WO~( J en ~> ~u cen 
- to make all Ordlllaneo If It appean; to lum eXpedlf'llt tha,t ontwerp ordonanhe wordt dom de "ergadenng m over


;;uch It drah Ordinance be illtroduued, and every olwh draft, weging genomen op zulke gerede wijz0 a18 dienaangaande 

of an Ordinance shall be taken into eonsidemtion by the bij het reglement yan orde bepaald is, 

Assembly in slleh c~nvenient manner a,~ is proyided in that (2) AIle boodschappen van de Administratenf aan de Ver
behalf by the standmg rule;; and orders. gadering worden aan de Verga de ring door de voorzitter daar

(2) All messages by the Administl'ator to the Assembly shall van medegedeeld. 	 , 
be 	communicated to the Assembly by the uhairman thereof. :U, Het ontwerp van elke ordonanhe wordt gedrukt en aan Drukken en 

de Vergadering aange boden in de beide officiele talen van de aanbieden 
U~. 	 van~~ 

ontwerp
Printing and, 31. The draft of e very Ordinance shall be pnnted and ordonan. 
presenting presented to the Assembly in both the official languages of t.he ties aan 
to Assembly Union. VE'rgadering.
of all Draft 
Ordinances. 
I' 32. \Vanneer een otdonantie doot' de Vergadetil1g aange- Toest€tn-

Assent ~o 01', 32. 'v henever an Ordlllance h~s.beenpas8ed .by the A8sembly nomen is, wordt hij aan de Administrateur aangeboden yoor mingof . 
t'€~ervaholl It shall be pre~e~ted to the Admllllstr~tor for ~1S a~sent ,thereto zijn toestemming daartoe en de Administrateur verklaart reservatle 
b~ ~dt' t and thc Admlllistrator shall, aecordmg to hiS dlscretwn but naar ziJ'n goeddunken maar met inachtneming van de be- van t.ot:
mllllS ra or ~ I' t t 	 th .' . f th' A t d t 'h' t, t' . . . ., stemmmgof Ordin. ,u olee 0, e prov~SIOns 1.1 • IS C ,an ,0 8UC 1118 IUC ,lOns pahngen yan deze Wet en van zulke lllstrukties a18 hi] van door Ad
ances passed a~ he may from time to time receIve from ,the Governor- tijd tot tijd moeht ontvangen van de Goeverneur-generaal ministrateur 
by Assembly. henel'al, declare t·hat he assents to Bueh Ordmance or that dat hij toestemt tot zuIke ordonantie of dat. hij hem aan- t?t ordonan· 

he reserves it for the signification of the pleasure of the houdt ter inwinning van het behage~ van de Goeverueur. tv1es door. 
Governor-{ieneral : 1 . 	 ergadermg

generaa . 	 aangenomen. 

Pro !:! .t,hat the Administrator may, before assenting to Met dien verstande dat de Administrateur yoordat hij 
Qr before so reserving IH1)' Ordinance so passed and presented zijn toestemming tot een ordonantie aldus aangenomen en 
f-o him, suggest such amendments t.herein a,s he may deem aa,n hem aangeboden geeft of voordat hij zulk een ordonantie 
necessary or expedient and shall communicate the same by aldus aanhoudt zulke wijzigingen daarin voorstellen kan als 
''1essage or in person to the Assembly. The amendments so hij nodig of wenselik mocht achten en dezelve bij boodschap 
suggested shall be taken into consideration by the Assembly in of persoonlik aan de Yergadering mededeelt, De aldus 
such convenient manner as is provided in that behalf by its voorgestelde wijzigingen worden door de Vergadering op 
standing rules and orders. zulke gerede ~wijze ale dienaangaande bij het reglement van 

orde bepaald IS in overweging genomen. 
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~~::noo:. 33. (1) Whenever an Ordinance has been reserved by the 33. (1) Wanneer eetl ordonantie door de Administrateur Be,voegd. 

Gener&l to Administrator for the signification of the pleasure of the aangehouden is voor de inwinning van het behagen van de held van 


~ G I h d ' 	 d ,Goeverneur.disallow or overnor-Genera , teA mimstrator shall forthwith transmit Goeverneur-generaal zendt de Administrateur die or onantIe generaalom 

rese~ve for that Ordinance to the Governor-General, together with such onmiddellik naar de Goeverneur-generaal tezamen met znlke ordo

~?nsld~dJ explanatory observations thereon as may be necessary to verklarende opmerkingen daaromtrent als nodig mochten zijn nanties toe
::::ee r n· indicate the scope, effect ::md rea,sons for the passing thereof. om de omvang, het gevolg en de redenen voor het aannemen gestemdof 

assented to (2) Th 'h d daarvan aan te duiden, 	 :iangtd'udenor reserved ere IS ereby reserve to the Governor-General " ~o~ - y 

by Ad- full power and authoritv to declare within six months after (2) BIJ deze wordt aan de Goeverneur-generaal volle be- mmlStrateur 
ministrator, 	 the receipt by him of the Ordinance, with the explanatory voegdheid en macht voorbehouden om binne~ zes maanden ~7~:tX:' 


observations aforesaid that he allows the Ordinance or that he na de ontvangst door hem van de ordonantle met de ver- ontzegaen 

disallows the Ordina~ce or that he reserves it for furthel klarende opmerkingen als voorzegd te verklaren dat hij de of aBute 

consideration. An ordinance so reserved by the Governor- ordonantie goedkeurt of dat hij zijn toestemming aan de houden :roar 
General shall have no force or effect unless and until the ordonantie ontzegt, of dat hij hem aanhoudt voor verdere overwegmg, 
Governor-General within a further period of six months from overweging. Een aldus door de Goeverneur-generaal 
the date of his reRervation, declares that he does not exercise aangehouden ordonantie heeft geen kracht of effekt tenzij en 
his power of disallowance in regard thereto, Any declaration totdat de Goeverneur-generaal binnen ~?n verder ,tijdvak 
of the Governor-General under this sub-section shall be com- van zes maanden vanaf de datum van zlJn aanhoudmg ver
municated to the Assembly by the Administrator and be klaart dat hij zijn bevoegdheid van ontzegging dienaangaande 
publishcd by proclamation in the Official Gazette of thp niet uitoefent. Een verklaring van de Goeverneur-generaal 
territory, ingevolge dit sub-artikel wordt aan de Vergadering mede

, , , , , gedeeld door de Administrateur en bij proklamatic in de 
(3) A return mdicatmg the Ordinances WhICh have been OJticiele Koerant van het gebied gepubliceerd, 

reserved for further consideration by the Governor-General " , , .. 
or disallowed and the reasons for the reservation or thc dis- (3) Een liJst ,:,an de ordonantIes dIe aangehouden zlJn voor 
allowance shall be laid upon thc Tables of both Houses of v,~rdere overwegmg door de Goe:verneur-gener.aal of ont,zegd 
Parliament as soon as possible after thc reservation or dis- ZlJ;'1 en de,redenen van de aanhoudmg of ontzeggmg worden m ~e 
allowance belde HUlzen van het Parlement ter Tafel gelegd zo spoedlg 

, mogelik na de aanhouding of ontzegging. 
(~) Copies s,hall ,also be so laid ~efore ~arliamen~ of all (4) Kopieen worden eveneens aldus aan het Parlement 

Ordmances whICh, s~nc~ the last p~ecedmg seSSIon of ParlIament, voorgelegd van alle ordonanties, die sedert de laatstvooraf
have become law Wlthlll the terrItory, gaande sessie van het Parlement wet geworden zijn in het 

gebied. 
Promulga. 34. (1) The Administrator shall cause every Ordinanee to 34. (1) De Administrateur doet elke ordonantie waartoe Af~ondighlg
tion a.nd which assent has been given by him or bv the Governor-General toestemming verleend is aoor hem of door de Goeverneur- enld~werltmg
operation of 	 J I' d OlD; "'Z K h t b' d bl' tre mg vanto be published in the Qlficial Gazette of the territory. generaa III e 'JJ.ete e oerant van e ge Ie pu lceren, ordonan.Ordinances. 

(2) Tenzij in een ordonantie aldus gepubliceerd uitgedrukt ties. 

, (2) U~l,ess it is expressed in any Ordinance so pUblished that wordt dat de bepalingen daarvan o.p, een ~epaa~de ~atum of 
Its prOVISIOns shall come into operation on a specified date or op een ~atum ~e worden bepaald bl) kenlllsg~vmg mgevolge 
on a date to be fixed by notice thereunder, the Ordinance ~ezelve ,m werklllg treden, vangt de ordOI:ant~e ~an en treedt 
!Shall commence and come into operation 011 the date of its first III werking op de datum van de eerste publikatle m de gezegde 
publication in the said Official Gazette. Officiele Koerant, 

35. Zo spoedig mogclik nadat de toestemming verleelld is Koteen yan 
<. • " "N' • .' • , aan cen ~rdollantie duur de Administrateur, of toestemrning ~rw~x:de!le• 	 , 

Copies of 35. As soon ~3 YObtilble aHel an OIdlllancc has been assented verleend IS daaraan door de Goeverneur-generaal doet de Ad- gel'egi. 
Ord~ances to by the Admnustrator or allowed by the Governor-Gene: ai, ministrateur twee kopiE'en ill het net van de ordonantie (zijnde stroerdill bet 
;~lled ~n. the Administrator shall caUtle two fair copies of the Ordinance de een in de'enc officii>lc taul en de andere ill de andere officielc Hogehof. 
High Court.. ~onc being in the, one omeia1 language, a,nd the other being taal van de l)nie) ter be waring depuneren in het kantoor van de 

111 the ot?er uffiCIal languRge of the Umou), tu be enrolled griffier van het Hogehof van het gebied: Maar de Admini
of r~cord 111 the oifice of t.he of the Hl,gh Court of the strateur tckellt cersL een van zulkc kopieell. Beide kopieell 
terr,ltory; but the . shall ~rRt s~gll une of sHch zijn afdoend l)ewijs lllet be trekking tut de bepalingoll van de 
COPl~8: Both sueh eo,pH's shall bt; conclUSIve eVlden?e as to the ordonantie maar in heL geval vall vE'TsehH Lussell de twee 
prOYlSIOnS O! the Ordmance but., mUle e,aRe uf conflICt bf't>ye;D aldus gedeponeerde kopieen heeft de kopie door d() Admini
the two copIes tll1~" enrolle?, the ()OPY "Jgne~ ~y the Admmls- strateur getekend de vourkeur: Met dien verstandc dat de 
hat?r 6hall prevaIl: Pr~vlde~ that the vahdlty of any such geldigheid van eon zodanige ordollantie, lliet vCl'zwakt of 
Ordinance shall not be tmI;all:ed ur po~tponed by the non· uitgesteld wordt door het niet plaats vinden van lu'L deponeren 
e,nrolID:ent thereof, a" ~foresaHllf thfl C!rdmance bac. beel~ pub- daarvan zoals voorzegd indien de ordonantic gepublieeerd is 
lished III t~e OffiCH~l {Tazetie of the teJ'.fltory as pronded m the in de Officiele Koerant van het gebled zuals bepaald in het 
last precedmg sectIOn. onmiddellik voorafgaande artikel. 

:Il'INANCE, 
FINANCIEN. 

Territory 36. (1) There shall be formed as trom It date to be pro- 36. (1) Er wordt vanal een datum t;e worden geproklameerd IukolllSte 
Revenue claimed by the Administrator a fund known as the Territory door de Administrateur een fonds gesticht, te worden genoemd fo~n~dB:;.Vol:O"-'_'
i'und. Revenue .Fund into which shall be paid all revenues raised het Inkomstefonds van het gebied waarin alle inkomstp gebied. 

or received in and for the territory. geheven of ontvangcn ill en voor het gebied gcstort~. 
(2) Het inkomstefonds van hetgebiediiest~llde op der (2) The revenue fund of the territory existing at the date su aldus geproklameerde dag maakt deel uit en wordt,opgenoman 

proclaimed shall be part of and be incorporated in the Territory in het Inkomstefonds van het gebied gestioht inge~olge sub-
Revenue Fund formed under sub-section (1) of this section, artikel (1) van dit artikel. 

. (3) Het Inkomstefonds van het gebied wordt aangewend 
(3) The Territory Revenue Fund shall be appropriated for voor de doeleinden van het gebied op de wijze voorgeschreven 

the purposes of the territory in manner prescribed by thit'l Act. bij deze Wet. 
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. (4) Subject to the provisions hereinafter contained as tothel (4) Met inachtneming van de bepalingen hierinlater verva.t 
certification by the Administrator of amounts necessary to. met betrekking tot de certifikatie door de Administrateur van 
carryon public administration, no money shall be withdrawnibedragen nodig voor de voering van het openbare bestuur, 
from the Territory Revenue Fund except under appropriation Iwordt geen geld uit het Inkomstefonds van het gebied getrokken 
made by law: Provided that until such appropriation has beenitenzij ingevolge aanwending bij de wet bepaald: 1}Iet dien ver
made and for a period not exceeding two months after the end!stande dat totdat zulke aanwending plaats gevonden heeft en 
of a financial year but no longer, the Administrator may with- ivoor een tijdvak van ten hoogste twee maanden nil het einde van 
draw from that Fund moneys without such appropriation inleen financieel jaar, maar niet langer, de Adlnil1istrateur gelden 
order to meet expenditure on services in respect of which therei kan trekkel1 uit dat fonds zonder zulke aanwending, ten einde 
has been an appropriation up to the end ofthat financial year :Iuitgaven te dekken van diensten ten opzichte waarvan een 
Provided further that until after the expiration of two months: aanwending piaats gevonden heeft tot het einde van dat finan
after the first sitting of the first session of the Assembly as:ciiile jaar: Met dien verstande voorts dat tot na het verloop van 
hereinbefore provided, the Adlninistrator may, unless such\twee maanden na de eerate zitting van de eerste sessie van de 
appropriation has been made earlier, draw from that Fund:Vergadering, zoals hierintevoren bepaald, de Admillistra
and expend such money, as may be necessary to carryon the:teur uit dat fonds gelden kan trekken en uitgeven als nodig 
public administration of the territory. imochten zijn ter voering van het openbare bestuur van het 

, 	 ,lgebied, tenzij zulke aanwending vroeger plaats gevonden heeft, 
(5) ~o Issue shall be made out of TerrItory Revenue ~u~d (5) Geen uitgaven worden gedaan uit het Inkomstefonds 

except l~ pursuance of a warrant under t,he han~ of the,Admlllls- van het gebied tenzij uit krachte van een volmacht onder
trator di~e?ted t,o an officer of ~he publIc serVICe servlllg under tekend door de Administrateur en gericht aan een beambte 
the admInIstratIOn of the terrItory. van de Staatsdienst, dienst doende onder het bestuur van het 

gebied. 
Estimates of 37. The annual estimates of expenditure for the territory 37. De jaal'likse begrnting van uitgaven vonr het gebied Begro,ting 
Expenditure. shall be prepared by the Administrator in consultation with wordt door de Administrateur in overleg met de Raad voor- vaneUlt. 

the Council, and shall thereafter be submitted by him to the bereid en wordt daarna door hem aan de Vergadering voor- gav n. 
Assembly. gelegd, . 

38. 	Indien de Vergadering weigert of verzuimt aan te :sepal!l~ 
38. 	If the Assembly rejects or fails to pass- Inemen- ~;ader~ngProvision if 

Assembly re (a) an Ordinance appropriating in any financial yearl (a) een or~ona~tie voor de aanw,ending gedurende een ~~~;::,n~~gfuses or 
makes in moneys from the Territory Revenue Fund sufficient 
adequate in the opinion of the Administrator to pay during that 
supply or year the salaries and allowances of the Administrator 
rejects or 	 ,of the Judge of the High Court and of officers serving fails 	to 
impose under the administration and to carryon the public 
adequate administration of the territory and any other services 
taxation, which the Adlninistrator certifies to be necessary 

in the interests of the territory or to meet any 
liabilities which have been incurred in or in respect 
of the territory or of any railway or harbour works 
therein; or 

(b) 	 an Ordinance imposing any tax to raise in any year 
revenue which the Administrator certifies to be, wHIt 
other revenues, necessary for the purposes described 
in paragraph (a), 

finanCleel Ja~r van gelden U1t het Inkomstef~n~s onvoldoende 
van het gebled naar het oordeel v:an de Ad~InIS. voorziening 
trateur voldoende om gedurende dat Jaar de salarlssen mn:akt, of 

1 d Ad . . t t d R ht welgert ofen toe agen van e mInts ,ra eur, van e ec er 't 
van het Hogehof en van beambten dienst doende ~:~':::doen-
onder het bestuur te betalen en om het open bare be- de belllsting 
stuur van het gebicd en andere diensten die door de op te leggen. 
Administrateur gecertificeerd worden noodzakelik en 
in hct belang van het gebi~d te zijn ui!. t~ voeren 
of om schulden te dekken dIe gemaakt zlJn In of ten 
aanzien van het gebied of van spoorweg- of haven
werken daarin ; of 

(b) 	 een ordonantie waarbij een belasting opgelegd wordt 
ten einde in een jaar inknmsten te hefIen welke de 
Administrateur' tezamen met andere inkomsten cer
tificeert nodig te zijn voor de doeleinden beschreven 
in paragraaf (a) ; 

or tho~gh passing t~iC, Ordinance, passes ~t with amendments of o[~ChOOll de ordonantie aannemendc, hem aallneetnt met 
to whiCh, the Admll~H;tratOI' personally I::l u:lable to a~r~e, wijzigingen waarmec de Administrateur persoonlik I1iet Ran 
regard bPlllg had by hun to the p~rposetl~l,foretli1ld, the Admmli:l- instellllllcn met het oog op de voorzegde doeleinden, kan de 
trator may, i,rammllt a fulll'eport III rclntlOll to the w}lOlc matter Administrateur cell vol rapport betrefIende dc gehele zaak 
to t,he h.overn~r-General and the Govefllor-General may, naar de Goeverneur-O"eneraal zenden en de (loevemeur-<felleraal 
after con~lderat1?ll of that report and of any further r~port kan na overweging vOall dat rapport en vall ellig venier "'rapport 
orr recoIDi~~~dat~oJlron .t,~e" ~natte~r, ~as~ed and tr~~sIll,lt!ed 1of aanb. evcling dienaangaa!lth; aangenolllcil ell ,?ij boods.Ch~]1
b) the A;;',J tbl J by messaoc, make ~ law, hy proclamattoll gczonciell door de VergadCrIllg, cen wet maken biJ proklamatlc, 
u~der t,he PO\:{):i:I 

. 

reserved to the Gyv,eruor-General ulHlcfin cvolffc de bevoeO'dhcden kraehtcns deze \Vet aan de Goe
thl," :\::' p:o.vld,:llg, ~or ,suell app'ropl.Ja~WH ,or 81~wl\ ta,x (as V\~lleuI~gellemal v~orbcboudcll, voorziclIing makcnde v,~or
the ca"e Illay b) ,ttl Illav III the OPllllOll d lhc. (.OVHtlOr- lk . II' r f Zlllk l"stl'll'! (ll""r liet !frt,,,'1111ocht ZiJi')G 1 b ffi' fl" 	 Zlt !1ctall\\ent .1110 0 ." e 1.ue .. · .. l'" , ',,"'" .,' 
.encra C BU Clentor t~e pUrpOiieS llIelltJOUeJ Hl para.graph als l;aar lret oo~deel van dc Goev~rIleur-gelleraal voldoeude is 

(a) or paragraph (b) of tIllS sectIOlJ, (as the ease may be). voor de doeleinden vermeld in paragraaf (a) of paragraaf (b) 
van clit artikel, naar het geval mocht zijn. 

GENERAL. 
Ar,GEMENE BEPALINGEN. 

39. 	(1) The High Court of the i;('reit.ory shaH have jurisdic , f h hVilHditv of tion in all mat,ters in which t.he validity of an Ordinanee shall 39, (I) net Hogeho£ vall het gebled heet fec tsmull t over ~ldigheidOrdinai'J.ces. 
come ini.,Q {luestion. 	 alIe :oakcn wuurin de gddigheid Vau eell ordonanJic betwijfeld vanv 	 .

wordb," 	 Ol'dOnantlE'S. 

(2) No ma,g~trate'8 courl" shall be competent to prououlw<, (2) Ueen lllagistraatsliof iii uevoegd uit;;praak to doen Over 
upon the validIty of a!~ Ordm?,nce ~Ild every sueh court shall de geldigIH;,id van cen ordonant.Ic en elk zodallig hof neemt 
assume that every Ordmance IS valId. aan dat. icderc ordolluntie geldig is. 

Language of 40. 	(1) All proclamations, Ordinances, regulations alld ,40. ,(I) AIle proklamat~es, Ord?D~Iltie~, reg.~laties en ken- ;!~~il.::;'i~~
publications notices for gcneral information published in the Official Gazette 1118geVlIl~en t,er alg~mene InfOr~atle II! de Offi?Mle Ko~:.ant van ill Ojficiel;in Gazette, 
etc. of the territory, shall be in both official languages of the Union. het gebled .gepubliceerd, geschleden III de bmde officlele talen Ka.rant. 

van de Ume. 
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.. (2) Subject to the provisions of ltny tule of the High Court II (2)..l\let inachtneming van de bepaling~n van de regels van 
of the territory, the German language may, in addition to'het Hogehof van het gabied kan ,de DUltse taa:1 zowel aIs de 
eIther of the official languages of the Union, be used in I ofticiele talen van de Unie gebezigd worden III toespraken 
address~ng that Court hy ~ny party to any proceeding therein, iaan dat Hof door de partij~l1 of door een van ,de partijen tot e~~l 
or by hIS legal representatIve.rechtszaak of door de wettige vertegenwoordiger van een partl]. 

. 41. Bij de overweging van een aangelegenheid betreffende Vertegen. 
~presenta.. 41. In considering')l.l1Y matter relating to the acquisition, het verkrijgen, de bouw, het beheer,regeling, kontrole en!woordiging . 
tlOn ': R~Il. construction, management, regulation, control and working eksploitatie van de spoorwegen en havens ill het gebied, raad- °P !:f0orweu' 
way oar. of the railways and harbours in the territory, the Railways pleegt de Spoorweg en Havenraad van de Unie op zulke wijze Ra • 

and Harbours Board of the Union shall consult, in such manner als hij onder de omstandigheden het doelmatigst achL, de 
as in the circumstances it may deem most .expedient, the AdIninistrateur of een ander persoon door hem in een biezonder 
Adll!inistrator or any other person designated by him in any geval aangewezen. . . . 
partIcular case. 42. (1) De verkiezIng van leden van het Ultvoerend Wijze van 

Komitee geschiedt, wanneer zulke verkiezing bestreden wordt, stemm€ll 

Method of 42. (1) The election of members of the Executive Com- overeenkomstig het beginsel van evenredige vertegenwoordi- ~oor ~e~~'t 
voting for ~ mittee. shall, whCl~ev~r such an ~lection i.s eontc;sted, be ging, elke kiezer cen overdraagbare stem h,ebbende, .. ~~:re:d
members of 	

I· 

acc.ordmg to the prInCIple .of pr.oPortIOnal representatIOn, each (2) De Goeverneur-generaal maakt regulaties de w1lze van Komitee.Executive 
Commit.tee. voter having one transferable vote. 	 stemmen en van het overdragen en tellen van stemmen en 

(2) The Governor-General shall make regulations prescribing de plicht..van dekiesbeambte in v\rband m~t .zt;lke verkiezing 
the method .of voting and .of transferring and counting votes voorschnJvende, en zulke regulatles of .~JzIgIngen daarvan 
and the duty of the returning officer in connection with any hebben dezelfde kracht en effekt alsof ZIJ III deze Wet opge
such election and such regulations or any amendments thereof nomen ,waren. ". 
shall 	have the same force and effeet as if thcy were in this 43. Nlettegenstaande tegenovergestelde bepahngen III een Be~ahng ten 
i\. t t f h f d t t 0pzlChte van• C 	 se ort. .0 an ere we verva Walvis Baai. 

Provision ae 43. Notwithstanding anything to .the contrary contained (a) wordt de haven en nederzetting Walvis Baai geacht 
U'a!VI'a 	 ' dcel nit te maken van het gebied voor de doeleinden to n p in any law-

Bay. 	 van deze Wet; en 
(a) 	 the port and settlement of Walvis Bay shall be deemed (b) wordt dat gedeelte van het gebied ten oosten van de 

to form part of the territory for the purposes of cen en twintigste graad oosterlengte, bekend als 
this Act, and . Capri vi Zipfel, geacht geen deel uit te maken Van het 

(b) 	that part of the ~errItory east of the tW~I~ty:first gebied voor de doeleinden van deze Wet. 
degree of east longitude and known as Capnvl ZIpfel 44 (1) G b li d \U t h· ft d b d ll'ng m V beh d 
h II b ddt t f . f h . f • een epa ng van eze ,ye ee e e oe 0 oO!' ou 

sa e eeme noo .orID part 0 t. e terntory or . I' .. d n b dh d b t t vanrecht
t.he purposes of this Act.. 	 .oP ~mger el WIJze ~ vo e ev~eg e en van es uur en w~ - aan Re erin 

geVlng voor het gebled als een Illtegraal gedeelte van de- Ume, .n degUnie& 
/:!!J;ving as to 44. (1) Nothing in this Act contained shall be c.onstrued welke do.or het hierin te voren aangehaalde mandaat v~rleend ~~ he.t 
r~g~t of as in any manner aboli8h~n~, din:inishing or. der?gating fromlwer~en en bekrachtigd zijn do.or de Vredesverdrag en Zmdwest- gebied te 
'[anIon those full powers of adnumstratIOn and legislatIOn over the AfrIka Mandaat Wet, 1919 CWet No. 49 van 1919) op to doosturen ell 

overn- , . t I . f h U . h' h d lh ff . d f 'b k d t k f aE\l'voorment to ad- terrItory as an m egr~ portIon 0 .t e mon w lC are c.onferre I e en, te verm~n eren o. m reu .~a~op e lII:a en, 0 om een wettE'n te 
minister and by the mandate herembefore reCited and have been c.onfirmediof andere bepahng van die 'Vet te wIJzlgen. DIe volle bevoegd- maken. 
legislate, for by the Treaty of Peace and South-West Africa Mandate Act, I· heden van bestuur en wetgeving worden bij deze nitdrnkkelik 
the t.em· 1919 (Act No. 49 of 1919), or as modifying any provision .of that.uan de Goeverneur-generaal vo.orbehouden en kunnen door 
tory. Act. Those fnll powers of administration and legislation areihem overeen~omstig die Wet, uitgeoefend of .. overgedrage.ll 

hereby expressly reserved to the Governor-General and may;w.orden te dlCn effekte dat meuwe wetten blJ proklamatlC 
be exercised or delegated by him in aceordanee with that Actlvoor het gebied gemaakt kunnen worden, bestaande llro
to the intent that by proclamation new laws may be madelklamaties herroepen, gewijzigd of veranderd kUllnen worden, of 
for t.he territory, existing proclamations may be repealed,lecn .ordonantie door de Vergadering gemaakt en van krac;ht 
amended or modifi.ed, or any Ordinance made by the Assemblvlingevolge deze Wet, berroepen, gcwijzigd of veranderd kall 
and in force under this Aet may be repealed, amended o"rlwordcn. BIke zodanige proklamatie van de Goeverneur
modified. Every sueh proclamation of the Govern.or-Generaligeneraal of van de Administrateur wordt, voordat hij kracht 
or of the Administrator shall, before it haR tJLC foree of lawlvan wet heeft, ill het gebied in de Ojficiele /(.oeranl uaarvan 
in the territory, be published in the O.ific'tal Gazette thereof. igepuhliceerd. . . ., . 

(2) A vroclamation of tlle Administrator or an Ordinance I (2) Een proklamat;e van d~ Admllllstrateur of cell ordOlla~ltH) 
mude by the Assembly shall, though promulgated, have effectge.IIlaa~t door de "ergal~erlllg heef1" o~sehuon afgekondlgd, 
in and for the territory S.o 101lg and as far only as it is not repug_lle~ek~ lll. en v?or ,het gebwd, zolallg e~l m zoverre sleehts als 
nant. to or inconsistent with a proclamation of the Governor-Ihl] nlet 11l strl]d IS of ollbestaanbaal' IS met eell proklamatle 
General, or all Aet of the Union Parliament, applicable to'vun de Go~verneur-gCl:eraal, .of een .Wet van het Purlement 
the Lerritory. Ivan de Ume toepassehk op het gebled. 

• •• I 45. Na het, verloop Vim een tijdvak van (lrie jaar mt de Wijzigin@ 

.1mendment 45. After tlH: eXJJlj.'utlOll of a IlenOu. of three years fromldatmJl van de eerste zit.tillg van de cerste sessie van de Ver- vall Wet, 

of Ad, t.he date of the fir~t Hitting of the hrHt session of t.he Assembly,igadering, kan de Goevel'l1ellr-generaal up een aallbeveling ge


the Oovel'llur-lhmeral may, o.n a recoIUUHllldatioll malin by t.heldaan door de Vertradering ell v(\rvat in eml beHluit waarvoor 
A8t"~l:lbly and. embu~lied. III a rel)oltltioll fur which it islvolgells eertifikaat V1tll de Voorzitter daarvatl lli(>1, mind,,! dan 
eertlfie.d oy the chamllan thereof that 1101, less than;twee-derden vall de lelh'll daarvan gestemd hebben, cen be
two-thuds of the Ille~bers thereof voted, .repeal or alt~r!paling V,Ul deze Wet herroelHlll uf ~ijzigen behalve .artikel~' 

'any prOV.1SlOTl uf ~lllS ~et excel!t seetIOIls twenty-s,/xl zes en twinlbf! en vieT on veel'liy on tIlt artikel: ,Met dWlI ver
and forty-fmH' and tIns BeetlUn: PrOVided that the Governor-stande dat de Goevemeur-generaal niet op lIulk cen a,aube
(Jeneral shall HO,t aet upon, i:iuch a rec~mHnendatioll unless thelveling halldelt t.enzij de daarin vervatte voorstellen gedllrende 
proposals contalllcd. .therelll have lal~ upon the Table;; o£l flen tijdvak van een 11Iaand tor Tafel in de beide Huizen van 
bot~l Ho.uses .0. [.,Parhar~lCnt fOE a verlOd of one month a!ld! het Parleme. llt geleg. ()ll hebben en g.edurende da.t tijdvl:l,k geen 
d~nng that. peflml neIther such Honse has expressed Its van de heide Huizen Zijll afkeurillg be kennen gegeven heeft 
dlsaPl)roval of Lhe Itroposals. Ivan de voorstellell. 

Sh'ort title. 46. This Aut may be cited· for all purposes a~. the t::ioutb- i 46. Doze Wet kltn VOllr aIle doeleilld(lll aangehaald worden Korte titei. 
West Africa Constitution Aet, 1925.a18de ZuidwesL-Afrika KOl1stitutie Wet, 1925. 
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Bijlage.''Schedule~ 
P.R6vIslo'NS AS TO THE REGISTRATION OF VOTERS 'FOR THE ELlilOTJON IiIEPALINGEN OP DE REGISTRATIE VAN KIEZERS VOOR DE VERlttEZlN~ 

", OF ELEOTIVE lIIEMBERS OF THE 'ASSEMBLY INOLUDING THE PRE VAN'VERKOZEN LEDEN VAN DE VERGADERING MET INBEGBIP VAN 
PARATION AND REVISION OF VOTERS'ROLLS AND ENROLMENT OF' DE OPMAxING EN DE HERZIENING VAN KIEZERSLIJSTEN EN OF 
VOTERS; AND AS TO THE OONDUOT OF ELECTIONS OF ELEOTIVE DE LIJST-PLAATSl!lN VAN KIEZERS EN OP DE WIJZE VAN HOUDEN 
IIIEMBERS Oll' THE AsSElIIBLY. VAN VERKIEZINGEN VAN VERKOZEN LEDEN VAN DE VERGADElllNG. 

PART I. 	 DEEL I. 
KWALIFIKATIES EN DISKWALIFIKATIES VAN KIEZER.'J,

QUALIFICATION AND DISQUALIFIOATION OF VOTERS. ill
1. 	 Elke blanke mannelike persoon e 

(a,) gedurende twaalf maanden onmiddellik voorafgaande aan de 
1. 	 Every European male person who- datum bij paragraaf 3 van deze Bijlage voor de aanvang van 

(a) 	has been resident in the territory for twelve months immediately I de voorlopige lijst bepaald, in het gebied woonachtig is 
prior to the date fixed Under paragraph 3 of this Schedule. geweest; en 
for the commencement of the provisional list; and i (1)) op die datum eell-en,twintig jaar oud is of daarboven; (In 

(b) is twenty-one yeaI'1i of age or upwards at that date I and I (<:) een Brits onderdaan is, 
(e) is a British subject; 	 t()wel ale elke mannelike peraoon die ingevolge artikel twe£, van 'Vet 

• T • No. 30 van 1924, een Brits onderdaan werd genaturaliseerd ingevolge 
as well as every m~? perso~ who, und~r sectIOn two of ;lct No. 3U of, Wet No.4 van 1910, is gerechtigd om geregistreerd te worden als een 
1924, becan:e a BrItIsh su,bJect naturalIzed under ~ct ,:No.4 of 191?'lkiellel'tenzij in beide gevallcn hij niet daartoe gerechtigd is om een van 
s~all ~ entItled to be reglstere~ as a,voter unless m elthe; case he IS de redenen vermeld in paragraaf 2 van deze Bijlage. Maar geen 
dIsentItled for any reason :nentIOned In I?aragraph 2 of thIS Schedtl!e. pol'soon is gerechtigd om op moor dan een lijst geregistreerd te wor~en 
But no person shall be entitled to be regIstered on more than one hst of indien op moor aan een lijst geregistreerd om in meer dan een kles
0:, !f.registered on more than one list, to vote in more than one electorallafdeHng te stemmen 
dIVISIOn. 

DrSKWAUFIKATIES VAN KIEZEBS. 
DISQUALIFICATION OF VOTERS. , 2. Geetl parsoon is gerechtigd om aldus geregistreerd te worden indien 

2. No person shall b~ eutitl",d to bo so registered if he has be",n- I'hi
j 

(1) te enigertijd aan moord schuldig bevonden is, tenzij hij daarvoor 
(1) 	convicted at any time of murder unless he has obtain~d a free volle gratie verkregen heeft l 

pardon therefor; (2) te enigertijd aan een overtreding schulillg bevonden is en 
(2) 	convicted at any time of any offence and sentenced to imprison-I gestraft is met gevangenias.traf zonder..altematief, van ~oete 

ment without the option of a fine which imprisonment has not tenzij sedert zulke gevangemsstraf een tlJdvak van ten nllnste 
expired at leallt throo years before the date of the commence- drie jaar verlopen is voor de datum van de aanvang va,n 
Inent of registration, unless he has obtained a free pardon for regiatratie of tcnzij hij vollo gratie verkregen heeft voor dIe 
that offence. overtreding. 

DEEJ, U.PART 11. 
REGISTRATIE vAN KIEZERS, REG19TRATIEAMBTEN,~REN. 

:REGISTRATION Ob' VOTERS. REGISTERING OFFICERS. 3. Voor het doel van het opmaken van een algemeen register ~an 
, . , Ikiezers voor do eerate verkiezing van verkozon ledeJ? voor de Vergader~g

3. For the purpose of compIling a general regISter of voters for the en voor het docl van grcnsbepaling van de klesafdelmgen overeenkomstlg 
first electi?n. ~f elective me~~ers f.or the Assembl~ and t? enable the aI'tikel twaalJve:n deze Wet, belast de Admi~tra~eur ~o spoedig mogelik 
al~ctoral dIVISIons ~o ,be dehmlted ltl accordance W1~h sectIOn twelve of na de afkondiging van deze 'Vet bij kennlsgevmg 10 d? Ko~rant een 
thIS A~t, the ~dmmistrator ~h~. as soon as po~!!~ble afte~ the pro-!behoorlike en geschikte persoon (hierna genoem~ de Re!PBt~atieambte
mulgatlOn of thIS Act, by nO~ICe In the Gazette enJom an~, due~t sO~le :naar) en beveelt hij hem om in en voor elk maglstraatsdlStnkt van hf!t 
fit and" proper person (~eremafter referred to. as, the, Registermg Igebied een alfabetiese voorlopige lijst van aile peraonen op te rnaken dIe 
Offic:er ) to make ~)Ut 1Il a:n,d for. each maglstenal dIstrict of, the !gekwalificeerd zijn om ala kiezers geregistreerd te worden en dIe bona 
terrltory an alphabetICal proVISIOnal hst of all persons who a.re qualifiedIfide in zulk distrikt woonachtig zijn. 
to be regist:'red as voters and who are bona fide residing in such ~istrict." Zulke kennisge'iling bepaalt de datum van de aanvang van zulke 

Such notICe shall fix tl.le date of the commencement of Buch hat andl lijst en de dat.um van ue voltooil'1g daarvan. . 
the date of ~he completIOn t~ereof. .' i Bij de uitreiking van zulke ken?isgeving doet de Sekretarls voor 

Upon the Issue, of .such notIce the Secretary for Sout~-West AfrlCa:Zuid1\'Cst_Afrika een kennisgeving m termcn. van aanhangsel,(A) van 
shall eanse a 1l0tiCO 111 LerHl:; of Allnexure (A) to th,,; Hdl"duk to be I daze Bijlage in het Engels, Hollands en Duits m de Koerant en m een of 
insorted in English, Dt~teh an;! Ger~a.n in the C!azefte and in som? new;>,lmeel' lwel'antcn in omloop in zulk distrikt opnewen of op zlIike and~re 
paP."l!' or llewspapers Clreulatmg wlthm such, UlstrIct, or to lJe,glven III wijze tJ'lkend maken gls hij het geschiktst mocht, t.chtcll vool' de doelelll
~uCll ot,jler lllallm~r as he may ueem best, for the purpose or general den van algemene informatie. 
information. 

BIEZONDERREDEN 'rE WORDEN OPGENOMEN IN VOORLOl'IGE 
l'AR'l'lOULARS TO BE INsER',mD IN l'novI;;lON,1.L LlS'l' OF Vo1'KRS. 	 k4 KIEZEItSLIJST. 

1. The HegisLeriHg Oflieer ~lmll ills9rL ill j,IJfJ ~l1id Ii"l, the !l(~Il1(" 4. De ItegistraLiearnbtenaar neem~ ill de ge:f.eMde lijAtlkde Imam, d~ 
reeidellt'e, tl'a.(Je, pl'Ofe88i!)u 01' oeenpaLion of evel'), pel'son who il'llmoWIl, w,()oIlplaats~ he~ ambacht, _de p!'ofessle of :wL bedl'IJf vaH e. e l)el'~oontt 
or on reasonable ~roullu8 is bclieved bv him, to ba entitled to be inserLed dIe b?kend 18, or ,op redehl,e gl'onden dooI hom geloof'] WOldt, gelOcht. gd 
therein.'" to ZIJll om daarm opgenomen te worden. 

PROVISIONAL LIST AND NO'l'lOF1S TO EN JiOS'l'ElJ IN PUBLIC PLACE. Voom:.orItlE LIJST EN KENNI~GEVINGEN TN WORDEN AANGEl'LAli'l' 
TN HET Ol'MNBAAR. 

5. (1) At ,the !)l1ipira~ion of Lh~ t~me fixeu by the notice afOl'es,aid !or LJ. (1) Nil [dloop van do terrnijn uoor de ,voor,zegdl> kellll,illgeving 
tile completlOll of the lIst aforesaid It shall be the c111~Y of the RegI!1.termg bepaald Yom' de voltooitng van de voorzegde h,lst, )~ het de pllcht van 
Officer t.o post I!'nd ~ffix the ",u~o Oll tho dour of or m 8()llle conspHluouB de HegisLraLieambtenaar o~n dezelve t.e doon aauplakk~ll..en opltangE>n 
plaoo near to. IllS offi(~e tll",dw?llIll~.hol10e.' 01' III somo .)(,!J.0l: publw p:~ce "au de deul' von of op eon III hl,t oog vallel.lde plaat£ blJ 71Jll kallj'.oor.of 
01' plaees wlthlll the lh~trJe~ iur wludl. such Itsj, 18 lraui.ed. J he woonhuis of op oefl ,of meer andere pubbeke plaatsen Hl het dlstnkt 
~aid list shall rmllttin, so 'pos~d 01' affixed b?tween the I!ollrs ,of sevell waarvoor'zulke lijst opgemaakt is. De gezeg~e lijst blijft aldu8.,~agelik8 
In the UWl'HllJg aud five III the afterlloou dally fot' a penod of Hot loss aangeplakt of opgelmugoll tUSSUll zcvon nur III de morgen ell VJJI uur III 

than 	five weeks. denallliddag gedurende eon tijdvak van ten lllillste v!jf weken, , 
'. " ',>' . ,',' , ,Ben aallspraak door een persooll lllet opgenomen lll, ue voorloplge

Any elaull b! a,ny pelson Hot lllduotd JIl Uw Jllovl~lOllal hS,L j.\1<1,I, IllS lijSL dat zijn naa,Ill daarinopgenomen wordt, moet bmnen acbt en 
name Ahall be l11;;erted the~'em shall be made wl~lllll Lwenby·elght days twintig dagell na de daLulll waarop de lij~~ aldus aangeplakt is gemaakt,
from j,he daLe when the lIst was so poatQd. 	 worden. 

, (2) If any per~o[) during such peri~d as afuresaid wiUlIlIy tears down, (2) ;lnciie!l, ,cell I:el'~On, ,gel{llren~O z~~k tijl~vak. aJs ,vool'zegd, ~el1 
covers over, defaces OJ" obhtel'aies eIther wholly or Hl P!U't, allY such zodamge ilJ"L of ~(.Il allllue zodamge hJ8t of kelllllsgevmg a~s ~Iel!la 
list or any such other list or Ilutice as is hereinafter mentioned, he shall vermeld, opzcttfJltk gehed. o~ ten d01~ afseheurt, bedekt, mtwlst, of 
be ilty of an offence anu liable Oil conviction to a finc Hot exeeedillg onleesbaar mankt, mankt hlJ zlCh flclmldlg aan een overtredmg en ~Ol'dt 
fiftrpounds. ' bij schuldigLeviuding gestraft met cen boel.e van ten hoogste vIJfhg 

pond. 	 ..' 
(3) There shall be subjoined or annexed to every list posted unuer (3) Aan elke volgens deze paragraaf opg.ehall15en hJst wordt oon door de 

this paragraph a notice signed by the Registering Officer, which noti?e Registratiea~llbtellaar ond"'l'tel\ende kelllllsgevmg toe15evoogdofJ~ehec~t, 
shall be in the-English, Dutch and German languages. and shall be In welke kennisgevlllg III het Engels, HQllands en DUlts moet zlJn .?n m 
sUbetance as set forth in Annexure (B) to this Schedule, hoofdzaak overeellkomen moot met aallhangsel (B) van deze BlJlage• 

• 
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ixxvi 	 UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 5TH AUGUST, 1925. 

CLAIMS 'AND OBJECTIONS. 

6. (1) The form of claim to be registered aB a "oter and the form ofi 6, (I) De vorm van aanspraak om ala een kiezer geregilltree~ te 
objection to t.he name of allY person inserted in the aforesaid list shan Iworden en ~e vonn van bezwaar tegen de naam van e~n pe.raoon m de 
be annexed to the notice mentioned in the Jast preceding paragraph, and iyoorzegde .1I]st <!pgenomen worden gehec~t aan de kBf!nIsgevmg vermeld 
shall be in BuiJ"ial1(.:e as 6~t furlh ill Annexure (el hereto, and shall be!lu de onmlddelhk vool'ofga.ande paragraa.! ell moeten.~n hoofdzo·ak over 
signed- eenstemmen met aanhangeel ce) vall deze BIJlage en worden 

oudertekend
(i) in the case of a claim-	 (i) in het geval van een aanspraak

(a) door de aanspraakmakel' zelf, iudien hij te (lien tijde feitelik 
(a) by the claimant himseli, if he is actually resident at the woonachtig is in het gebied; of 

time in the territory; or (b) indien de aaJl!!praakmaker tijdelik afwezig is van het 
. ", , gebied, door een persoon woonachtig aldaar en dooT 

(b) 	If the claImant ~s tempora:Ily abse~t from the t-err!tory, zulke aa.nspraakmaker schriftelik gemachtigd: 
by a person reSident therem authOrized by such claImant I (ii) in geval van een bezwaar door de bezwaarmaker pel'8oonlik. 
in writing; IElk zulke vorm van aanspraak of bezwaar moot ondertekend worden 

( '" h b' l' 	 Iin de tegenwoordigheid van ten minste een getuige.
11) m t e case of an 0 Jection, by t Ie objector himself. . (2) Elke ""'rsoon die bij de Registratieambtenaar een ae.nspraak

Every such form of claim or objection shall_be signed in the presence r-	 d rd ._- lk k
of one witness at least, 	 ~ndient, om als ee? kiezer geregis~reer , te wo en ~n zu ,e aanspraa

In duphkaat aanbleden en de RegIStratleambtenaar 1S verplIcht wanneer 
(2) Any person delivering to the Registering Officer any claim to beleen aaf!-Spraak aldus a!l'n hem aangebod7~ wordt om, nadat ,hij zich 

registered as a voter may tender such claim in duplicate and it shall be Iv~rge.wlst he~,:ft dat de, I?houd van het orlgmeel en vjJ,n het duphkaat ge, 
the duty of the Registering Officer when a claim is so tendered to him,: hlklmdend Zl]n, het orlgmeel te behouden en het duphkaat aan, de persoon 
upon ~atisfying ~imself t.h.a~ the contents of the. ori~inal and duplicate Idle het aan hem aa~geboden heeft terug te geven nadat hlj het eerst 
are alike, to retam the ongmal and return the duplIcate to the person getekend.en behoorhk gedateerd he~ft., " 
who tendered it to him having first signed the same and properly (3) Elke aanspraak om als een kiezer gereglstreerd te worden, bl] 
dated it.' Ide Registratie aIllbtenaar ingediend ligt ter inzage van het publiek 

bij het kantoor of huis van de Registratieambtenaar of op zulke andere 
(3) Every claim to be registered as a voter lodged with the Register- geriefelike plaats binnen het magistraatsdistrikt als bekend gemaakt 

ing Officer shall be open to public inspection at the office or house of mocht worden door de Registratieambtenaar f,USBen tien uur in de 
the Registering Officer or at such convenient place within the magisterial morgen en vijf uur in de namiddag, behalve Zondags, gedurende het 
district as may be publicly notified by the Registering Officer between tijdvak tussan de laatste dag voor het indienen van aaJl!!praken en de 
the hours of ten in the morning and five in the afternoon, excepting dag door de Registratieambtenaar bepaald voor het indienen van 
Sunday, for the period between the last day for sending in claims and bezwaren. 
the day fixed by the Registering Officer for lodging objections. (4) De Re~istratieambtenaar is verplicht om aIle aanspraken om als 

kiezers geregl!.treerd te worden welke bij hem binnen het voorgeschreven 
(4~ It shall be t.he duty of th~ Register~ng Officer to .receive and dea tijdvak voor het indienen van aanspraken. hetzij 7.ulke aansprak:,:n 

a.s ~hrected by thiS ~ched~le w;tth, all claims, to be reg~stered as vot~rB per post aan hem gezonden zijn of afgeleverd of hem toegezonden ZlJn 
wh~ch are lodged With, him wlthm t~e penod preSCrIbed for lodgmg op enige andere vdjze, te ontvangen en met hen te handelen zoals 
claIms, whether such claims are transmitted through the post or delivered voorschreven bij deze Bijlage. Indien een aanspraak bij de reg' 
or scnt to him in ~ny other manner. If a claim lodged with the Registering stratieambtenaar als voorzegd behoorlik ondertekend, ingevuld 
O~cer ~s aforesal~ has ~en duly signed, fill-:d in and witnes,sed, and if the en door getuigen getekend ingediend is, en indien de registratieambtenaar 
reglstenng officer IS satisfied after due enqUIry, that the claImant is quali- overtuigd is na behoorlik onderzoek, dat de aanspraakmaker bevoegd 
fied to be registered as a voter in the division, he shall a,Ilow the claim and is om als kiezer in de afdeling geregistreerd te worden, laat hij de aan
include the name of the claimant in the list of allowed claims to be framed spraak toe en neemt de namn van de aanspmakmaker op in de Jijst 
!n accord,;,nce with paragraph 7,. If ,thc claim is not dul~ signed, filled van toegelaten aanspraken, te worden opgemaakt .oYeJ'eenkornstig 
III ,and w~tnessed,. or If the RegIstering Officer, IS not ~atlsfied that the paragrsaf zeven, Indien de aansI?raak. met behoOl:llk o.udertekelld. 
claimant ~s so q1;illhfied, he slu~ll dIsallow tJ:Ie claims and Illchlde the name ingevuld en door getwgen getekend IS, of mdien de reg1s~ratlealIlb~enaa,;' 
of the claimant In the hst of dIsallowed chums to be framed m accordance wet overtuigd is dat de aanspJ'a.akmaker aldus bevoegd 18. dan WIJst hi] 
with the said paragraph 7. de aanspraak af en plaatst de naam van de aanspraakmaker op d'3 

lijst van afgewezen aanspraken, te worden opgemaakt overeenkomstlg 
REGISTEEING OFFICER'S DUTY AJ!'TER CLAIMS DEALT WITH. dc gezegde paragraaf zeven. 

7, As soon as possible after the latest day for the lodging of e1aims PUCKT VAN REGISTRATIE_UiBTENAAlt NA AANSPRAILUlN BEKANDELD ZlJN, 
thc Hegistel'ing Officer shull framc-- . ', 

7. Zodra mogelIk nil. de laatste dag voor hct lll(ilenCll vall aano{Jl'Hk"ln 
«(6) till alphabetical list of all claimo so lodgcd which have becll maakt de registl'atieambtenaar op : 

allowed 	by him; (a) een alfabetiese lijst van aHe aldus iIlg~ldiende aallsprakell die door 
. '" , I hem toegelaten zijn; 

(b) al~ ulphabetIcal hst of 1111 Clt1UllS so lodged whwl! have been I (b) een alfabetiese lijst van allo aldus ingettiemlc <uHlSl'raken dio 
tl1sallowed by hmI, I door hen afgewezen zijn, 

• •• >' ":\ l' , 11..,' " . , ' 1 " " IDe 1l1atstvermelde lijst geeft in elk geval d,e rcden V').11 de I1fwijzing 11ft!!,
fh'3 1!i~L llle~~lUm/.~ 1st ~lta, state III eaeh ease t. Ie 18,\8011 for the dls- De ill (a) en (b) vermelde lijsten moeten m de VOl'l1len m(;eengezet III 

. allowanoo, 11)(1 ~Ists mentioned III (a) and (b) i:lhall be, l'cl>peetJYelYJlaanhall sels (D) en (E) van deze Bijlage zijn. 
1Il j·he forlIls set forth m Anllexures (D) and (E) to tins Sehedu1e. I g 

LIJSTbJN VAN 'rOEGESTAN}] AANSPRAKEN EN AFGEWEZKN AANtJPRAKEN. 
LrS'I'S Ul' ALLOWED CLAIJlIS AND DrSALLO\'rED CLAIMS TO BE POSTED UP.\ MOETEN OPGEHANGEN WORDEN, 

t>, (I) The UegisLel'ing OJiieer shaH calise copies of the alphabetical! 8..(1) Dc registratieambtenall:r doe~ kopici,;n vall ue ingevoige para 
li!Jtl'> h'amed under paragraph 7 to be p08ted or <lllixed in the same plaeelgma1 zeVCll opge~naakte alfabetlese liJs\!en ophangell of aanplak;kl'lll .?P 
or plaeo~ where the provisionall;st framed by him wag posted or affixed,: dezelfde plants of plaatsen als de door hem opgemaa~~e voorloplge ~hJst 
and a.s cl?"e as. possibl.e to the said .provi~ion~l list" 'l'l,lOse three .listsloP&eha~l.~en of aang?pl~kt wer~! en zo dIC.ht.. I?Ogel.1k bJJ de ge.zegde voor~ 
shall, until the close of the latest day for lodgmg obJectlOlls, remam ;;0 10pl!?e I!J"t. DIe dne hJsten bhJven tot het emde van de laa.tste dag VOOI 
/Jo;Jten or affixed between the hours of seven in the morniug and five in het mdlCneu van bezwaren aldus opgehangen of HHngeplakt. I,usi:ien zeven 
the afternoon daily. ItlUl' in de morgen en vijf uur in de namiddag van.-:lke dag.

I (2) Aan elke alzo aangeplakte of opgehangeu hJst wordt ee,l door de 
(2) Subjoined or annexed to such lists posted or affIxed a~ aforesaidll'cgisLratieambtenaar getekende kennft;geving toegevoegd of gcheciit 

shall·be a notice signed by the Hegistering Oflieer which shall be writtoniwelke in de Engelse. Hollandse en Duitse taa! geschreven moet zijn en in 
in I.he English, Dutoh and Gelman langUtlgcf; ami shall be in 8ubi;tauco hoofdzaak overeenstemt mct a.anhangsel (F) VLHl. deze Bijlage en de aan
3S set forth in Annexure (1") to this Schedule, and shall state the desig-!wijzing of naam van de aangestelde revisor vOlmeldt en dc datum, tijd 
nation or name of the Hevising Officer appointed, and the date, time' en plaats wanneer en waar de revisor bekend gemaal,t hceft dat hij, ~ 
and phwo 011 and at which the Revising Officer has notified that he will!zitten zal OIll de kiezerslijst voor het magistra<1tsdistl'ikt to wii;;o;igen, 
attend for the purpose of amonding, revising and settling thc votel'S'!'tc herzien en vast te stellen. De gezegde datuIIl zal wet mind"r dan 
It,,t for the magisterial di"triet. 'I'he said date. shall not be less than veertien dagen 1m de laatste dag van het indienen van bezwarell zijn vast· 
fourteen days afte r the latest day for lodging objections fixed in the notice gesteld bij de kcnwsgeYing velmeld in pa.r~.gmaf vijf (:3). De kennis
mentioned in paragntph 5 (3). 'the notice shall invite persons desirillg.geving nodigt pel'sonen die aanspraken of bezwaroll weusau te doen 
to esta.blish elaims or objectiona to attend personally 01' by ngent autho.lgeldcn, nit urn in persoon of door een dam·toesehriftelik gemachtigde ten 
rized theret·o in writillg, at the t.ime aud place specified. Tho notice tijde ell tel' plaatse vermeld te verschijn8n, De kennisgeving w01'dt ook 
shall, not less than fourteen days OOfol'o the date fixed for the holding niet mindor dan vccrtien dagen ,-661' de datum vastgesh,Jd voor de zitting 
of tho rcvision COUl't HS herein provided, a.lso be published by the Regis- van het hof van herziewng zoals hicrin bepaald door ds regist.ratie
tering Oflioor in the G(!~ett6 and in some newspaper circulating in the ambtenaar ill de KOfjrant en in cen of ander nieuwsblad in omloop in het 
magisterial distrieL. 8uch !loLico sha.ll be published as often as Lhe magistraatsdistrikt gepubIiceerd. Zulke kennisgeYing wordt gepubb· 
Registering Officer may deem necessary. ceerd zo tlik"els als do regish'af;iemubtcnaar nodig mocht uchten. 

• 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 5TH AUGUST, 1925. 	 Ixuii 
Tit.-

(3) The Registering Officer shall also give notice by letter through (3) De registratieambtenaar geeft ook kennis per brief door de post of 
the post or delivered in sueh other manner as he may determine- oozorgt op zulke andere wijze als hij mocht bepalen

(a) san aIle personen wier aanspraken door hem afgewezen zijn, 
(a) 	to all persons whose cw.ims have bet'n disallowed by him; (b) san aIle personen die schriftelik bezwaren ingediend habben tegen 

het recht van ean op de voorlopige lijst geplaatste persoon om 
(b) to all persons who have objected in writing to the right of any 	 aldus daarop geplaatst te zijn of tegen het recht van een per-

person enrolled on the provisional list to be so enrolled, or Boon wiens naam opgenomen is in de lijst van door de registratie
to the right to be registered as a voter of any person whose bte.~ 1 t k 1 k' .'1 d d' th I'" f I' 11 d b th am naar lA.Jege a en aanspra en om a S lezer geregultreerd nam,e h~ been mC u e lU e 18" 0 C mms a OWl' y e te zijn; 

Reglstenng Officer; (e) aan aile personen tegen wie aldus bezwaren ingediend zijn; 


(e) to all persons who have been 80 objected to' en de ~egistratieambtenaal' vermeldt.!r: de bij (a.) bedoe~de kenIl!sgeving 
, het felt van en de redeIren van afWlJzlllg en vermeldt In de bIJ (e) be· 

and the Registering Officer shall, in t,he notice referred to in (a) state the doelde kennisgeving de grond ",an het bezwaar, en vermeldt in elke 
fact of and the grounds for the disallowance, and shall in the notice kennisgeving krMOOns deze paragraaf datum, uur en plaats bepaald 

referred to in (e) state the ground of objection, and shall in every notice voor het houden van het hof van herziening zoals hierin later bepaald, 

under this sub-paragraph state the date. hour and piMe fixed for the ' 

holding of the revision court as hereinafter p,rovided. PLIORT VAN REGISTARTIEAMBTENAAR NA OPHA..."1GING VAN LIJSTEN VAN 


TOEGESTANE EN AFGEWEZEN AANSPR!KEN. 

REGISTERING OFFICER'S DUTY AFTER LISTS OF ALLOWED AND DIS- 9. Daarna maakt de registratieambtenaar een volledige alfabetiese 
ALLOWED CLAIM:S POSTED UP. lijst op welke lijst in hoofdzaak overeen moet komen met de vorm uiteen. 

gezet in aanhangsel (0) van deze Bijlage van aIle personen wier namen 
9. Thereafter, the Registering Officer shall frame a complete alpha. opgenomen zijn in de :,"oorlopige lijst of lijst, ,van toegelaten aansprak~:m 

beticallist. which shall be in substance in the form set forth in Annexure en zendt aa,n de reVl~or ~!lgesteld zoals blJ paragrn:af elf bep~ld IS, 
(0) to this Schedule, of all persons whose names have been included in zulke volledige alfabetIese hJst tezamen m~t een kople van de hJst van 
the provisional list or list of allowed claims, and shall transmit to the a~~eweze~ aa~praken en de oorspronk,,:lIke aa~praken en bezwaren 
Revising Officer appointed as in paragraph 11 is provided, such complete bl] hem mgedlen~. of aan heD! overhandlgd hetZIJ de aanspraken door 
alphabetical list, together with a copy of the list of disallowed claims hem toegelaten ZIJn al dan met. 
and the original claims and objections lodged with or handed in to him 
whether the claims have been allowed by him or,not. OEDRUXTE VORMEN VAN AANSl"RA!K EN BEZWAAB TE WORDEN VER· 

SPRl!iID. 

PRINTED FORMS OF CLAIMS AND OBJEOTIONS TO BE DISTRIBUTED 10. De Sekretaris voor Zuidwest·Afrika doet een voldoende tijd
v66r het opmaken van de voorlopige lijsten als voorzegd een voldoende 

, 	 . , aantal gedrukte vormen van aarL'lpraak en bezwaar zoals voorgeschreven
10, The Secretar;y for South.W~,~t AIrl~a shall. at a, suffiCient time in Aanhangsel (0) van deze Bijlage san de Registratieambtenaar van 

befo~ the preparatIOt,l of .the prOVISIOnal hsts as afc:resa!d, c8;use. to be elk magistraatsdistrikt toekomen en iedere Registratieambtenaar is ver. 
supphed to the Regls~rmg Officer of ~very malpst.:rlal dIstrict an plicht, om een redelik aantal van zulke vormen aan elke blanke inwoner 
!ldequate number of pr;nted forms of cla~m and obJectIOn, as set forth nm het magist,raatsdistrikt die aaarom aan7.(kk doet te verseha.fien. 
m Annexure (O) to thIS Schedule; and It shall be the duty of every 
Registering Officer to supply a reasonable number of such forms to any 
European resident of the Illllgist<3rial dh~tript who applies for them. 	 REVISOR, 

11. De Revisor is zodanige peraoon als de Administrateur bij kennis
geving in de Ko~rant mocht aanstellen.REVISING OFFIOElR. 

PUCHT VAN REVISOR BIJ ONTVANGST V,~N LUSTEN.11. The Revising Officer shall be such pel'Ji!on lIS the Administrator 

may, by notice in the Ga~€tte, appoint.. 


12. Bij ontvangst. van de twee Jijsten en'van de originele aanspraken 
en bezwaren hangt de Revisor eksemplaren van de gezegde lijsten en da 
keunisgeving bedoeld bij para 8 (2) op een in het oogvallende plaatsDUTY OF REVISING OFFICER ON RI!lOEIPT OF LISTS. 
op of nabij de deur Van het ho ouw van de magistraat van het distrikt, 

12, On receipt of the two lists and of the original claims and objections en op zull<:e il;ndere plaatsen ~n als hi~ het geschiktst mocht achten 
the Revising Officer shall post copies of the said lists and of the notiee yoor de doelemden van algemene mfoTmatIe. 
referred to in paragraph 8 (2) in some conspicuous position at or near t,he 
door of the court house of t.he magistrate of the district, and at such other PROCEDURE BIJ RET VERROREN VAN AANSPR!KEN EN BEZWUEN EN 
places therein as he may. deem best for purposes of general information. 	 RET VASTSTELLEN VAN· LIJSTEN. 

13, Op de aldU8 als voorzegd bekendgemaakte dag moet de Revisor 
PROCEEDING ON HlllA1!J:NG CLAIMS AND OBJECTIONS AND SETTLING aanwezig zijn op de vermelde plaats en hOlldt hij een hof voor de her-

J.I_STA. I ziening van de kiezerslijst voor het distrikt waarvoor hij aangesteld 
lis, en het, is aan enige peraoon wiens I1l1nspraak dOOl' de Regist,ratieambts. 

13. Upon the day so notified as aforesaid the Revising Officer shaUi!laar l?eweigercl ifl, en aan enige pe,rsoon ,~ie een scl1l'iftelik bezwaar heeft 
attend at the stated place and hold a Court for the revision of the voters'lmgedlend tegen ~~t reeht van eell m de hJ8t opgenomen pers~on om aldlls 
list for the district for which he is appointed; and it shall be lawfullopgenomen ~~ 7.1Jn, of t,ege~ het recht. van een persoon dIe aanspr!lak 
for any person whose claim has been disallowed by the Registering Officer,lma~kt am ZlJ!;, naam als ~lezer gereglStreerd. te habOOn om !1ldus, ge· 
and for every person who has objected in writing to the right of anYi:eglstreerd te ZIJn, en aan emge ~rsoon tegen ~Ie ald~s bezwaar mgedlend 
person inserted in the said list to be so inserted, or to the right of any 
person claiming to have his name registered as a voter to be so registered 
and for any person who shall be so objected to to appear before the 
Revising Offieer, who shall hear him, and, if he thinks fit ,take evidence 
on oath, 

POWERS OF REVISING OFFICER FOR TAXING EVIDENOE. 

~s v:eroo~~oofd.am VOOl' de.Re':lsor te verschlJnen (he hem verhoort en, 
mdliln hlJ nodlg fl,(:ht, getmgems onder ede afneemt. 

BEVOEGDHEDEN VAN REVISOR OM OETUIGENIB AF TR NE~[RN,. 
14. De Revisor kan indian hij zulks goed acht enige peraoon, die hij 

in de loop van zulk onderzoek nodig aoht te ondervragen, voor hem 
. 14. The Revising Officer may, if he thinks fit, summon before him, dagvaarden en onder ede ondervragen, of hij kan enige persoon die hij 
~ and examine on oath, any person whom, in the course of such inquiry, op redelike grand gelooft, in bezit te zijn van een doknment vereist voor 

'--.....Jt€l deems it necessary to examine, or may summon any pfll'SOn whom het doel van zulk onderl'loek dagvaarden om zulk dokument over 
h~ reasonable cause to believe is in possession of any document te leggen en kan een boete opleggen van ten hoogste tien pond aan sen 
necessary '10J: ..the purpose of such inquiry to produce such document persoon die behoorlik gedagvaard zijnde zonder wettige redenen weigert 
and may impose a fine not exceeding £10 on any person duly summoned of verzuimt te verschijnen of een zodanig dokument ala voorzegd over 
who, without lawful cause; refuses or. neglects to attend, or to produce te leggen, of op een vraag te antwoorden die van belang is bij zulk 
any such document aforesaid, or to answer any question material to ondsrzoek, en hij beslist aile· zaken die voor hem gebracht worden, en 
such inquiry; and he shall determine all matters brought before him herziet en wijzigt de lijst van kiezers overeenkomstig de wet, De Re. 
and revise and amend the voters' list according to law. The Re,,;sing visor !mn zijn zitting van tijd tot tijd verdagen. De Revisor zendt al 
Officer may adjourn his sitting from time to time. The Revising Officer zulke boeten. ala alln hem betaald worden. naar een ontvanger van inkom
shall transmit any such fine as is paid to him to a Receiver of Revenue, stf'n en certificeel't, onder zijn handt"kening hiezonderheden van III zulke 
and shall certify under his hand partiCUlars Q"f any such fines not so paid baeten, niet aldus betaald, aan de magistraat van het distrikt waarin 
to the magistrate of the district in which the Court, of Revision is held, het hof van herziening gehouden wordt en de magistraat vordert daarop 
who shall thereupon recover such fines as if they were fines imposed in zulke boeten in a1sof zij boeten waren, opgelegd in het hoi van esn 
the court of any such magistrate. zodanige magistraat. 
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PERSON WHOSE CLAIM: DISALLOWED lImST PROVE IUS QCALIFlCATION IPERI'!OON WIENS AANSPRAAK GEWEIGERD II'! MOET ZIJN KWALIFIKATIE 
BEWUZE"f. 

Ill. Every persnn whose e1aim has been disallowed by the Registering ; '. . .. .. 'S 
Officer, shall be bound to. prnve his qualification to. the Ratisiaction nf 15.. Elke..persnn~ WIO?S aansp~~ak gewelgerd IS donr de Re;'18nr 1 

the Revising Officer; and shnuld he nnt appear either in person nr by lyerphch~.ZIW kwahfik~.tle to. b;~IJzen to~ gennegen van de ~evI8~}r, en 
an agent specially authnrized in writin", then the olaim of suoh persnn mdl~n hi) met v~rsohIJnthetzl) per~nnn1ik nf dnnr een speCiale 111 ge.
shall be dismissed; '" sohrifte gemachtlgde. vertegenwnnrdlger dan wnrdt de aanspraak vau 

zulke persnnn van de hlj,nd gewezen. 

'VHEN OnJECTOIt OR PEMON OBJECTED TO DOES NOT APPEAIt. WANNEER BEZWAARMAKER OF PERSOON TEGEN WIE BEZWAAR GEMAAXT 
IS NIET VETtSCHIJNT. . 

;16. If a persnn who. has Indged a written nbjeotion .with the Regis. 
t.ering Officer shall nnt, either in persnn 0.1' by an agent specially 16. Indien een persnon die een bezwaar in gesohrifte bij 
authnrized in writing, appear to. make gnnd his nbjectinn, then de Registratieambtenam: ingediend heeft, niet perseonlik of 
such objection shall, withnut requiring any a.ppearance 0.1' prnofdnor een speciaal in gesehrifte gemachtigde vertegenwnnrdiger 
on t.he part nf the person nbjected tn, be dismissed, If suoh verschijnt bm zijll bezwaar te staven dan wnrdt zulk bezwaal' 
nbjeotor _appe?,fs. and if th~ persnn nNeoted t? .dnes nnt appear, iniznnder nObdza;kelikheid vanverschijning of bewijs van de kant vande p.el" 
persnn, then, mcase the nbjectnr 0.1' hiS agent (If he hail appeared by:snon tegen Wle bezwao:r gemaakt werd, van de hand gewezen. Indie11 
an agent) makes nath that to. the belief nf the depnnent suoh ground,'zulke bezwaarmaker verschijnt en indien de personn tegen wie bezwaar 
<;,f nbj~cti?n d.o~s. r~ally exist, then the Revi~ng ~fficer ma.y, aner gemaakt is niet.persn?nli~ ver~?hijnt dan, ingeval de bezw~!trmaker nf zijn 
lnrthWlth mqmrmg mto the grOlUlds nf such behef, 81th"r at once allnw 
the nbjectinn 0.1' dismiss it, nr make Buch further enquiry nn a subsequent. 
day as appears jnst, giving in every case nf a further enquiry notiee 
to the persnn nbjected to. of the date and place when such enquiry 
will be held. 

COSTS. 

17. It shall be lawful for the Revising Officer, should it appear to. him 

vertegenwnnrdlger, (mdlen hI) dnnr een vertegenwonrdlger' verschenen 
is), een &ld afiegt dat naar het gelnnf van de -eedafiegger zulke grnnd 
van bezwaar werkelik bestaat kan de Revisnr, na nnmiddellik onder. 
znek te doen naar de gronden van zulk gelonf, hetzij dadelik hot bezwaar 
tnestaan nf hetzelve van de hand wijzen nf zulk verdeI' nnderzoek 
instellen np een latere datum als billik mncht schijnen, in elk geval 
van zulk verder nnderZoek kenriisgevende aan de peranon tegen wie 
bezwaar ingedi01id' is van de datum en plaats waal' _zulk onderznek 
gehnui:l.en zal wnrden. '. . . 

. . . 
KOSTEN.fitting so to. do., fn o.djudge to any persnn objecting or objected to. such, 

reasnnable costa against the o.dverse party as such ~viBing Officer i 17. De Revisnr is bevnegd, wanneer het hem goed tneschijnt zulks te 
may ta:s: 'Il.nd o.11ow, an~ s~~lCh. cost~ shall be r::'~nve.rable IJ.1 t~e court of' dnen, de bezwaarmakende persnnn nf de persoon tegen wie bezwaa;r ge
the magl~trate ~f. the ~Istr:ct In which the reVISIon I~ held III lIke manner Imaakt is, zulke redclike knmen tegen de andere partij tne te wijzen alB' 
aa cnsts III !" CIVIl actlOn ~n such cnnrt nn productInn to. ,B.noh court oflzulke Revisnr takseren en tnestaan mncht en zulke koston zijn invnrder. 
the taxed bill nf cnsts certIfied under the hand of the ReVlsmg Officer. baar in het hnf VaD. de Magistraat.van het distrikt waarin de herziening ge

. !hnuden is np dezelfde wijze als knsten in cen civieleaktie iri zulk hni 
1l:JA nverlegging aan zulk hnf van. de getakseerde knstorekoning ge~ 

FURTHER DUTIES AND POWERS OF REVISING OFFIOER. lcertificeerd dnnr de handtekenirrg van de Reyisnr. , . 

18. The Revising Offieer shall, in revising the voters' lists in addition,i VERDERE PLICFrEN EN BEVOEGDHEDEN VAN REVISOR. 
to the pnwers conferred nn him by the preceding paragraphs nfl 
this Schedule, padorn. the duties Hnd hEwe the powers following I 18. De Revisnr vervult bij de herziening van de lijston van kiezers 

bnven en behalve de bevoegdheden aan hem verleend bij de vnnraf. 
(1) He shall remn,'e t.l~e nal.ne nf .every persnn, whe~,her objeoted g.Il~~de para~rafen :,an ~ezl' BijJagt' de Volgpnde plicMen en heoft de 

to or not., who he is satIsfied 18 not qualIfied or IS disqualified,'I oloende ~e\ ~egdh"den '. ..... • 
under this Schedule from beine! registered as a voter: Provided . tI)· Hl] ~(hrapt ~e naam vane:ke p'er~onn, hetzl~ bezwaar .IS I~: 
that before removing frnm a li8t the name nf a,ny llu!'h person: gedt,endknf l~ftlOt, onll~rentf WI!3~.hlIJ zll~hfi verdge:"1s~, heeft datdhlJ 
th' ·R ., Offi h 11 't 1 ' • . f h i 11Ie ge wa I ceerl 19 n geu.s "va I ceer IS Ingevolge eze . eeVlsmg eel'S a cause fonr een (ays nntlCe 0 t. e i B"'l 1 k' . t d t .. l\I t d' 
proposal to remove the name and the reasons therenf to bi,' .IJ age, nm as een -lezer geI:~g18 reor .e ZlJ~: ,- e len 
given to him pereoIUlIl ' i)r left. in 'l"itin at the add . - . fhl verstande. dat ,:"~)Ordat, rle R-::lsor ~e naam \an zulk €len 

ro !! G'" th J ":l r,t VI g res,. 0 sne I persnon mt, de hJst schrapt, hlJ veert,len dagen vnorafgaande
Pe s n a ",1\ en on 8 8"-11 I~ '. kennisgeving van zijn vnnrnenien om de naam to. schrappenen 

. I de redenen daarvnor aan zulk€l peraoon hetzifp'11'Snnnlik of in 
(2) 	He shall remnv~ the name of. every. persnn, whether objected ge.schrifte afgeleverd hij het, adl'os vall zulIte peraoon .:mals 

to or not, who lS prl,verl to hUll t·., be dead. . aangegeyen in de gezegde lijst, doet toeknmen. 

(3) 	Before proceeding with an enquiry iIlto the validity of any 
objectinn he may call upon the person objecting to furrush 
Maurity for the payment. ot any costs that. he may he adjudged 
t.o pay, 

(2) 	Rij schrapt de naam van €lIke persoon, hetzij bezwaar is in/5f.diend 
of niet, van wie aan hem bewezen wnrdt dat. bij overleaen is. 

(3) 	V66r het instellen van een onderznek naar de geldigheid van 
flen bezwaar kan hij van de bezwil.armakeilde paranon verlangen 
om selmriteit to. stellen vnnr de betaling van kosten waarin 
hij veronrdeeld mnnht worden. 

P1'1RSONS WHORE NAlIIJ1\!'& APPlilAlt ON lI!ORE TRAN ONE I,T,,1' OF VOTRRS. liPflRSONRN WIER NAlifl1lN VOORKOllfEN OP MRERDAN m~N LUST "AN 


. J{IEZERS. 

19. :No person shall hI' mgiRtt'l'pd in more t.lmn 011(; dedoml: 

i"livision or magisteri!).! distriet. - \Vhcmever it appears to thc Seeretary! . ]9: Oeen pe!'flOOn wOl'dt. in metll' (h1n Mn Jdesafdeling ,~f magifitraa~,s' 
for Snnth·'Vest Africa. that any person is regist,ered ill more thou on".(hfltrlkt .gel'tlg1.,tre~;d. \Vanneel' het i1all ~l"Sekr~t~.l'Is vno]~ Zllld· 
eleotoral divisinn or magiRt,el'iRl distrid he shall canse inquiry to be"v.ei\i.-:'\.fr~ka toesehlJI~t dat.ee:l p~rsoon gel'epst.reel'd IS 111 meer dan een 
madt' , and shall det.ermine in whioh elect,oral divisinn or dikltriet sU('hlk,esa1delll1g of maglstl'aotst'hstrlkt, lal1.t; Ill] navraag <1oan en bepaaJi. 
persnn was in faot residing at; the date of t,he commencement of t.helin welke kiesafdeling of in welk distl'ikt, zulke pel'80nn werkelik wnnn
registrat.ion of voters and shall ca11se the name of such persnn to be. al' htig wa~. ten tijde vlln de aanvang van de registra~ie van. ~i"zers; 
removed frnn:; the list. of vn1.el'R of IlVCI'y elecloral division or dist.i·jc,t.!el.l doet hlJ de naa~ van ,zulke persmlen, scllrapp.en ';I;t de h]st nm 
in whieh it. appeal'S oj,lJ(01' than HIat, of t,ll" eleetoral division 01' djRt.l'k1-;krezeT~ von ell'tl l,]esafdehng of "Ik dlstl'lkt, waar11l h • .1 vnnrkomt, he. 
in whkh 1If' wa~ in faet. rpsifling fit f,lw said tllltR. hal ve dic van de kieRafdelinp; of het dist.l'ikt waarin hij tf' dien tijd8 

wel"kclik woonoehtig was. 

Rl!lVI.~lNG OF)l'[(JER MAY STATE (lASE FOR OPINION 011' A .Tunmr, IN REVISOR XAN ZAAX OPSTELLEN VOOR BESLISSING VAN EEN REORTER -IN ~ 
CHAMBERS. KAMERA.· ~....--

20. If th" nature nf any clnim or objectinn is such that the Revising 20. Indien de aard van een aanspraak nf bezwo.o.l' zOdanjg-.iHu~t~6 
Officer is dnubtful regarding the decision proper to be given upnn it, Revisor t.wij~~lt omtrent de juiste beslissinj5 daaromtrellt t.e wnrden 
it shall be competent fnr him to draw up a statement nf facts, and such gegeven, If! hlJ bevoegd een opgave van de felten op til stellen en zulkEl 
statement shall be signed by suah Revising Officer in attestatinn of it.s np~ave wnrdt nndertekend donI' zulke Rev~or ten bewijze van de juiat. 
corl'ectn(lss, and be transmitted by him to the Registrar of the High hel~ van de~lve en door hem naar de Gnffier van hat Roge Hof van 
Cnurt nf Snutb·\Vest Afrioa to be laid before the Judge nf the High Zmd,vest·Afnka geznnden nm aan de ~chtel' van het Hoge Hof in 
Cnurt in Chambers. '1'he Revising Officer shall in like manner state !1 Kamera vonrgelegd te worden. De Revlaor stolt op dezelfde wijze een 
case for the deoision of the .Tudge of the High Cnllrt in Chambers at zaak np voor de beslissing van ~e Rech~r v,an het Hnge Hof in Kamera 
the filquest. nf any nf the parties in any claim nr nbjectinn, andeueh np het verznek van een van de belde.partlJell111 een aanspraak of bezwaar 
case. 'when so stated shall be sip:ed by, the party at whose requellt it. en zll~ke zaak wordt ~anneer aldus opgesteld, onrlertekend don~ de partij 
iR st.ated, as well as hy the ROVlllll1g Officer. np wums verznek hI) opgPRtpld w<'rel ahUlll'd" door (I", f!f'visor. 
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PR.()('F.TH.TRR TN !'lTWR (1A8F.Fl. 	 PROOEDURE IN ZULKE ZAKEN. 

21. Such Judgl' mlly. should the stllt,ement appear to him defective .21. Wanneer de opgave aan zulke Rechter gebrekkig toeschijnt, 
('all f.,r further illfoflJ1ation from fhe Revising Oftkel' who transmitted kan hij verdere informatie verlangen van de Revisor, die hem zond, 
it, and shall give sueh it decision as to him appears right, and proper; en geeft zulk een beslissing als aan hem juist en h$lhoorlik voorkomt ; 
t.he decision of sunh ,Jndge shall he fina.\ and conehlBive, and not IlU bject de beslissing van zulke Rechter is :Ilnaal en afdoend en met onderhevig 
to any right of appeal or revision, and every register of voters afiect('o aan een recht van a,ppel of herziening E'n elk register van kiezers door zulk 
by such dccision shall be amended accordingly. een be.aliasing geraakt wordt dienovereenkomstig verbeterd. . 

PROOEDUllE DOOR REVISOR TE W&:RDEN GEVOl.GD. 
PROOEllURF. BY REVISING OFFICER. 

22 	 Th Re" I . . 22. De Revisor geeft in aIle zaken in veroond met de herziening van 
. : e vlsmg ,Officer; ehal., Ill.a,u ~tters connected WIth t~e de lijst van kiezers zijn besliesing in open hoi en zet zijn paraaf nevens 

r~V1~!I(:l1~ of the yoters hsL, gIve hIS d"'C1slOn 1ll op.en ('ourt and shall.wl'lt<> elke naam door hem uitgeschrapt van of door hem toegevoegd aaneell 
hIB Imbale agalllH.t· .evel'Y name struck out by hIm or added by hIm to I" t Ik d lte 1" t . f t b 1_]'_ .d' .... . .. IlB , en nevene e ge ee van een 1J8 waarm een ou van e ang 
any h,t an agaulflt every p~rt of !l'nr hst m ~hlCh any mat~rlal.~mst'&ke verbeterd is of een uitlating van belang ingevoegd is, en hij zet zijn 
has been corrected or r,nat:enal omISSIOn supphed and B~all SIgn Ins name handtekening op elke bladzij van de aldUs vastgestelde Iijst en schrijft 
to .evE'.ry page of the lIst. so settle~, and s~all then wnte or cause to be een certifikaat of doet hetzelvb schrijven aan het einde vanelke lijst, dat 
wrl~ten at th!" foot of one of eS(lh hst. a eerh~cate that th~ same has be,E'n dezelve herzien is en juist is en dateert en onderwkent zulk certifikaat. 
ravlsed and IS cormot and shall datfl and SIgn such certIficate. 

FINALE LIJSTEN. 
FINAL LISTS. 

23. 	(1) De aldus als voorzegd vastgesteld, gooertificoorde,. go. 
23. (1) The liste so settled, certified, dated .and signed as aforesaid datoorde en ondertekende lijsten zijn het volledige finale kiezersregister 

shall be the complete final register of voters and shall be forwarded by en worden door de Revisor naar de Sekretaris van Zuidwest-Afrika 
the Revising Officer to the Secretary for South·West Africa. gezonden. 

(2) As soon as the eleetoral divisions have been delimited lmder (2) Zodra de grenzen van de kiesaidelingen ingevolge artikel twaalf 
section twelve of t,his Act" the said Secretary shall cause to be made van deze Wet bepaald zijn. doet de gezegde Sekretaris uit het gezegde 
from the said final register, Ii 0011 of voters for each electoral division finale register een kiezerslijst opmaken voor elks kiesafdeling waarvan 
as so delimited, Every such 0011 shall be in the fonn set forth in de grenzen aldus bepaald zijn. Elke zulke Jijst moet in de in Aanhangsel 
Annexure (H) to this Sohedule, and shall for the purposss of Part (H) van oe~e Bijlage voorgeschr'even vorm zijn en is de kiezersJijst 
III. of this Scheoule be the votf'fS' 0011 for the electoral division con, voor de bet,!'okken kiesafdeling voor de doeleinden van Decl III van deze 
C'erned. Bijlage. 

24. There shall be a registration of voters in gvery electoral division 24. EI' vindt gen registratie van kiezers in elke kiesafdeling plaats niet 
commenced not la~er t.11~n tw,o yearf; aft,er.the date of commencement, lat.er te worden a.angevangen dan t.wee jaar na de datum van aanvang 
of the first gener",1 l'eglstratJ.on u~del' tilli! Sehednle, and thereafter van de eerst,e algemene registratie ingevolge deze Bijlo,ge en daarnaihe: e shall, be an an.nual regIst.riltIon (lommenet'cl not, lat.er t.han t.he vindt, 1'1' een jaarlikse regiatratie plaats niet lat.er te worden aange
a&. 	day of AnguBt In each year. vaugen dan df\ Illatsi" dug van August,us in elk jaar. 

HJiJT Ol'MAKE!'I VAN LUSTER BlJ VOUIENDE RJ1:GH!TRATtE VAN KIEZJ,cRS,FRAMING OF J.ISTS AT SUBSEQUENT RECm'1TRATION OF VOTF.RS. 

25. (1) It shall be the duty of the Regist.ering' Officer in framing the 26. (1) De Registra.tieambtenaar is vel'plicht bij het opmaken van de 
poovisional list of voters at any registration of .voters after the' first voorlopigf' lijst van kiezers bij een reulst.rat.ie van kiezers 11a. de eerete 
registration made under this part of this Schedule to insert, therein- registratie llitgevoer(l ingevolge dit, deel van deze 'Bijlage, daarin op 

(a) 	the names of all persons on the existing roll of voters tor E'arh te nemen
electoral division, exrept, the name of such persons as on (a.) de namen van aile personen op de bestaande kielZerslijst voor 
the day upon which the registration of voters commences, to elke kiesa£deling voorkomenoe behalve de nsmen van zllike 
the best of his knowledge and belief- personen die op de dag waarop de rilgistratie van kiezers aan
(i) are dead.' 	 vangt, naal' I'.ijn. ~)8ste weten ,m geloof _.

• 	 (I) overleden ZlJIl ; 
(ii) do not reside in the said divisioh, 	 (ii) niet, in de gezegde afdeling woonachtig zijn; 
(iii) are subject to any disqnalification , 	 (iii) onderhevig zijn aan een diskwalifikatie; 

(b) de namen van aUe personeI1 niet, op de best.aande kie!lerillijst 
ih) the namE'S of all persons not on the existing roll of voters who. voorkornende die ten genoegen van de Registratieambtenaar 

to the satisia.etion of the Regiiltering Officer, are qualificd to gekw.. lificeerd zijl1 om hun namen opgenomen te (loen hebben 
have their l1aIl1GSIIlserted on the roll of votel'S for sneh eleptoral in de kiezerslijst, voor zulke kiesaideling. 
division. (2) Behalve zoals in sl1b.paragraaf (I) van deze para,graaf l)8paald zijn 

, 	 . . . aile bepaUngen hierboven in deze Bijlage vervat met. netrekkhlg tot, het. 
(2). ~ave as ~n sub-paragraph (!) of .thlflparagr~ph pr~vlded. oJI the opmakeh f>n herzi"n vlin lijsteu van kiezers, het oertificcl'E'n en of1der· 

provI~1Ons hereml~fore cO.ntamed III tins S(jhed~le .tn relat.l0;t t? the pre· tekenen van clezelve, An het opmakcn van kiezer;;lijsten mutatis mutandis 
paratlOn and 1'8V,81011 o~ hilt.S of voters, t,he certlfymg ,~nd Slgnm~g of thelv~n toepsf!Sing ten opziof:1te Val! elke z:odanige volgende registrntie van 
same and the preparation of voters ro!l" shall nlutatUI mil/and,s apply klezers voor de ondel'scheldene klesafdelmgen waurvan de grenzen bepaalrt 
1ll respect ?f .e::rcry such s.ub~eql1ent regtstr~tion of voters f?rthe several!Zijn ing.;volge al'tikel twaa7f van deze Wet. De a.angehecht.e vormen wor. 
electoral dnl1sIOns as delnmted ~mder seetlOn tu·etve of th,s Ad. The den dienovereenkomstig gewijzigd voor hct opmaken en herzien van 
o.n~e?,ed fonHe shall be apprOprlo.t.e~y altered for t.he preparation and lijsten van kiezers en hei; opmaken van een kiczerslijst Vaol' een kies· 
r~v:s~on of voters'lists and t.he makm!5 of ~ voters' roll for an eleC'toral 
d'VtSlOn at any sneh BllbRequC'nj, rt>gl!i<t,mt.lOll. 

POWER OF REGISTER.HW OFFIOER TO DEMAND INFORlIIATION CONCERNING 
VOTFJRS l;'ROM OFFrOIAI,il. 

26. In the performanee of his duty eVl'ry Rl'gist.ering Offiei'r shall 
have the power and is hereby requircd to demand any information 

afdeling bij cen zooanige volgende registratie. .< 

BEVOEGDTIEID VAN REGISTRATIEAMBTENAAR OM INFORMATIE TN VR,AGEN 
VAN BEAMBTEN BETB.E]'FENDE KIEZER..'!. 

2G. Hij de v&rvulJing van zijn plichten heeft. elke Regifltratiellmbte. 
naa}' de hevoegoheid om, en wordt van hem bij deze verlangd, de nodige 
informatie te vergen om hem in staat te steUen een persoon te identi 
ficeren of om de woonplaats van cen persoon nit te vinden. of of lIij 

... 


neces~ary to enahle him to ident,ify any person or to ascertain the resi. overleden is, of of hij gekwalificeerd of gediskwalificeerd is om ge
dence of any person Or' whether he is dead or whether he is qualified or l'egistroord of als een kiezer op de lijst, geplaatst te worden. Hij die 
disqualified to be regist.ered or enrolled as a voter. Any. person who1opzettelik verzuimt of weigert of onredelik vertraagt zllike informatie 
wilfully omit~ or refuses 01' unreasonably delays to give such information te geven als hij bezit en als hij door een Regiatratieambtenaar aan· 
as he poasesses and IMl he is asked by any Registering Officer to give shall gevraagd worde, te geven maakt zich schuldig aan cen overtreding en 
be guilty oi an offence and liable on eonviction to a fine not exceeding wordt bij schuldigbevinding gestraft met een boete van ten hOOgst6 
ten pound~. tien pond. 

STB.AFFElN. 

PENALTTES. 
27. Indien een Registratieambtenaar of Revisor of oon beambte 

27. If any Hegist.ering or Revising Officer, or any officer employed dienst doende in verbano met de registrat.ie van kiezers zioh schuldig 
in connection wit,h the registration of voters is guilty of any maald aan een opzettelik vergrijp of opzettelike nalatigheid, hetzij in het 
wilful misfeasanee or wilful negligence, either in commission or omission handelen of in hot nalaten in strijd met de bepalingen van daze BijIage 
in contravention of the provisions of this Sehedule, or any regUlations or of enige regtllnt.ie8 of in,st,rukties ingevolge de?:e\ve gegeven. maakt hij 
instructions given thereunder, he shall be gulIty of a.n offence and liable zieh ""huldig nan eeli overtreding en wordt hij bij snhuldigheVinding 
upon conviction to a fine not exooeding fifty~poundlil. gBstl'ltft met eell j)(,ej.e va.l1" ten hoogst;e vijfti~ pmld.. 
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OFFENCES BY OFFICERS E:!Ill'I,OYED IN REGISTRATION OF VOTERS. OVERTREDINQEN DOOR BEAMBTEN DIENSTDOENDE BIJ DE REGISTRATIE 
VAN KIEZERS.

28. If, in the opinion of the Secretary for South-\,rest Africa, any 
Registerin& Offic.er or Revi~ing 9fficer or any other office~ employed 28. Indien naa1' het oordeel van de Sekretaris VlJor Zuidwest-Afrika 
in. connectIOn with the regIstratIOn of v?~ers has lJ:een gIlllty of any een Registratieambtenaar of Revisor of een andere beambte dienst 
Wilful ~ct or default cOIl:trary t~ the p:;oVl$lOnS of thIs Schedule or any doende in verband met de registratie van kiezers zirh schuldig gemaakt 
regulatIOns made ~r mstructIOns. lSlven there,;mder, the Secret~ry heert aan een opzettelike handeling ofnalatigheid in strijd met de be
for South-West AfrICa may by: wntmg ~der ~IS hand, after .callmg palingen van deze Bijlage of regulaties of instrukties ingevolge dezelve 
upon any suc!' off!c?r to furmsh any. eXI:lanatIOn he ma~ thmk !it gegeven kan de Sekretaris voor Zuidwest.Afrika in geschrifte onder 
personall:y ?r m wrltmg, and after .consldermg s1.lch explanatIOn, adVlEe zijn handtekening nadat hij van zulke beambte verlangd heeH aan hem 
the Admml~trator to declare for~elt<3d under th~s paragraph the w~o:e zulke uitlegging als hij good mocht achten, hetzij persoonlik of in ge, 
or any portIOn of the remu.neratIOn ~ayable to such officer fo~ ~erVlccs schrifte te verschaffen en nadat hij zulke nit-legging overwogen heeit, 
performed nnder the prOVIsIOns of this Schedule, and the ~dmmlst~ajor nan de Administrateur aanbevelen om ingevolge deze paragraaf de gehele 
may thereupon declare the whole or part of such remuneratIOn forfelt<3.:!. bezoldiging of een gedeelte daarvan betaalbaar aan lZulke beambte 

voor verrichte diensten krachtens de bepalingen van deze Bijlage ver· 
beutd te verklaren en de Administrateur kan daarop de gehele be.PENAI,TY FOR FALSE STATEMENTS IN CLAIMS. 
zoldiging of een gedeelte daarvan verbeurd verklaren. 

29. 	Every perSOIl who ma.kes any false statement of filet in any 
STRAl!' VOOR VALSE OPGAVEN IN AANSPRAKEN.olaim sent in by him to the Registering Oftlcer to Le registered as a 


voter, knowing such statement to be false, shall be guilty of an offence "9 R" \. I .. . 

and liable, on conviction, to a fine not exceeding £100, or to imprison- -' .. 1) (Ie ee!l va ~e opgave va~l fel~en doet 111 een aat;spIl1ak dO~)l' 
ment without the option of a fine for a period not exceeding twelve hem bIJ de Reglstratleambtenaar lllgediend om ~Is een kie~er geregI~-

th 
mon s. 

OFFlilNOES RELATING TO PRoCURING REGISTRATION. 

30. 	Every person who by himself or any other person instigates, 
procures or attempts to procure or tak!' part in procnring the regis. 
tration

(i) of himself ~r any other person

(a) 	 as a voter in or for more than one magisterial district at 
the first registration or in or for more than one electoral 
division at any subsequent registration; or 

(b) 	 as a voter more than once in the same magisterial distri('i 
at the :first registration or more than once in the same 
electoral division at any subsequent registration; or 

(e) 	 knowing that he or such ot,her person is disqualified und, r 
j his SC'hedule for such registration; 

(ii) of 	a fictitious person; 
. 

treerd te worden welbewust dat zulke opgave vals IS maakt zwh schuldlg 
aan een overtreding en wordt bij schuldig bevinding gestrait met een 
boete van ten hoogste honderd pond of met gevangenisstraf zender 
alternatief van boete van ten hoogste twaalf maanden. 

OVERTREDINGEN IN VERBAND MET DE BEWERKSTEJ~LIQING VAN REGI. 
STRATIE. 

30. Rij die hetzij zelf de registratie bewerkstelligt of poogt te be
werkstelJigen of deel neemt aan of een andere persoon aanzet tot de 
bewerkstelliging van de registratie-

(i) van hemz61f of een andere persooJl. 
la) 	als ppn kiezer in of voor meer dan oon magistraa.tsdistrikt 

bij de eerste registratie of in of voor meer dan een kies
afdeling, bij een volgende registratie, of 

(b) 	als een kiezer meer dan eens in hetzelfde magistraats
distrikt bij de eerste registratie of meer dan eens in de. 
zelfde kiesafdeling bij een volgende registratie, of 

(e) welbewust dat hij of zulke andere persoon gediilkwalificeerd 
is voor zulke registratie ingevolge deze Bijlage ; 

(il) van een fiktieve peraoon;
I!MIl be guilty of an offence and liable on conviction to the pena)t,ws maakt zich Bchuldigaan oon overtreding en wordt bij schuldigbevinding
prescribed by law for fraud. geat,raft met de straffen bij de wet voorgeschreven voor bedrog. 

VOTERS' LIST NOT INVAl.TDATED BY REASON OF CERTAIN 01l1ISSIONS. LIJ'!lT VAN KmZERS NIET ONGEI,Din OM REDEN VAN ZEKERE VERZUlMEN. 

31. No votcrs' list. shall be invalidated by reason that it shall not 31. Geen kiezer&1ijst is ongeldig omdat. hij niet aangeplakt is in elke 
have been affixed in 6verv place and for the full time hereinbefore plaats en VOOl" de volle tijd zoals hierintevoren "ereist, maar goon be
required, but nothing herein contained shall be construed a~ exempting paling hierin vervat heeft de bedoeling om de Registratieambtenaar of 
the Registering Officer or other persom charged wit.h the duty of pub. andere personen belast, met de plicht van het pubJiceren van zulke Iijst 
lishing such list BS aforesaid from the penalties prescrihed for his neglect als v,:,orzegd te vrijw.aren tege!l d~ voorgeschreven straffen vaor zijn 
or wilful default. ;Ver7.111rn of opzeUehke nalat'lgheld. 

S(!HRIFTFlUKl<l VOLMACHTEN NTIJlT ONDERHEVIG AAN ZEGELRECHT.\VRT'I''I'EN AUTHORIZATIONS NO'l' I,IABLE '1'0 STA:I!P DlTTY. 

32. Anything to the eontrary notwithstanding in any lllw relating to 32. Niettegenstaande cen of andere .wet op zegelrechten zijn g,:en 
tamp duties no stamp duties shall be charged upon any declaration zegelrechtpn beta~lbaar op e2n verklBrmg gemB.akt of e~n schrrftehke 

B d ' th 't' . 't' . d f th f volmacht. llltgerelkt, Yoor dc doeIsm,den van een bepaling van dczerna 	e or any au oriza ·lon In wn lng Issue or e purposes 0 any B"I . ~ ... . . 
. . f tI· S h d I I t' t - . t f ft' .' IJ age 111 vt'rblmd met (Ie reglfltratlP \rRn klezers of herZlenmg vanprovlswn,o. w, c e u e re a lng 0 reglfl ra ,IOn 0 voers or re\'lSlOII ki(>zerslijAt,en. 

of voteril Ilf,tR. 

HERSTEL _VAN VKRZtlTMFlN. 
RECTIFIOA'I'ION OF O~n"RIONS. 

. .. 33. Indiflll t<l11 gevolge van toeyal iets dat volgens de wet gedaan 
33. IT, through any aCCident, anythlllg req1l!red by law to be clonp moe,,! worden bij het. opmnken, de overzending of herziening van kiezera. 

in the prepa.ration, transmii-lsion or reviRion of any votpr;;' list or til, lijRten of hel; opmakeu van een kiezel'sJijst voor £len kiesafdeling vel" 
making of a. voters' roll for any electoral division iF! omitted to 1.><: done. zuimd is gedaan t£l worden, kan de Adminisi;rat.eur bevelen dat. zulke 
t.he Administrator may order Buch st,cps to be t.aken as may be necP"F!ar~ stappen genomen worden aIR nodig mochten zijn om zulk verzuim te her. 
io rectify any such omisr,;ion, and he may from time to time alter an;) steJlen en hij kan van tijd tot tijd een bepaling hierin te voren veryat 
provision hercinbefor? contained except. of paragraphs 1 and 2 or any behalve die van paragrafen 1 en 2 of een bij deze aangehechte VOl 111 vcr
form hereto annexed m such manner as may be necessary for the better anderen op zulke wij:w a.ls nodig mocht. zijn voor de betere uitvoering 
clj.rrying out of the provisioml of this Rchedule. van de' bepaJingen van nA7.e Bijlage. . 

PART III. 	 DREL III. 

EUI:0.TION OF MF.MBERi'I OF 'l'HE LJilGlRLA'I'IVE ABSEM1HS. VERIUEZTNO VAN LEDEN VAN DFJ \VETG111VENDE VERGADERIN(!. ," 

34. PEtrt U. of t.his Schedul" !!hall apply to all elections of electivf' 34. Deel III. van dez€t Bijlage vindt t,oeptl/lsing or aHeverkiezingen 
memhel';i of t.he Legisllltive A;;sembly constituted under thi. Act, and van verkozen leden van de Wetgevende Vergadering ingesteld ingevolge 
any €tleetion of an elective member of snch AAAembly shall t.ake place deze Wet en een verkiezing van een verkozen lid van zullro Vergadering 
in "the manner hereinafter prescribed. vindt plaats op de hierna voorgeschreven wijze. 

NOMINATION OF CANDIDATES FOR THFl LEGISLATIVE Af{,mMBI,Y AND NOMINATIE VL"f KANDIDa.TEN VOOR DE WlIlTGEVENDE VERGAD~NG 
PROCEEDINGS THEREUPON. EN PROOEDURE DAA.RBIJ. 

35. (1) Upon a day named in a notice by the Administrator the per. 35. (I) Op een dag bepaald bij een kennisgeving door de Admini
son appointed by the Administrator in that behalf (hereinafter referred strateur houdt de door de Administrateur te dien behoeve aangestelde 
to as the Ret.urning Offi£'er) shall hold at a pla('e statpd in the said personn (hicrntt gf'n.)en1fl ,ie Kiesheal11 hte) "r ee11 in de ge:z.egnc kennis
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notice a public court for the nomination of persons proposed as memberslgeVing vermelde plaats een publiek hoi Vaal' de nominatie van pel'sonen 
of the Assembly for the electoral division mentioned thorein; and voorgesteld am Ieden van de Vergadering voor de daarin vermelde 
every such person shall be nominated by some enrolled voter for such kiesafdeling en eike zodanige persoon wordt door een op de lijst il,e
division and such nomination shall be seconded by some other such plaatste kiezer voor zulke afdeling genomineerd en zulke nominatie wordt 
voter. gesekondeerd door een andere zodanige kiezer. 

(2) ·Whenever it happens that only one person is nominated as afore· (2) \Vanneer het gebeurt dat slechts een persoon als voorzegd genomi. 
said, then the person so nominated shall be declamd to be duly elected, I neel'd wordt dan wordt de aldus genomincerde persoon verklaard behoor. 
but in case more than one person is so nominatod then the Retuming: lik verkozen te zijn, maar in het geval dat meer dan een pcrsoon genomi
Officer shall announce the date fixed by the Administrator npon which neeI'd wordt dan maakt de kiesbeambte dc door de Administrateurvastge. 
a poll shall be taken for the election of a member of the electoral divi. stelde datum bekend waarop een stemming gehouden zal worden voor de 
sion concerned, and the poll shall take place aceordingly, and shall verkiezing van een lid voor de betrokken kiesafdeling en de stemming 
commence at eight o'clock in the morning and closo at eight o'clock, vindt dienovereenkomstig plaats, en vangt aan om acht uur in de morgen 
in the evening. The Returning Officer shall forthwith give public len sluit om acht uur in de avond. De Kiesbeam bte geeft dadelik publieke 
notice of such date in some newspaper circulating within the electoral kennis van zulke datum ill een koerant in omloop in de kiesafdeling en 
division, and at such conspicuous places in such division as he may lOP zulke in hot oog vallende plaatsen in zulke afdeling alB hij nodig 
deem necessary for giving information of such polling. Imocht achten voor het geven van informatie omtrent, zulke stemming. 

(3) Before the close of the sitting of the nomination court the Returning ~ (3) V66r de sluiting van de zitting van het nominatiehof verlangt d6 
Officer shall require Of every person nominated as aforesaid that helKiesbenmbte van eike als voorzegd genomineerde persoon dat hij on
deposit forthwith a sum of fifty pounds, or give such security for the;middellik eell 80m van vijItig pond deponeert of zulko sekuriteit voor de 
said sum as the Returning Officer may deem sufficient. Igezegde som stelt als de kiesbealllbte voldoende lllocht achten. 

(4) If a poll takes place and the total number of votes receiVed I ('.1-) Indien cen stemming plaats vindt en het totale aantal stemmen 
thereat by any unsuccessful candidate is less than one·fifth of the;daarbij op ecn verslagen kandidaat uitgebra.eht mindel' bedraagt dan 
number of votes received by the successful candidato tho sumleen vijfde van het aantal stemmen op de verkozen kandidaat uitge. 
ao deposited or security so given shall be forfeited or enforced (as the:bracht wordt het aldua gedeponeerde bedrag of de aldu8 gestelde 
case may be) and the money thereby received or recovemd shall be paidlsekuriteit verbeurd verklaard of ingevordel'd naar het geval mocht 
into the Territory Revenue Fund formed under this Act. 

(5) Save as in this paragraph is provided, the sum deposited or seourity 
given as aforesaid shall be returned, or (as the case may be) not be 
enforced. 

(6) If the sum is not deposited or security is not given as prescribed, 
such person shall be deemed, notwithstanding anything in this pa,ragraph 
of this Schedule contained, not, to be duly nominated as a candidate. 

(7) At any general election of eleeted members of the Assembly the 
dat<> of the nomination of persons proposed as members thereof shall 
be the same in each electoral division of the territory, and all polls 
shall be taken on the same day in all electoral divisions, and on a day 
fixed by the Administrator. 

DIVISION OF ELECTORAL DIVISION INTO· POLLING DISTRICTS. 

36. (1) The Administrator may, by notice in the Ga.zette, divide any
electoral division into so many polling districts as he IDay deem necessary 
for more conveniently carrying out the provisions of this part of this 
Schedule, and may in like manner from time to time and for like pur. 
poses increase or decrease the number of such districts, or alter or adjust 

zijn en het daardoor ontvangen of ingevorderde bedrag wordt in het 
lnkomstefonds van het gebied krachtens deze 'Vet gestieht, gestort. 

(5) Behalve zoals in deze paragmaf bepaald wordt lwt gJdeponeerde 
bedrag of de gestelde sekuriteit als vooJ'Z'3gd teruggBgevoXl of naar het 
geval mocht zijn niet ingevorderd. 

(6) Indien het bedrag niet gedeponeerd wordt of de sekuriteit niet 
gesteld wordt als voorzegd wordi zulko persoon, niettegenstaande de 
bepalingen van dcze paragraaf van deze Bijhtg0, geacht niet behoorlik 
als eon kandidaat genomineerd te zijn. 

(7) Bij een algemene verkiezing van vcrkozen ledcn van de Vel'
gadering is de datum van de nominatio van als leden daarvan voor. 
gestelde personen dezelfde in e11m kiesafdeling van het gebied en alle 
stemmingen vinden in elke kiesafdeling op dezelfde dag plaats en op 
een dag vastgesteld door de Administrateur. 

VERDELING V AN KIESAFDELING IN STEMDISTRIKTEN. 
. . ... ." 

. 36. (1~ De .Admm18trateur ~an ,bI) kenmsgevmg m ~e Ko~rant een 
kiesafdehng m zoveel .stemd."stnkten verdeleI! als hi) no.dig moeht 
achten .yoor de ~.tere mtvoermg..van ~e bepalm~en var:. dit deel van 
deze ~~Jlage en hlJ kan op dergehJke Wl}Ze ,van tlJd tot tIJd en met een 

the boundaries thereof. :de.rgehJk doel het aantal van zulke dll'ltl'lkten v~!l:leerdemn of vel'· 
(2) Whenever any electoral division has been divided into polling mmdere,n of de grenz?n daar.van :e:andel'~n ~f Wl)Zlg~~ .. 

districts, or any increase, decrease, alteration or adjustment of such (2) Wan:r;teer een k!esaf~eling veldeel~l IS m st~~.dl.stl'lkten of cen 
districts has been made under the powers of this paragraph, the Secretary v~rm,eerdermg, vermmderlllg, veran?-el'lng of wI.JzIgmg van zulke 
for South.\Vest Africa shall take all steps that may be necessary for the d18tnkten plaats gevonden he~ft mgevol,ge de beyoegdheden van 
purpose of compiling from the voters' roll of the electoral division a deze para~raaf neemt <l:~ Se~retarlS voor ZUld'Yest.Af~ka a:l!e stappen 
roll of voters for each polling district, consisting of the voters of the w!llke no~g mochten Z;lJn vo~r het opmaken Ul~ d~ kiezersliJst va? de 
electoral division resident in such polling distriet. k:esaidelmg van ~n kIe~rsbJst voor !llk, stemdlstrrkt ?es~aande Ult de 

kiezers Vlln de klesafdeling woonachtlg m zulk stemd,stnkt. 

STEMBUREAUX.POLLING STATIONS. 
. 17. Voor het doel van het plaatsvinden van de stemming als voor. 

37. For t!,e purp~se of the poll ~o be taken as aforeSaId! them may zegd, kan er een stembureau zijn op een geriefelike plaats hI. elke kies
be 0l!e. polbng s~at~on at a convemeIl;t 'p~e to .be determllled ?r !hejafdeling te worden bepaald door de Administrateur of, indien een 
~drr:ll:llBtra,tor wIth~n ea.:;h e,lectoraldi~SlO?, or If an electo.ral d~V'1B.lOnikie8afdeling verdeeld if! in stemdistrikten dan in elk zulk stemdistrikt. 
18 diVIded mto pollmg distrIcts, then wIthlll each such pollmg distrIct. 'De bepaling van de Administrateur ten opzichte van de plaats of de 
The doternllnation of the Administrator as to the place or the poUinglstembureaux wordt door de Sekretaris voor Zuidwest-Afrika in de 
stations sha.1I be notified by the. Secre~ary.for South.'Vest A!'r~c?, in the Koerant en in een of andere koerant in omloop in de kiesafdeling en 
Gaze:tte and In some newspaper Clrculatmg m the electoral diVISIon and op zulke andere wijze ala de Administrateur mocht, voorschrijven bekend 
in such other manner as the Administrator may pmscribe. gemaakt. 

VERKIEI1:INGS REGELINGEN. 
ELEOTORAL ARRANGEMENTS. 

38. Voor aIle verkiezingen maakt de Kiesbeambte voorziening voor 
38. For all elections the R.eturning Officer s~all 'provide such cO~-lzulke kompartimenten! schr~jftafels, st.emb~ssen, papier, st~mpels. 

partments, desks, ballot boxes, papers, stamplllg mstruments, cOPlCslcksem.plaron van de kiezershJst en andere dlllgen, st.Edt voorzlttende 
of voters' rolls, and other things, appoint pmsiding officers and polling~ambtenaars en stembeambten aan, en doet zulke andere handelingen 
officers, and do such other acts and things and make such arrange·ien dingen en tmft zulke mgelingen"als hij mocht wenselik achten om de 
ments to facilitate the taking of the poll as he may deem advisableistemming te vergemakkeliken ten einde de verkiezing op doelmatige 
for effectually conducting the election. :wij;re te doen plaats vinden. 

VOORZITTENDE AMBTENAAR BIJ STEMBUREAUX.
PRESIDING OFFICER AT POLLING STATIONS. 

39, De voorzittende ambtenaar en andere beambten van het stem
39. The Presiding Officer and other officers at the polling station bumau bewaren de orde aldaar, regelen het aantal kiezers to gelijker 

shall keep order thereat, shall regulate the number of voters to be ad· tijd te worden toegelaten en sluiten alle andere personen, behalve de 
mitted at a time,. and shall exclude aU other persons except the Re· Kiesboambte, de klerken, de agenten van de kandidaten en de konstabels 
turning Officer, the clel'ks, the agents of the candidates, and the con· op dienst, uit. 
stables on duty. 

AGENTEN VAN !U.NDIDAAT. 

CANDIDATE'S AGENTS. 40. Elk kandidaat kan indien hem zulks goeddunkt in geschrifte 
. . . . onder 2lijn handtekening een persoon aanstellen om hem te vertegen·

40. Every eandidate may, if he thinks fit, appomt by wrItmg under woordigen bij het stembureau om toe te zien dat het stemmen behoorlik 
·his hand, a pers~m to represent him at the pol,ling, stIIti?r: to see that plaatsvindt en. kan ?ok in.• geschrifte een agent aanstellen am. 
th6 votes are .faIrly taken, a~d may also appolllt m WrIt1ll~ an agent hem te vertegenwoorcligen blJ het tellen van de stammen door de 
to +epresent 111m at the countmg of the votes by the Retllrmng Officer.iKiesbeambte, 

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



-----------------------------------lxxxii UNIoN GAZETTE EXTRAORDINARY, 5TH AUGUST, 1925. 

PLACE WHERE VOTE IS TO BE RECORDED. 	 PLAATS WAAB STEM VITGEBRAOHT MOET WORDEN. 

41. No person whose name is not inserted in the voters' roll for art 41. Aan geen peraoon wiens naam niet voorkomt in de kiezerslijat 
electoral division shall be permitted to vote in such division for any voor een kiesafdeling wordb veroorloofd in zulk" afdoling te stemmen 
member of tJIe Assembly, nor shall any person be permitted to record voor een lid van de Vergadering noch wordt aan een persoon veroor
his vote elsewhere than at the polling station of such division, or if loofd zijn stem elders uit de brengen dan bij het stembureau van zulke 
such division is divided into polling districts, elsewhere than at the afdeling of indien zulke afdeling verdeeld is in stemdistrikten, elders 
polling station of such polling distriet for which he is enrolled as a voter, dan bij het stembureau van zulk stemdistrikt waarvoor hij op de Hjst 
save as in this paragraph provided: Provided that the voters' roll of geplaatst is als een kiezer behalve zoals in deze paragraaf bepaald: 
the electoral division shall, for all purposes be deemed and taken to be Met dien verstande dat de kiezerslijst van de kiesafdeling voor aile 
c,:mc~usive proof of the right to vote in s~lch electoral division or polling doeleinden geacht en g~nomen w~rdt afd.0end bewijs ~e ~ijn van het 
dIstrICt of every person whose name 18 inserted therein: Provided recht om te stemmen m zulke klesafdelmg of stemdlstnkt van elke 
further that if an eleo.toral division is divided into pollh:ig districts, such pen:oon wien~ naam .daarin voork~m~: Met d~en .veI'!'tande voorts dat 
person shall be permltted to vote at a pollfug station in the electoral mdlen een klesafdehng verdeeld IS m stemdistnkten, het aan zulke 
division for which he is registered other than the polling station of the persoon veroorloofd is om bij een stembureau in de kiesafdeling waar
polling ~ist~ct for which he is ~gistered, if before voting he signs !l v?or. hij geregistrce.~ is, ~iet zijn~e het stembure~u .van ~et stem
declaratIOn m a form to be prescnbed by the Administrator and notified dlstnkt waarvoor hlJ gereglstreerd IS, te stemmen, mdien hlJ voordat 
by the Secretary for South-West Africa in the Gazette. All such declara. hij stemt een verklaring aflegt en ondertekent in een vorm te worden 
tions may be ta~en by the Presiding Officer of the polling station at which voorgeschreven do?r de Ad~nistrateur. en ~e worden bekend gemaakt 
such person deSIres to vote, and shall be kept by him and forwarded tc door de SekretarlS voor ZUldwest-Afnka m de KO(J'rant. AI zulke 
the Returning Officer, and shall be open to inspeotion by the public at verklaringen kunnen afgenomen worden door de voorzittende ambtenaar 
all reasonable times. No stamp duty shall be payable on any such van het stembureau waar zulke persoon wenst te stemmen en worden 
declaration. 

ENQUIRIES AS TO RIGR'l' TO VOTE. 

42. No enquiry shall be made at any election as to the right of any 
person to vote, except that the presiding officer m_ay, himself, at the 
request of the agent of any candidate, put to any voter the following 
questions or either of them and no other- ' 

" 

door hem bewaard en naar de Kiesbeambte gezonden en zijn tel' inzage 
van het publiek op aIle redelike tijden. Geon zegelrecht is betaalhaar 
op zulke verklaring. 

ONDERZOEK NAAR REOR'l' OM TE STEMMEN. 
.... . 

42. Gcen onderzoek wordt mgesteld blJ een verklez~g naar het recht 
van cen persoon om te stemmen behalve dat de voorzlttende ambtenaar 
zelf op het verzoek van de agent van een kandidaat, aan een kiezer de 

(1) Are 	you the person whose name appears as A.B. on the voters' volgende vragen, of een of andere van hen, maar geen andere, kan 
roU in this division? stellen :--.. ... .

(1) 	ZlJt glJ de persoon WIens naam voorkomt ala A.B. op de klezers
lijst in deze afdeling? _(2) Have you already voted at this election in this or any other 

(2) Hebt gij reeds bij deze verkiezing in deze of cen andere kies.electoral division? 
afdeling gestemd ? 

No person who refuses to answer any such question or who does nol Aan geim persoon die op ~ulke vra~g weigert te antwoorden of die 
answer the first of such questions in the affirmative and the second de eerste van zulke. vragen met bevestlgend beantwoordt en de tweede 
ofeuch questioM absolutely in the negative shall be permitted to vote, van zulke vragen met volstrekt ontkennend beantwoordt wordt veroor· 

loofd te stemmen. 

PENALTY FOR FALSE ANSWERS. 	 STRAF VOOR VALSE ANTWOORDEN. 

43. ~ny person who makes a false answer to any of the questions 43. Hij dio een vals antwool'd op cen vall de vragen voorgeschreven 
set out m the last preceding paragraph, knowing the answer to be false in de onmiddellik voorafgaande paragraaf geeft welbewust (lat hij 
shall be liable, on conviction, to a fine not exceeding fifty pounds. 

VOTES TO ~E GIVEN BY EACH VOTER, 

44. Every voter shall be entitled to give at any election only one 
vote for anyone candidate. 

}faNNER OF VOTING. 

45. 	The. voting at all elections. held under this Schedule shall be by 

vals is maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij schuldig
bevinding gestraft met oen boete van ten hoogste vijHig pond. 

STEMMEN TE WORDEN UITGEBRACR'l' DOOR ELKE KIEZER. 

44. Elke kiezer is gerechtigd om bij een verkiezing niet meor dan 
oon stem nit te brengen op Mn van de kandidaten. 

WIJZE VAN STEMMEN. 

45. Het stemmen bij aile verkiezingen gehouden ingevolge deze 
):lallot, whlch shall be. conducted m. substance, and as nearly as possible Bijlage geschiedt bij stembriefje, en vindt plaats in hoofdzaak en zoveel 
III 	the manner heremafter prescrIbed:

(i) 	The Presiding Officer at the polling station shall, save a8 in 
paragraph 41 of this Schedule is provided, ascertain that the 
person coming to vote is a person enrolled upon the voters' 
;011 f?r the electoral di~sion or polling district in which the pon 
IS bemg held, and haVing ascertained that such person is so 
enrolled and his number on such roll shall enter his 
number upon the eounterfoil in the ballot paper book, and 
shall then tear out the ballot paper corresponding to such 
counterfoil, and having stamJlCd the same with a perforated 
stamp provided for that purpose, shall hand it to the voter 
and shall further indicate by a mark on the voters' roll that 
he has handed it ballot P'tper to the voter. Every ballot 
paper shall be in the form from time to time prescribed by 
the Administrator and notified by the Secretary for South
West Africa in the Gazette. 

(ii) 	When the voter has received such ballot paper on which shall 
be printcd in alphabetical order thE) names of all the duly 
nominated candidates at such election, he shall take the same 
to the compartment and desk provided for that purpose and 
shall signify the candidate for whom he desires to vote by 
secretly placing a cross opposite the name of such candidatE'. 
He shall then fold the ballot paper so that the perforated 
mark may be visible, and having held up the ballot paper so 
that the Presiding Officer ca.n recognize. the perforated mark, 
shall drop the ballot paper m the ballot box plaood in front 
of the Presiding Officer. 

(iii) 	Should the voter either sign his name on the ballot paper 
:Jr make any ma,rk or write any word by which his ballot 
paper would become recognisable, then such voting paper shall 
be, considered blank and not, taken into account. 

mogelik overeenkomstig de hierna voorgeschreven wijze:
(i) 	De voorzittende ambtenaar van het stembureau vergewist zich, 

behalve zoals in paragraaf 41 van deze Bijlage bepaald is, dat 
de persoon die zijn stem nit wi! brengen cen persoon is die op de 
kiezerslijst geplaatst is voor de kiesafdeling of het stemdistrikt, 
waarin de stemming plaats vindt en na zich vergewist te hebben 
dat zulke persoon aldus op de lijst geplaatst is en van zijn nom
mer op zulke lijst, schrijft zijn nommer op het tegenblad in het 
stembriefjeboek en scheurt daarop het stembriefje pussend 
aan zulk tegenblad uit, en no. hetzelve gestempeld te hebben 
met een perforerende stempel, voor dat doel verschaft, over
handigt hij het aan de kiezer en merkt voorts met een mark 
op de kiezersHjst aan dat hij een stembriefje aan de kiezer 
overhandigd heeft. Elk stembriefje moet in de vorm zijn 
van tijd tot tijd door de Administrateur voorgeschreven en 
dool' de Sekretaris voor Zuidwest-Afrika in de Koc1'cmt bekend 
gemaakt. 

(ii) 	Wanneer de kiezer zulk stembriefje, waarop in alfabetiese orde 
de namen van al de behoorlik genomincerde kandidaten voor 
zulk een verkiezing gedrukt staan, ontvangt, neemt hij het. 
zelve naar het kompartiment en de schrijftafel voor dat doe} 
verschaft en duidt de kandidaat, voor wie hij wenst to stem. 
men, aan door in het geheim een kruisje te plaatsen tegenover 
de naam van zulke kandidaat. Hij vuuwt daarop het stem
briefje op zodat het geperforeerde merk zichtbaar is, en na 
het stembriefje op zulke wijze opgehouden te hebben dat de 
voorzittende ambtenaar het geperforeerde merk kan herkennen 
steekt hij het stembriefje in de stembus die voor de voorzitt.ende 
ambtenaar geplaatst is. 

(iii) 	Indien de kiezer hetzij zijn naam tekent op het stembriefje 
of cen merk maakt of een woord daarop schrijft waardoor zijn 
stembriefje herkenbaar zou worden, dan wordt zulk s~m
briefje als oningevuld beschouwd en wordt niet geteld. 
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SPOILED BALLOT PAPERS. 	 BEDORVEN STEMBRIEFJES. 

46. If a voter inadvertently spoils a ballot paper he may return it to 46. Indien een kiezer bij ongeluk een stembriefje bederft, kan hij hot 
the Presiding Officer who shall, if satisfied of Buch inadvertence give aan de voorzittende ambtenaar teruggeven die, indien hij overtuigd 
him anot.her paper and retain the spoiled paper, and the spoiled 'paper is van zulk ongeluk hem een andC;r ~riefje geeft en .het ~dorven briefje be· 
shall be nnmedlately cancelled, and the fact of sllch cancellation shall waart en het bedorven stembnefJe wordt onmlddelhk gekanseloord en 
be noted upon the counterioi\. het feit van zulkfl kanseh,t,je aangetekfln<i op hl'lt t,egenblad. 

VOTER'! INCAP ITA B B S 0 0 P C KIEZJ!lRS ONBJ!lKWAAM TEN GJ!lVOI,GE VAN BLINDlIEID OF ANDERE 
,\0 	 .TED Y I,INDNE,S R TlIER IIYSICAL AUBEl. LIClIAMJ!lLIKE GEBREKEN. 

47. The Presiding O~ce:, on t1:e applicati':lll of any voter wh~ is 47. De voorzittende ambtenaar doet, op verzoek van een kiezer die 
Wlable to read,. or .who IS mcapaClt!l'ted by b~ndness or other phYSICal niet kan lezen of die onbekwaam is ten gevolge van blindheid of ander 
cause from votmg III ~anner prescribed by this Schedule, shall, before lichamelik gebrek om op de wijze bij deze Bijlage voorgeschreven te 
such agents of the candIdates as may be present, cause any vote of such stemmen in de te'Ycnwoorcligheid van zulke agenten van de kandidaten 
voter to be marked on a ballot pa~er in manner directed by such voter, als tegen~oordig ~ochten zijrr, de stem van zulke kiezer op een stem: 
and the ballot pa~r to be plaeed m the ballot box, and th,e name a~d briefje merken op de wijze als aangeduid door zulke kiezer, en het stem. 
number on the r~g18ter of voters of every person wh?s~ vote IS marked m bricfje in de stembus plaatsen, en de naam en het nommer op.het kiezers. 
pursuance of thiS paragraph and the reason,.w~y It IS so marked shall register van elke persoon wiens stem gemerkt is ingevolge deze paragraaf 
be ente~d. on a hst heremafter called the LIst of votes marked by en de reden waarom het aldus gemerkt is worden aangetekend op oon 
the PresIding Officer." lijst hiernagenoemd "Lijst van stemmen gemerkt door de voorzittende 

ambtenaar ". 
TE;,lDEHED BAI,LOT PAPFJRS. AANGEBODEN STEMBmEF.1Es. 

48. If a person representing himself to be a particular voter applies 48. Indien oo!l persoon, voorgevende een bepaalde kiezer ~ zi~~, 
for a ballot paper after another person has voted in his name, the om oon stembnefJe !l'anzoek doet nadat e~n andere per~oon m ZIJn 
applicant shall, upon duly answering the question" pGrmitted by this naam gester?d hooft, U:.de aanzocker ge:echtlgd na behoorlik de vragen, 
Schedule to be asked of voters at the time of polling, be entitled to mark t?egestaan m deze ~lJlage om Ran lnezers gevraagd te wor~e~ ten 
a ballot paper in the same manner as any other voter but the ballot tIJde van de stemmmg, beantwoord te hebben, een stembnefJe te 
paper (hereinafter called "Tendered ballot paper") ;hall not be put m~rken op dezelfde wijze als een ander;e .lriezer, maa:r h~t stembriefje 
in the ballot box, but shall be given to the Presiding Oflicer and endorsed (hiernagenoemd een Aangeboden ste?lbnefJe) wordt met m de st?mbus 
by him with the name of the voter and his nmnber on the register of gestoken maar wordt aan de voorzlttende ambtenaar overhandlgd en 
voters and set aside in a separate packet and shall not be cowlted by door .hem gee!ldosseerd m::t de naru;n van de kiezer en zijn n0ll1Il'!-er op 
the Returning Officer; and the name of the voter and his number on het kIeZersregH~ter en tel' zlJde gezet ill een apart l?akket en.:V0rdt met ge
the register aforesaid shall be entered in 3 list hereinafter called the teld door de KlGsbearnbte ; en de naam van de kiezer en zlJn nommer op 
"Tendered votes list." het voorzegde register worden op een lijst geplaatst hiemagenoemd 

de "Lijst van aangeboden stemmen." 
SEALING Up OF BALLOT BOXES, ETO. VERZEGELING VAN STEMBITSSE!'f, ENZ. 

49. Every Presiding Officer, as soon as practicable after the close of 
the poll, shall, before such of the agents aforesaid as may be present, I ~9. Elke voorzittende ambtenaar maakt zo spoedig mogelik na het 
make up into separate packets sealed with his own seal and the seals s wten van de stemming in de t.egenwoordig~?id. van zulke van de 
of such aO'ents aforesaid as desire to affix t.heir seals- voorzegde agen~~n, ~ls tegenwoordig mochten ZIJn, m aparte pakketten

" 	 verzegeld met ZlJn elgen zegel en de 'Zegels van zulke voorzegde agenten 
(1) 	each ballot box entrusted to him lUlopened, but with the key £lIs wensen hWl zegels daarop te plaatsen, op

attached; . (1) elke stembus aan hem toevertrouwd ongeopend maar met de 
(2) the Wlused and spOIled ballot papers placed together; sleutel daaraan vast gemaakt; 
(3) the tendered ba~lot papers; , 	 . (2) de ongebruikte en bedorven stembriefjes bij elkaar geplaatst; 
(4) 	the marked COpIes of the voters roll and the counterlOlIs of (3) de aangeboden st.embriefjes; 

the ballot papers; (4) de gemerkte eksemplaren van de kiezerslijst en de tegenbladen 
(5) 	the" Tendered votes list" and the" List of votes marked by van de stembriefjes' 

the Presiding Officer," and a statement ~f ~he number of voters (5) de "lijst van aangebo'den stemmen " en "de lijst van stemmen 
whose votes are so marked by the Presldmg Officer Wlder the gemerkt door de voorzittende ambtenaar" en een opgave van 
head "physical incapacity" ; het aantal kiezers wier stemmen aldus door de voorzittende 

and shall deliver such packets to the Returning Officer. 	 ambtenaar gemerkt zijn onder het hoofd "lichamelike onbe. 
kwaamheid " ; 

The packets shall be accompanied by a statement made by each en levert zulke pakketten aan de Kiesbeambte af. 
Presiding Officer, showing the number of ballot papers entrusted to him, De pakketten worden vergezeid door een verklaring van elke voor· 
and accounting for them under the heads of ballot papers in the ballot zittende ambtenaar aantonende het aantal stembriefjes aan hem toe· 
box, unused, spoiled and tendered ballot papers. vertrouwd en daarvan rekenschap gevende onder de hoofden van stem. 

briefjes in de stembus, ongebruikte, bedorven en aangeboden stem-
DECLARATION OF POLL. briefjes. 

VEHKLARING VAN STEMlIIING. 
50, Upon receipt of the aforesaid packets from such Presiding Officer 

by the Returning Officer the latter shall take charge of the same and 50. Nil. ontvangst van de voorzegde pakketten van zulke voorzit. 
shall, in the presence of such agents aforesaid as may be in attendance, tendeambtenaar door de Kiesbeambt.e,necmt de laatstgenoemde ze onder 
open the baUot boxes, and ascertain the result of the poll by counting 
the votes given to each candidate, and shan forthwith declare the 
candidate who has the greater or greatest number of votes to be duly 
elected a member of the Assembly for the electoral division in which 
the poU was held. Tn the event of the number of votes being fOWld 
to be equal .and such equality affecting the result of the election the 
Returning Officer shall by lot immediately determine the result of 
the election and on such determination shall forthwith declare the 
successful candidate to be duly elected as aforesaid. Any such declara· 
tion made by the Returning Officer under this paragraph shall be final, 
subject to reversal on petition to the High Court of South-West Africa 
that such declaration be set aside. 

~ WHAT BALLOT PAPEHS SHALL BE REJEOTED. 

. ~-She Returning Officer shall reject and not count any ballot 
papers whieb-;:.. (1) do not bear the official mark; . 

12~ give votes to more than one candidate; 
(3) 	bear a,ny writing or mark by which a voter can be identified 

otherwise than is in this Schedule prescribed. 
(4) are unmarked or void for Wlcertainty. 

MARKING OF REJEOTED BAI..LOT PAPERS. 

52. The Returning Officer shall endorse "rejected" on any ballot 
paper which he may reject as invalid, and shall add to the endorsement 

zijn beheer en opent de stembussen in de tegenwoordigheid van zulke 
voorzegde agenten, als tegenwoordig mogen zijn, en vergewist zi.ch van 
het resultaat van de stemming door de stemmen te tellen op elke kancli. 
daat uitgebracht en verklaart omniddellik de kandidaat, diehet grn()tste 
aantal stemmen heeft, behoorlik verkozen te zijn als een lid VUll de 
Vergadering voor de kiesafdeling waarin de stemming plaats v(>nd. 
In het geval dat het aantal stemmen gelijk bevonden wordt te zijn, en 
zulke gelijkheid invloed heeft op de uitslag van de verkiezing bepaalt 
de kiesbeambte onmiddellik door het lot wie verkozen is en na zullm 
bepaling verklaart hij onmiddellik de verkozen kandidaat behoorlik 
verkozen te zijn als voorzegd. Een zodanige verklaring van de kies
beambte krachtens deze paragraaf is finaal, behoudens nietigverklaring 
op petitie aan het Hoge Hof van Zuidwest·Afrika voor de terzijdezetting 
van zulke verklaring. 

\V]llLKE STEMBRIEFJES AFGEKEURD WOHDEN. 

51. De kiesbeambte keurt af en telt goon stembriefjes die
(1) niet het officieic merk dragen; 
(2) stemmen geven aan meer dan een kandidaat: 
(3) 	een schrijven of merk dragen waardoor een kiezer geidentificeerd 

kan worden op andere tV-ijze dan bij deze Bijlage voorge. 
schreven wordt; 

(4) niet gemerkt zijn of ongeldig zijn wegens onzekerheid. 

HET 1iERKEN v AN AFGEKEURDE STEMBRIEFJES. 

52. De kiesbeambte lllerkt op het stembriefje dat hij ala ongeldig 
afkeurt "afgekeurd", en voegt aan de aantekening toe "bezwaar 
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.. rejeetion objected to" if an objection be in fact made by or on tegen ai'kouring" indien eon hm>:waar inderdaad gemaakt wtl1'dt door 
behalf of any candidate to his decision. .of ten behoeve van ecn lmlldidaat tegen zijn beslissing. 

VERZEGELING VAN PAPIEREN DOOR .KmsRKUlBTF..
SEALING UP OF PA.PERS BY RETURNDfG OFFICER. 

53. Onmiddellik 11a de verklaring van de stemming pakt· de kios· 
53. The Returning Officer shall immediately after the declaration beambte de g:etelde en afgekourde stembriefjes in afzonderlike pnkketten 

of tho poll enclose in separate packets tho counted and rejected ballot op. Hlj op~nt geen verwgeld pakket van aangehoden stembriofjes 
papers. He shall not open any sealed packet of tendered ballot papers of gemerkt eksemplaar van de kiezerslijst en tegenbladen maar her· 
or markea c(JPY of the list of voters and counterfoils, but shall proceed zegelt in de tegenwoordigheid van dc kandidaten of zulke agenten all'! 
before the candidates or such agents aforesaid as are present to reseal voorzegd ills tegenwoordig mochten zijn. nadaL hij ze nagezicn heeft, 
after examination each of the sealed packets received by him from the elk van de verzegeldc pakket1;en door hem van de voorzittende ambtenoill' 
Presiding Officer. All the packets aforesaid, together with a certificate ontvangen. AI de voorzegde pakkctton tczilmen met eon certifika!lt 
stat,ing the name of the member declared to be elected, shall be enclosed vermelciende de nilum van het lid dat vcrklaard is verkozen te zijn 
together in one sealed packet and delivered to the Secretary for South. worden tezarnen in cen verzegeld pakket ingepakt en nan de Sekretaris 
West Africa who shall safely keep such sealed packet for six months, voor Zuidwest.Afrika overhandigd die zulk ver7.egeld pakket gedurende 
after the expiration whereof the said packet and all papers contained zes maanden bewaal't en na de afloop daarvan knnnen het, gczegcle 
therein may be destroyed. pakket en aHe papieren daarin bevat vernietigd worden, 

VEItZJ£GELDE PAPIEREN MOETEN ONGEOPEND BLUVEN.
SEALED PAPERS TO BEMAIN UNOPENED, 

• . ,54, Gedurende het gezegde tijdvak van zes maanden wordt geen zulk
5~. No s~lCh sealed packet as. aIOr",:ald shall b~ opened dunng the verzeg':ld pakket als voorzegd geopend tenzij op bevel van het Hoge Hof 

penod of, SIX months. except by ordOl of the High Court of South· van Zuidwest.Afrika of een Rechtcr daarvan on indien cen persoon in 
'Ves~ ;Afnca or .a .Tudge ther?of; and If any per;on C'onrrary to the strijd met do bepalingen van deze BijlHge .opz.ettclik het zegcl vel'. 
prOVISIOns of thIS Sohc?ule wllillllY .. hrc:~ks tho ,sea. 01' op2n,s,.anl snch breekt of een zodimig pakket opent, maakt hij zich sehuldig aan een 
packet, he shall,be gUilty of an otIemc and hable, 011 cor.vJCt,lOn, to overtreding en wordt hij schuldighevinding gestraft met een boete van 
a fine not exceeding fifty pounds, ten hoogste vijftig pond. 

ONBELANGRIJKE FOUTEN HEBREN GEl~N INVLOED OP GEI.DIGHEID VANIMMATERIAL MJSTAKES NOT TO AFFEOT VAHDITY OF ELTWTION. 
VERKIEZING. 

5/). No ~lection ~hall be declared inv:alid by reas<:n .of any mistake or 55. Geen verkiezing wordt ongeldig verklaard op grond van een 
non.compl~ance Wl~h the terms of thiS Schedule If ~t appears to the fout of nict.nakoming van de bepalingen van deze Bijlage, indien het 
Court havlllg co~mzance <:f ~he mat~er that ~hc e!ecf.lOn was eonducted aan het hof dat de zaak verhoort voorkomt dat de verkiezing gehouden 
III acco~dance With the prI~lClples .laId down In thIS Schedule, and t.hat werd overeenkomstig de beginselen in deze Bijlage neergelegd en dat 
such ffilstakc or non-complIance dId not affect the result of the electIOn. zodanige fout of niet.nakoming goon invloed had op het resultaat vim 

de verkiezing, 

RETURNING OFFICER TO TRANSMIT NA.1\'IES OF PERSONS ELECTED TO KIESBEAlfBTE ZENDT NAMEN VAN VERKOZEN PERSONEN NAAR DE 

SECRETARY FOR SOUTH-WEST AFRICA. SEKRETARIS VOOR ZUIDWEST.AFRIKA. 


56. As soon as the Beturning Officer has declared a candidate to be 56. Zodra de kiesbeambte een kandidaat verklaard heeft behoorlik 
duly elected a member of the Assembly for an electoral division, he shs.ll, verkoze~ te zijn als lid van de Vergadering voor een kiesafdeling 
without delay, transmit to the Secretary for South·West Africa the zendt hlj, zonder verzuim, de naam van de behoorlik vorkozen vor
name of the person declared duly elected, and the number of votes klaar?e persoon en het aant,al stemmen uitgebracht op do rcspcktieve 
received by the respective candidates. kandldaten naar de Sekretaris voor Zuidwest·Afrika. 

NAMEN vAN LEDEN TE WORDEN GEPUBLICEERD. 
NAMES OF MEMBERS TO BE PUBLISHED. 

57. Zodra de Sekretaris voor Zuidwest.Afrika van de onderscheidene 
57. As soon as the Secrctary for Sout,h-West Africa has received Kiesbeambten van het gehele gebied de namen van de behoorlik vel" 

from the several Beturning Officers throughout the territory the names kozcn verklaarde personen voor de onderscheiclene kiesafdelingen alg 
of the persons declared duly elected for the several electoritl divisions laden van de Vergadering ontvangen heeft, doet hij bij kClmis. 
as members of the Assembly, he sha.ll cause to hs published by notice geving in de Koerant de namen van de verkozen leden publiceren teza. 
in the Gazette the names of the members returned, together with the men met de kiesafdelingcn die zlj onder"cheidenlik vertegenwool'digen. 
electoral divisions which they severally represent. 

HOE V AKATURES GEVULD WORDEN. 

VAOANOIES: How FILLED, 58. 'Vanneel' en zodikweIs als een vakature voorkomt ten gevolge 
58 When and as often as a vacauey occurs by death resignation van overlijden, bed~king of andere. reden in de vertegcnwoordiging 

or other ca~e in the representation of elcctive members in the Assembl ' van ve:~ozen le~er: m d,,: Vergad~nng, beveelt de Administrateur 
the Administrater shall, as soon as he is duly informed of such vacanc:' zodra hIJ bchoorhk m ke,I?-nlS ge~teld !s m,et zulke vakatul'e en de oorzaak 
and the cause or causes thereof, by notice in the Gazette order in like of oo~zaken da~rvan, b;J kenmsgevlllg ill d~ ~oerant op gelijke wijze 
manner mutatis mutandi8 as is hereinbefore enjoined in regard to other muta,tt8. muta~dt8 als hICrbove~ neergeleg~ IS ill vcr?a:r;-d met and?re 
elections under this Schedule a new election for filling such vacancy; verklezmgen mgevolge dcze BIJlage 80n mellwe . verk16zmg tel' vulhng 
and the liko proeeedings shall mutatis mutand·is take place in regard to van zulke vak~ture; en d6z~lfrl:e pro('£dure v:mdt mutatis mutrmdis 
elections for filling vacancies as are hereinbefore proscribed in regard to p~aats ten opzwhte van :erluezmg~n tel' vllllmg van vakaturcs als 

t' del' th's Sched Ie hlerboven voorgeschroven IS ten opzlChte van andere verldezingen in·th Io er e ec Ions un I u . gevolge deze Bijlage. 

PROOEDURE BrJ EEN ALGEMENE VERKIEZING NA ONTBINI>ING.PROOEDURE UPON ANY GENERAL ELECTION BY DISSOLUTION, 

59. Whenever there is a general election of the elective members 59. Wann~r er een algel:nene verkiezing van de verkozen leden van 
of the Assembly then the like notice or notices mutatis 'lnutandis shall de ,Vergadermg plaats ..vmdt ~an ~ordt een. dergelijke kennis. 
be issued by the Administrator and the like proceedings mutatis mutandi8 gevlI:g, of worder: der~hJke kenmsgevmgen mutahs mutandis door de 
be had and taken in regard to any such clection as are hereinbefore Admlllistrateur .'llt.gerelkt en wordt dez?lf~e proce~um mutatis muta1Jdi~ 
directed in regard to other elections under this Schedule. gcvolgd t~n opzwh~e van zulk een verk18zmg als hlerm to voren voorge. 

schreven IS ten opzlChtc van andem verkiezingen ingevolge deze Bijlage. 

PROVISIONS IN CASE SAME PERSON ELECTED J,'OR MORE THAN ONE BEPALINGEN IN GEVAL DEZELl'DE PERSOON V,.ERKOZEN WORDT VOOR ~ 
ELECTORAL DIVISION. . MEER DAN EEN KrESAFDJ:;TING. ~ 

60. In case the same person has been declared duly elected for more ~: In geval dezelfde pers?on ve~klaB;rd wordt behoorl!k..~rkozel1 
than one electoral division, such person shall be bound, upon being to ZIJn .voor meer d~n. een klesafdelmg IS zulJ:.?IJElrs~n-verplicht, na 
theret{) required by the Administrator and within a pedod specified daartoe door de A~lliSt~!'teur a:m-gezoeht te ZIJn en bmnen eon tijdvak ..
by him not being less than one week to decide which electoral division he d?or he~ bepll:~ld, met zlJnde ~mder ~an een week, te beslissen welke 
will repmsent. Upon such decisio~ the Administrator shall, by notice ~lC~~de!l~gt h~J ~~~e~enw:oordl,gen, 11. Na zulke beslissi,ng beveelt 
in the Gazette, eommand the Ret.urning Officer of any other electoral e ffilnlS ·ra eUi. IJ en,lllsgevIllg III e Koerant aan de Kiesbeambte 
division for which such person has bren returned to proceed to the van cen andere Inesafd~llI~g waarvoor zulke persoon ,verkozen is om 
election of another person in the plare of t,he person so originally over te gMll tot de ve:klezmg van een andere persoo~ m de plaats Van 
elected, and. thereupen the like proceedings shall take place as are de persoon oorspronkel~k aldl1s verlrozcn, en daarop vmdt een dergelijke 
hereinbefore directed in regard to the original election; and if such procecl:ue plaa~s als hI~rb,ov0n vo<:rg~schreven is ten opzichte ViUl 

Person fails to make his decision as aforesaid when thereto required, then ~~ ,?or:spronkl elIke vedrkiezmg ; on mdlen zulke persoon verzuimt zijn 
....,S Issmg a s voorzeg te neIllen Wallneer daartoe aangez.oeht, clan wordt 
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his election for every elcctoral divi~ion for which he has been elected 
shall be deemed to be null and void; and by notice in the Gazette as 
aforesaid a new election for a member in placc of such person shall be 
commanded in rega,rd to every such diviBion, 

ELECTORAL EXPENsEs: ILLEGAL AND CORRUPT PRACTICES: HEARING Ol 
ELECTION PETITIONS. 

.. .... 
61. The prOVlSlOns of sectlOns s~xty·two to StxtY-StX InclUSive and 

of Chapters III. to VI. inclusive of the Electoral Act, 1918 of the Union 
of South Africa as amended from time to time or as m~dified by this 
paragraph or b:y the. Governor-Genera.l by proclamatl?n In the .Govern
;nent Gazette as In t.hlSparagraph.provlded shall mutatts muta:n:dts apply 
m respect of elec~lOns under thiS Schedule, and such provIsions shall 
be deemed to be mcol1?or?'ted herem. and are hereby declared to be of 
full force a:nd effec~ WithIn the territory: . PrOVided .that the trial of 
~vel'y electlOn petltlOn sh~ll take place before the High Court whiCh, 
for that purpose, shall consist of the Judgc thereof and two magistrates, 
selected b~ hi.m: Provided furthcr that th~_ Governor-0~neral may by 
proclamatlOn.m the Government ?azette modify any provlslOn of Chapter 
III. of the Said A~t as amended lll, regard to electlOn expenses or mo.dlfy 
or declare lI~apphcable any provlslon.of any, of those Chapters, If It 
al?pe,us to .hlm that such u. proviSlOn IS unSUited to the Clrcumsta.nces 
of the territory. 

1'0Wl'JR TO j)1AKE n:~;GtJLATlON;; AND GIVE INSTRUC'£lONS. 

62. The Adl~inistrator nmy from time to time make, H~ter 01' 

repe~.]. regulatlO~s, and glvo mstructlOn~ not ~nconslstent with. the 

zijn verkiezing voor elke kiesa£deling waarVoor hij verkozen werd geacht 
van nul en gener waarde te zijn en wordt bij kennisgeving in de Koerant 
als voorzegd een nieuwe verkiezing voor een lid in plaats van zulke 
persoon bevolen ten opzichte van elke zodanige afdeling. 

VERKIEZINGSONKOSTEN: ONWETTIGE EN KWADE PRAKTU KEN: 
VERHOOR vAN VERKIEZDIGSPETITIEfl. 

61. De bepalingen van' artikels twee en zestig tot en met zes en 
zestig en van Hoofdstuk III. tot en met VI. van de Kieswet, 1918, van 
de Unie van Zuid-Afrika zoals van tijd tot tijd gewijzigd of zoals ge
wijzigd door deze paragraaf of door de Goeverneur-generaal bij pro
klamatie in de Staatskoemnt als in deze paragraaf bepaald zijn mu
tatis mutandis toepasselik ten opzichte van verkiezingen ingevolge 
deze Bijlage en zulke bepalingen worden geacht hierbij ingelijfd te zijn 
en worden bij deze verkbard in het gebied van volle kracht en effekt
te zijn: Met dien verstande dat de berechting van elke verkiezings
petitie geschiedt voor het Hogehof dat voor dat doel samengesteld wordt 
door de rechter daarvan en twee magistraten door hem gekozen: Met 
dien verstande voorts dat de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de 
Staatskoerant enige bepaling van Hoofdstuk III. van genoemde 'Yet 
als gewijzigd met betrekking tot verkiezingsonkoston kan wijzigen of 
enige bepaling van een van die Hoofdstukken kan wijzigon of ontoe
passelik verklaren wanneer het hem voorkomt dat zulk een be-
paling niet geschikt is voor de omsta.ndigheden van het gebied. 

BEVOEGDHEID OM REGULATlES TE MAKEN EN INSTRUKTIES TE GEVEN. 

62. De Administrateur kan van tijd tot tijd rcgulaties maken, wij
zigen of herroepen en instrukties geven niet in strijd met de bepalingeTl 
van deze Bijlage voor de betere verwezenliking van de doeleinden en 

provlslOns of thiS Sc.hedule for the better .ca.rryIng out of tho o.bJects oogmerken hiervan en al zulke reglllat.ies worden bekend gemaakt in 
and purposes thereof, and all such regulatlOns shall be notified m the de Koerant door de Sekretaris voor Zuidwest-Afrika. 
Oa~~tte by ~he Secretar:>;, for SOI~:h-'Y{)st Africa: . . . 63. In dew Bijlage wordt onder "Koerant" de Officiele Koerant 

6~. In tIllS ~~hedule G,:z~t~e moans the Offwwl Gaze~{~ .of the van het gebied verstaan, en onder "kiesafdeling" een kiesafdeling 
ter~'lt?ry, and el~ctoral ChVIS]OI.l" means an electoral d,vIslOn as waarvan de grenzen ingevolge arlikel twanif van deze Wet bepaald zijn.
delnlllted under sectlOn twelve of tins Act. 

AANHANGSEL (A). 

VORM VAN KENNISGEVING INGEVf)LGE PARAGRAAF DRIE. 

Bij deze wordt kennis gegeven aan de inwoners van het magistraats. 
AN1·mXUrm (A). distrikt ........................................ '" .... , dat de 


Registratieambtenaar nu zal aanvangen overeenkomstig de bepa. 
FOR~I OJ!' N(Y£ICE: UNDJeIt PAHAlWAPll 'l'HHEE;. lingen van paragraaf 3 van de Bijlage tot de Zuidwest-Afrika Kon· 

stitutie Wet, 1925 om in en voor dat magistraatsdistrikt een voorlopige 
Notice is hereby given to the inlmbitnnts of thc 1I1agi:;1erial District of lijst op te ma.ken van aIle personen gerechtigd om bij verkiezingen vall 

........................ 1hat the Hegi~teriHg Oilicer will now eom- leden voor de Wetgevende Vergadering te stemmen. 
mence, in accordance with the provisions of paragraph 3 of the Scherlule Teneinde de lijst zo volledig mogelik t.e maken eIl: gevaar te voor· 
annexed to the South-\Vest Afriea Constitution Act 11)25, to makc out komen van uitsluiting van gekwalifieeerde personen mt de lijst worden 
in and for that magisterial districi, a provisionalli.st of nil persons entitled aIle personen die aanspraak maken gerechtigd te zijn om hun namen 
to vote at elections of members for the Legislative Assembly. op de gezegde lijst gepla.atst te hebhen uitgenodigd om hun aanspraken 

In order to seenre the most corn plete list possible, and to prevcnt naar de respektieve Registratieambtenaren te zenden of zich te vel' 
danger of exclusion of qualified persons from the list all pemona claiming gewissen dat hun namen op de voorlopige lijst gepla'!'tst zijn op of v66r 
to be entitled to have their namcs placed on the said list are invited de datum vastgesteld voor de voltooiing van zulke hjst. 
either to send in their claims to the re2pectivc Hegistering Officers, or to 
ascertain whether their names have beel! placed upon the PI'Ovisional 
List on or before the dato fixed for tho completion of such list. 

The Registering Officers for this district arc those named at the foot, 

hereof. 

Dated this .................. day of. ................. I D2 •• 
(tsignecl) ....................... _... _ . _.. 

Dccr(>Lary for South-'Vest Africa. 

ANNEXUItE (B). 

NO'£lCES TO BE SUBJOINED OR ANNEXED TO l'HOVIsIONAL LIST OF VOTl'lRS 
AND POSTED UNDER PARAGRAPH FIVE. 

N OTlCE OF CLAIMS AND OBJECTIONS. 

Magis1,erial District of ......... ,...................... 


De Registratieambtenaren voor dit di~trikt zijn die wier namen aan 
het einde hiervan geplaatst zijn. 

Gedateerd deze •.........•... dag van ...•.•.•.....•••.. 192 .. 

(Getekend) ...............•............•• 


Sekretaris voor Zuidwest·Afrika. 

AANHANGSEL (B). 

KENNISGEVINGEN TE WORDEN TOEGEVOEGD OF AANGEHECHT AAN 
VOORLOPIGE LUST VAN KIEZERS EN AANGEPLAKT INGEVOLGE 
PARAGRAAF VUF. 

KENNISGEVING VAN AANSPRAREN EN BEZWAREN. 

Magistraatsdistrikt ..................................... . 
Bij deze wordt kennis gegeven dat indien een persoon wiens naaIl1 

niet op de bovenstaande lijst voorkomt aanspraak maakt om zijn naam 
Notice is hereby given that if any person whose name is not inserted daarin opgenomen te hebben dan kan zulke aanspraakmaker te eniger 

in the above list claims to have his name ins",rted therein, then any tijd v66r de ....... _........ dag van ................ 192 .. bij de 
··3u.ch claimant may, at any time before the ......................day of Registratieambtenaar te ........... _............ hetzij door toe . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .192 .. lodge with the Registering Officer at zending per post of op een andere wijze zijn aanspraak om als een 

..............................either by transmission through the posL kiezer geregistreerd te worden (welke !!anspraak in geschrifte moet wezen 
or in some other manner his chtim to be registered as a voter (which claim en in hoofdzaak in de vorm aan deze kennisgeving gehecht) indietien zo
shall be in writing and in substancc in the form annexed to this Notice) dat zulke aanspraak overwogen kan worden en daarmee gehandeld 
in order that such claim may be considered and dealt with as the law kan worden zoals de wet beveelt. 
directs. En indion een persoon bezwaar maakt tegen de opdelijstplaatsing 

And if any person objects to the cnrohrJ("I.lb of allY ol.her person van een andere persoon wiens naam op de voormelde lijst voorkomt of 
whose name is included in the 'above List or who may cl,tim to be so die aanspraak maakt om aldus opgenomen te worden dan kan elke 
included, then every sllch objector may lodge his objection with the zodanige bezwaarmal~e,r zijn bezwaar bij de ondergetekende. b~j het 
undersigned at the said address ou or before the .................... " gezegde adres op of voor de ... __ ... dag van ........ 11)2 .... , mdlenen, 
day of ................ 1.92 ... :, w~ich 0 bjection, shall be i~ substance welk be.~waar in hoofdzaak in de vorm aa,n deze ikennisgeving gehecht 
in the form annexed to thIS NotICe, In order th"t such obJectlOn may be moet zlJn zodat zulk bezwaar overwogen kan worden en daarmee ge
considered and dealt with as the law directs. handeld kan worden zoals de wet beveelt. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. Magisterial District }lagistraatsdistrikt ................................... . 

of ...................................................• 


I 

1----'-----1----1------1--·---- 

___I I_ther_eof._I_ 

. I 

I, the undersigned, hereby dedarc that, to the best of my knowledge lk de ondergetekende v~rklaar bij deze. d.at n~r mijn beste geloof en 
an 1 belief, the particulars above given are correct. weten de bovellvermelde blezonderhede11 Jumt ZIJ11. 

Handtekening van Aanspruakmaker ...•...........• 

Signature of Claimant ....................... . 
 Postadres van Aanspruakmaker ......•............. 

Postal Address of Claimant ................. . 
 Datum.................................... .. 

Als Getuige:
Date Hundtekening van Getuige ........... . 

As witness: Postadres van Getuige ................. . 

Signature of witness ...................................•.... 


Postal Address of Witncss ................................. . 

VORlII VAN BEZWAAR TEGEN ll.EGISTRATIE VAN KmZER. 

Aun de Registratieambtenaar aangesteld om de lijsten van kiezers in het 
Porm of Objection to the RegistratimL of Voter. magistraatsdistrikt. ................................. op te maken. 

']'0 the R.·egistering Offi.cer appointed to make out the List of Voters I Geli~we kennis te nemen d::t ik bezwaar maak te~n de opdelijst. 
in the Magisterial District of .................................... plaats111g van..............WIens naay? voorkornt~fdl~.aansprall;k ge. 

Please take notice that I object to enrolment of .................... ,~naakt heeft om opgenomel! te word~n ~n de voorlo.PIge !~Jst van kiezers 
whose name is or has claimed to be included in the Provisional List Of,lll het bovenvermelde magIBtraatsdIstnkt ell dat Ik mIJn bezwaar zal 
Voters in the above magisterial district, and that I shall support my1staven tCI1..tijde voor dat doel door de wet bepaald-de grond van mijn 
objection at the time fixed by law for that purpose-the ground of mYJbezwaar zlJnde (vermeld de grOn.d van bezwaar). 
objection being (here !'tate the ground of objection). 

GednteCl'd de ..............dag van .................. 192 ... . 

Dated the ................day of .................... 192... (Getekend) ............................. . 

van (geef op wOOllplaat.q). 
(Signed) ................................•..• Ale Getuige : 
of (here state place of rcsidence). 

As witness: 

AANHANGSEL (D).ANNEXURE (D). 
. . .. Magistraut.sdistrikt ................................. . 


M.agisterial DIstrlct. of .... : ......... : ........: .....:........... Lijst van personen niet opgenomen in de voorlopige kiezerslijst 

LIst of persons not Includcd 111 the Pr<;>vu;1o.nal LIst of Voters already alreeds opgemaakt en aangeplakt die hun aanspraken ingediend hobben om 

fl'!lmed and post?d who have lodge<:l th~lr cl';Im~ to be pluced up<;>n the op de kiczerslijst in het bovengenoemde magistraatsdistrikt geplaatst 
List of Voters 10 ~he :"bove magIsterial dlst!-",ct for tbe ElectIOn of te worden voor de verkiezing vun leden van de \Vetgcvende Vergadering 
Members of.the LegislatIve Assembly whose claIms have been allowed. wiens aanspraken tocgestaan zijn. 

Dated thlll .•.............. day of ...................... 192 •• 
 Gedatcerd deze ....................dag van .............. 192 ... . 

(Getekend) ........................... . 

Registratieambtenaar. 

F: 
Woonplaats I Beroep, Bcdrijf, 

Volle naall1. Ouderdom. Professie of 
andere beschrijving. 

AANHAKGSEL (E). 

'1 Magistraatsdistrikt ................... , ... . 

Lijst van per80nell niet opge!lurnen in de voorlopige lijst van kiezers 

framed and posted who huve lodged their claims to be placed upon the alreeds opgernaakt en aangeplakt die hun aanspraken ingediend hebben 
List of Voters in the above magi8terial district for the Election uflom op de lijst van kiezers in het bovengeRoemde magistra.atsdistrikt 

Name in full. Age. 

(Signed) 
Registering Officer, 

Residence and 
Postal Address. 

ANNEXURE (E). 

Occupation, Trade, 
Profession or other 

description. 

Ma:gisterial District of ......................................... 
List of persons not included in the Provisional List of Voters already 

Blank Forms of Claim and of Objeetion may be obtained upon applica. 
tion to the undersigned. 

Registering Officer. 

Dated this ..................day of ..•.............. . 192 .. 

ANNEXURE (0). 


CLAIM TO BE REGISTERED AS A VOTER. 


Open vormen van aan~praak. of b13ZWao,rvormen kunnen op aanzoek 
bij de ondergetekeudo v6!'kregon worden. 

Registratieambtenaar. 

Gedateerd deze ..........•... dag van.............. 192 •• 

AANHANGSEL (C). 

AANSPRAAK OM ALS KIEZER GEREGlSTREERL TE WORDEN . 

Period of I Profession,
I residenoe Present! Trade, Volle 

Claim to be . in the residence IOccupation, naam. 
Name in a British i Age. Territory a.nd or other 


fulL 
 subject. showing Postal description.L dates address. 

Tijdvak van I Professie.Aanspraak 
woning inBrits ambacht, 

onder. Ouderdom hetgebied beroep of 
aantonendedaan te andere 
de datumszijn. beschrij. 
daarvan. ving. 

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



- - _________ 

lxxxvii UNION GAZE'l"I'E EXTRAORDINARY, 5TH AUGUST, 1925. 

Members of tho Legislative Assembly, whose claims have been dis
allowed. 

Dated this .................... day of. ................... 192.... 

(Signed) ............................. . 
Registering Officer. 

Name III full. Age.II i.,1 a!~si~~~~=l I ~~~~~:~~n~;r~:~:; d~e:il~~a~:~ 
Address. description. of claim.'II 

------1 --1-----1-------
11 

1 

I I 
ANNEXURE (F). 

NOTICE TO BE ANNEXED TO LIST OF ALLOWED OLAIMS AND LIST OF 
DISSALLOWED OLAIMS. 

Magisterial District of ......................................... . 

REGISTERING OFFICER'S NOTICE OF REVISING OFFICER'S OOURT. 

Notice is hereby given that the Revising Officer. . . . .. . . .. . . ... .. . 
will attend at .................... on the ........ day of.......... 
192 ...... at .......... o'clock a.m., for the purpose of amending, 
revising, and settling the Voters' List for the Magisterial District of 
...................... 


geplaatst te worden voor de verkiezing van leden van de Wetgevende 
Vergadering wiens aanspraken afgewezen zijn. 

Gedateerd deze ........................dag van ............ 192.. 

(Getekend) ................... . 
Registratieambtenaar. 

Ja~:.! °d~~:t I e:~~~fl~~!:. ~%~:~~i~~1:!~'I! ~~j~~~v~~~ 
I d b h" aanspraak.J______._________I_e_r_e_V_i~_;_~_n_J_-____.___ 

I 

AANHANGSEL (F). 

KENNISGEVING TE WORDEN GEHECHT AAN LIJST VAN TOEGESTANE AAN
SPRAKEN EN LIJST VAN AFGEWEZEN AANSPRAKEN. 

Magistl'aatsdistrikt ....................... . 
KEN])OJ:SGEVING VAN REGISTRATIEAMBTENAAR VAN HOF VAN REVISOR. 

Kennis wordt bij deze gegeven dat de Revisor ......•. om ......uur 
v.m.op de .......... dag van................ 19 .... te ......... . 

All persons whose claims have been disallowed .. by the Registering zal wezen met het doel de lijst van kiezers van het Magistraatsdis-
Officer, and all persons who have obj,e?ted in. ViTiting to the right of trikt .............,' .. teo wijzigen, te herzien en vast te stellen. 
any person enrolled on the sald PrOVISIOnal LIst to be so enrolled, or 
to the right of any person claiming to have his name registered as a 
Voter to be so registered, and all persons who have been so objected 
to, may appear before the Revising Officer at the time and place afore
said for the purposes of establishing their said claims or objections. 
All claimants and objectors must appear either personally or by an 
agent authorized thereto in writing. 

Dated at ................ , the ........ day of .............. 192 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Registering Officcr. 

ANNEXURE (G). 

List of persons appearing to be qualified to voie at the Election of 
Members of the Legislative Assembly in the Magisterial District of 

Dated this ................day of .................... 192 .. . 

(Signed) 
Registering Officer. 

Name in full. Rcsidenco and 
Postal Address,., 

, 
1 Occupation, Trade, 
I Profession, or other 

__ .I _____d_e_s_cr_i_p_t_io._n_.____ 
_.. 

j 

I 

Aile personen WIer aanspraken door de RegIstratIeambtenaar afge
wezen zijn en aile personen die schriftelik bezwaar gemaakt hebben tegen 
het recht van een persoon op de lijst geplaatst in de gezegde voorlopige 
lijst om aldus op de lijst geplaatst te zijn of tegen het recht van een 
persoon die aanspraak maakt zijn naam als een kiezer geregistreerd te 
hebben om aldus geregistreerd te zijn en aile personen tegen wie aldus 
bezwaal' gemaakt is kunnen voor de Revisor op de voormelde tijd en 
plaats verschijnen met het doel om hun gezegde aanspraken of be
zwaren te staven. Aile aanspraakmakers en bezwaarmakers moeten 
hetzij persoonlik of door een daartoe in geschrifte gemachtigde vertegen
woordiger verschijnen. 

Gedateerd te ...... op de ........ dag van ............ 19... . 

Registratieambtenaar. 

AANHANGSEL (G). 

Lijst van personcn die blijken gekwalificeerd te zijn om te stemmm. 
bij de verkiezing van leden van de Wetgevende Vergadering in het 
Magistraatsdistrikt ..•..•............................ 

Gedateerd deze .................... dug vall ...... , ....... 192 ... . 


(Getekend) ........................... . 
Registratieambtenaar. 

---------~-----~--;--------------
V II 'Voonplaats en Beroep, Bedrijf, Professie,

0 e naam. postadres. of andere beschrijving. 
----------1--------1----------- 

______________~______________ k~________________~____ 

AANHANGSEL (H).ANNEXURE (H). 

Voters' Roll of pcrsons registered in the Electoral Division of Kiezerslijst van personen geregistreerd ill de ki%llfd.,Jiug ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . as qualified to vote in that division for gekwalificeerd om in die afdeling te stemmcn bij de vel'kiezing vun een 
the Election of an Eisetive Member of the Legislative Assembly. verkozen lid van de Wetgevende Vergadering. 

Dated this ................ day of ...................•192 .. . Gedateerd deze .................. dag vall .................. I HZ .• 


(Signed) ................................... . (Getekend}......................... . 


I 

Hesidence and 
Narlle ill full. I Postal Address. 

--~---I 

• 

1 

I 

OCDupatioll, Trade, Pro 'Voonplaat:; en Beroep, Bedrijf, 
fession, or other Volle naam. postadrcs. Professie of andere 

description. beschrijving. 

I-~-------

--------------~-----------~.~--------~-------
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No. 43, 1925.J 

ACrr 
To 	make sp~cial provision for certain financial 

matters affecting the Consolidated Revenue Fund 
and thp. Railway and Harbour Fund; for the ad
ministration of certain educational institutions 
and funds; for the disposal of the surplus funds 
and the transfer of the assets, liabilities, powers 
and duties of the Custodian of Enemy Property; 
to amend certain statutes relating to pensions and 
other matters ; and to amend the law relat
ing to the Land and Agricultural Bank of South 
Africa. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent M~jesty, 
the Senate and the House of Assembly of the UnIon of 

South Africa, as follows : 
. ' , ... 

No, 43, 1925,] 

'VErr 
Om speciale voorziening te maken voor zekere nnan

ciele aangelegenheden waarbij het Gekonsoli 
deerde Inkomstefonds en het Spoorweg en 
Haven Fonds be.trokken zijn; voor het beheer 
van zekere onderwijs instellingen en fondsen ; 
voor de beschikking over de surplus fondsen en 
de overdracht van de baten, schulden, bevoegd
heden en plichten van de Bewaarder van Vijands 
Eigendom; om zekere wetten op pensioenen 
en andere aangelegenheden te wijzi'gen en om de 
Wet op de Land en Landbouwbank van Zuid
Afrika te wijzigen. 

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

voIgt :_ , 
1. Niettegenstaande een tegenstrijdige bepaling vervat in Aanwending 

Application 1. Not:"Ithstandmg a~y~hlng contamed m sectIOn five of Iartikel vij] van de Openbare Schuld Kommissarissen Wet, van surplus 
of surplus on the PublIc Debt CommIssIOners Act, 1911, such sum as thel1911 moet zulke som als de Kontroleur en Auditeur-gen-eraal ~o,n 
revenue C t 11 d A d't G 1 t'f th ' . 	 . Inkomste·on ro er an U lor· enera may cerl y as e excesSlcertificnert als het batig saldo van de lopende mkomsten voor rek . gaccount for : 1 d h h' co 	 enm 
1924-25. of the current revenues_ for the financla y~ar ende t e t I-:ty- het financiele jaar eindigende de een-en-dertigste dag van voor 

first 	day of March, 1920, over the e::cp~ndlture charged againstll\Iaart 1925 over de uitgaven ten laste van zulke inkomsten 1924-25. 
such revenu~s under the ApprOprIatIon Acts for that year ingevolge de Middelewetten voor dat jaar aangewend 
shall be applIed ~o meet the defiClen?y on j he revenue acc?untlworden tot dekking van het tekort op de inkomsterekening 
accumulated durmg the three financIal years ended the thlrtY-lopgekOmen gedurende de drie financiele jaren eindigende de 
first 	day of March, 1923. een-en-dertigste dag van Maart, 1923. 

• • r I 2. (1) Alle gelden door de Bewaarder van Vijands Eigen- Beschikking 
Disposal of 2. (1) Any money:s der~ved by the CustodIan Ol Ene~y dom verkregen van depositos of beleggingen gedaan ingevolge over surplus 
surplus Property from deposIts or mvestments made under sub-sectIOn sub-artikel (2) van artikel vier van Wet No. 39 van 1916 en fondsen en 
funds and (2) f t;} fAt N 39 f If)' 6 J th f d 	 . ' overdrachtn 	 092ertransfer of . ? sec .od DUd)" 0 c 1 o. h fio ~dl, a~lcA a~lY 1 uh~ b8 aIle andere fondsen onder Zijll bewarmg en kontrole op de van baten, 
assets and In hIS custo yan contro on t erst ay ot prI, .5, w I~, eerste c1ag van April, 1925, waarvan geen rekenschap behoeft schulden, 
liabi\ities are not requIred, to be account:d for to ex~enemy natIOnals. In gegeven te worden aan onderdanen van voormalige vijandelike bevoegd. 
and p0'Yers the form of certIficates of credIt or otherWIse, shall be applIed staten in de vorm van krediet certifikaten of anderszins worden he,den en 
and dutws of h f II . . 
Custodian of to teo owmg purposes . 
Enemy 
Property. (a) The payment of compensation in respect of loss of life, 

Personal injury, or loss or damage to property the 
result of enemy action during the war to an amount 
of £43,853 18s. lOd.; 

(b) the repatriation of German nationals from the Union 
and the mandated territory of South-West Africa 
to an amount of £189,000 ; 

(0) the construction of roads, including bridges and cul
verts to the amount of £500,000 to be allocated as 
follows: £150,000 each to the Provinces of the Cape 
of Good Hope and Transvaal and £100,000 each to the 
Provinces of Natal and the Orange Free State, and to 
be expended by the several Provincial Administra
tions under the direction of the Minister of Labour; 

(d) an advance of £200,000 to the Administrator of the 
mandated territory of South-West Africa for purposes 
of land settlement, boring for water and such other 
objects and under such conditions as to the payment 
of interest and repayment as the Governor-General 
may approve; 

(e) the extinction of the deficiency remaining on the 
Revenue Account after effect has been given to the 
provisions of section one of this Act. 

. 	 plichten van
aangewend tot de volgende doelemden:-. Bewaarder 

(a) de betaling van schadevergoeding ten opzichte van v~~ 
verlies van leven, persoonlik letsel of verlies of V~Jandl! 

h d 'd hI" d l'k Elgendom.
SC a e aan eigen om et gevo g van VIJan e 1 e 
handelingen gedurende de oorlog tot een bedrag van 
£43,853 18s. 10d. ; 

(b) 	 de terugzending van Duitse onderdanen uit de Unie 

en het mandaatgebied van Zuidwest-Afrika tot een 

bedrag van £189,000 ; 


(0) 	 de aanleg van wegen, met inbegrip van bruggen, en 

duikers tot een bedrag van £500,000 te worden ver
deeId als voIgt: £150,000 aan elk van de provincies 

de Kaap de Goede Hoop en Transvaal en £100,000 

aan elk van de provincies Natal en Oranje Vrijstaat, 

en te worden uitgegeven door de onderscheidene 

;provinciale besturen onder de leiding van de Minister 

van 	Arbeid; 

(d) 	 een voorschot van £200,000 aan de administrateur 

van het mandaatgebied van Zuidwest-Afrika voor het 

doel van nederzetting, het boren voor water en zulke 

andere doeleinden en op zulke voorwaarden met be-

trekking tot de betaling van rente en terugbetaling als 

de Goeverneur-generaal mocht goedkeuren; . 


(e) 	 de afbetaling van het overblijvende tekort op d.e in
komsterekening nadat gevolg gegeven is aan de be •palingen van artikel een van deze Wet. 

(2) Op een datum te worden bepaald door de Goeverneur
(2) On a date to be fixed by the Governor-General and notifiedgeneraal en bekend gemaakt in de Staatskoerant overhandigt de 

in the Gazette, the Custodian shall surrender to the Treasury se-IBewaarder a,an de Thesaurie sekuriteiten van de Unie Regering 
curities of the Union Government in amount equal to the amount tot een bedrag gelijkstaande met het bedrag van de krediet
of the certificates of credit issued and not re-purchased by him1certifikaten uitgereikt en niet weder door hem ingekocht en 
and such securities shall forthwith be cancelled. On the same;zulke sekuriteiten worden onmiddellik gekanseleerd. Op 
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dltte, such certificates of credit shall as to principal and interesttdeZel£de datum komen zulke kredietcertifikaten met hetrekking 
become chargeable upon and payable out of the revenues and tot kapitaal en rente ten laste van, en worden betaalbaar uit 
assets of the Union as if they were securities issued under the de inkomsten en baten van de Unie alsof zij sekuriteiten waren 
provisions of the General Loans Consolidation and Amendmentiuitgereikt ingevolge de bepalingen van de Algemene Leningen 
Act, 1917, and any amendment thereof and the provisions oftKonsolidatie en Wijzigingswet, 1917, en wijzigingen daarvan, 
the said Act as amended shall thereafter, muttais mutandis,Cl1 de hepalingen van de gezegde Wet zoals gewijzigd zijn 
app}y to such c~rtificates of credit.. On th~ said date the c~s-I;daarn.Lt mutatis m'utand'is van toepassing op zulke krediet
todlan shall estImate the amount, If any, In respect of WhICh certifikaten. Op de gezegde datum moet de Bewaarder het 
it may become necessary thereafter to issue certificates ofieventuele bedrag ten opziehte waarvan het nodig zou mogen 
credit and shall surrender to the Treasury securities of theiworden om daarna kredietcertifikaten uit de reiken, schatten 
Union Government of such amount. Anv such certificates often aan de Thesaurie sekuriteitell van de Gnie Reaering tot 
credit shall be issued by the Treasury to' the persons entitled!zl1lk hedrag overhandigen. ZUlkc kredieteertifikat:n worden 
thereto ~pon information furnished by the Custod.i~n. .I'door .de Tht:s~urie uitgereikt aan de daarop~ereehtigde persoon 

The Treasury rnay call upon the holders of eerLlfiGates of op mf?rmatJ? verschaft door. de Bewaarde!. . . " 
credit to surrender them in exchange for other securities ofl De ,[hesaune kan van d? be~ltte~s van kredletcertl~k~ten 
the Union Government of like value and currency and carrying I verlanget;: ~m he te ~verhandIge.l; In nul voor andere sekunt.eIten 
the same rate of interest. Ivan de UIlle Regenng van gehJke waarde en gangbaarheld en 

ildezelfde rentevoct dragende. 
(3) Any securities of the Union Government remaining in (3) Sekuriteiten v~.l1 de lInie RegeriJ~g die in dc har:-den 

the hands of the Custodian after satisfying the requirements of I van de Rewaard;:r bhF(m na aan de vennsten van su?-artlk~ls 
sub-?ectio~s (1) and (2) of this section and any cer:tificates oIi(l) en (?) v.~n dit artlkel,voldaan to hebben. en kredietcert.lfi
credIt whICh he has purchased and holds as an UlVestmentlkaten tbe illJ gekocht heelt en als een beleggmg houdt, worden 
shall be cancelled. igekanseleerd. 

· (4) I~en besparing op het bedrag door het I'arlement aange· 
(4) Any saving in the amount appropriated by Parliament wend voor rente op de Open bare Schuld vap. de Unie voor hd

Ifor interest on the Public Debt of the Union for the year endillgljaar eindigende de 3Iste Maart ] 926, die het g<wolg mocht zijn 
the thirty-first day of March, 1926, which may result fromlvan het gevell van gevolg aan de voora£gaande bepalillgen 
giving effect to the foregoing provisions of this section shaJl van dit artikel, 'worclt door de Kontrolcur enAuditeur- genemal 
be certified by the Controller and Auditor-General and the 1gecertificcerd en lwt bedrag daarvan wortH uit het Hoofd 
amount therBof shall be paid from tho l'ublic Debt Vote to theiOpenbare Schuld aan de Opcmbare Selmld Kommissarisscn 
Public Debt Commissioners not later thall the thirty-first day betaald niet later dan de een en dertigste dag van lYIaart 1926 
of MardI, ] 926, and shall be applied by them to the establish-len wordt door hen aangewcnd voor de stichting van een amorti
ment of it sinking fund for the redemption of debt, and anysatiefonds voor do aflossing van BchuId, en gelden die na de 
moneys which may after the first day of April, 1925, have beenjeorste dag van April 1925 door de Bewaarder ontvangen zijn 
or be received by the Custodian under any agreement made of worden ingevolge eon overeenkomst door hem aangegaan 
by him with other Governments or with any person shall bel met andere regeringcn of perl30Ilen worden aan de Openbare 
})aid to the Public Debt Commissioners and be dealt with bylSchuld Kommissaric8en betaald en daarmee wordt door hen op 
them- in like manner. dezelfde wij ze gehandeld. 

(5) Vanaf en na een datum te worden bepaald door de Coever· 
(5) On and after a date to be fixed by the Governor·General neur-generaal en bekend gemaakt in de Staatskoerant, berusten 

and notified in the Gazette, all the powers, functions and dutiesIaile bevoegdheden, funkties en pliehten van de Bewaarder van 
vested in the Custodian of Enemy Property by Act No. 39 or: Vijands Eigendom ingevolge Wet No. :39 van 1916 of inge
1916, or by allY Proclamation issued under Act No. 49 of 1919ivolge een proklarnatie uitgevaardigd ingevolge Wet No. 49 
or Act No. 32 of 1921, shall vest in the Treasury, and as from.van 1919 of Wet No. 32 van 1921 bij de Thesaurie en 'lanaf 
that date the Custodian shall be discharged from all trustsldie datum wordt de Bewaarder ontheven van aUe onder zijn 
and obligations imposed on him by the said Acts and proclama·tbeWaring geplaatste zaken en verplicht. ingon aan hem opgelegd 
tions or any other law or any order of court made thereunder. door de gezegde wetten en proklamaties of enige andere wet 

. ·of bevel van het hof kraehtens dChelve gcgeven. 
Discharge of 3. (1) The municipality of Victoria West is hereby dis-i 3. (1) De municipaliteit Victoria West wordt bij deze Bevrijding 
municipality charged from all liability in respect of the sums of- I bevrijd van aIle aansprakelikheid ten opziehte van de volgende van ~~ .
of Viotoria . '.. . , . i bedragen l\f:lmc,lpab~.'Vest from (a) £29,0?O, ~eIn,.g a p~rtIOn. of a loa~ of £79',000 llld~el (a) £29,000 zii.nde een gedeelte van een lening van£79,000 t~!s~~:~rl<'littbility for 
portion of nnder Ad No. 11. d 1882 of the Cape of Go?d ROFol verstrekt lllgevolge Wet No. 11 van 1882 van de Kaap aansprake
certain loan for thc constructIOn of. a dam and completIOn of a. de Goede Hoop voor de bouw van een dam en de likheid voor 
and interest sehe~l1e f?r the domestIc water supply for the town. voltooiung van een schema voor .de verstrekkina van gedeelte -:un 
and defer of VICtona 'West, and I water voor huishoudelike doeleinden aan de<"> stad zekere lenmgment of · h' h' 1 b d' en rente en redemption (b) £12,796 5s.11 d., bemg t. e mterest w IC 1 ocame ue VictorIa West; en uitstel van 
period of and payable on the said loan as at the first day (b) £12,796 5s. 11d. zijnde de rente die verschuldigd en tijdvak van 
balance of January, 1924. betaalbaar was op de Ilezegde lening op de eerste dag afiossing vansuch loan. • . - ~ balans van 

van Januarle 1924. lening 
(2) The said municipality is hereby discharged from (2) De gezegde municipaliteit wordt bij deze bevrijd van aIle . 

liability in respect of interest upon the balance of the said aansprakelikheid ten opzichte van rente op de balans van de 
loan, na,mely, £50,000, from the first day of January, 1924,gezegde lening namelik £50,000 van de eerste dag van Januarie 
until the thirtieth day of June, 1927, and the redemption periodi1924 tot de dertigste dag van Junie 1927 en het tijdvak van 
of the said balance of the loan shall he deemed to commence Iaflossing van de gezegde balans van de lening wordt geacht aan 

. on the first dayd July, 1927, and thereafter interest andte vangen op de eerste dag van ,Julie 1927 en daarna worden 
principal shall become clue and payable in accordance with1rente en kapitaal verschuldigd en betaalbaar overeenkomstig 
the provisions of Act No. n of 1882 of the Cape of Good Hope. ide bepalingen van Wet No. 11 van 1882 van de Kaap de Goede 

. .Hoop. 
Closing of 4., The Nata~ Poliee Supe~annuation Fund established n~lcler i. 4. Het SUI;>erannuatiefond~ van de N at.alse Politic gesticht S:uiting van 
Natal Police seotlon forty-s'iX of the Police Act (No.1) of 1894 of Natal!maeVOlge artlkel zes en veerhg van de PolIce Act (No.1) van hvt Super

• . • to ~ '" annuat,O!.
S.uperaIIDua- shall be deemed to have been closed on the tlnrty-first day .1894 van Natal wordt geacht gcsloten te Zl]n op de een ell der- fonds van de 
tlOnFund. of March, 1925, ar:-d all moneys payable to t~e said fund aiterltigste dag van Ma~rt 1925, en an~ gel~e.n betaalbaar aan bet Na~a~se 

that date (includmg moneys due but unpaId at that date) gehegde fonds na dle datum (met lllslUltmg van gelden ver- PolItIe. 

/ 
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shall be paid to the Consolidated Revenue Fund and all moneys schuldigd maar niet betaald op die datum) worden aan het 
payable out of the said fund after that date shall be paid from Gekonsolideerde Inkomstefonds betaald en aUe gelden betaal
the Consolidated Revenue Fund. baar door het gezegde fonds na die datum worden uit het 

. 	 Gekonsolideerde Inkomstefonds betaald. 
~~~~ti:~nt 5. Section Beven of t,he Financial Adjustments Ac~,. 1924 5. Artikel zeven van de Financiele Regelings Wet 1924 (Wet WijzigiIl:g 
8cvcn of Act (Act No. ~6 of 1924), IS he.reby ~mended by the addItiOn of No. 36 van 1924) wordt bij deze gewijzigd door de toevoe ing van artlkel, 
No. 36 of the folloWl~g ne:v sub-sectiOn, VIZ.: .. 
1924. (3) ThIS sectiOn shall be deemed to have been In operatIOn 

on and after the first day of August, 1923. 
Amendment 6. (1) Section sixty-four of the Public Service and Pensions 
of section Act 1923 (No. 27 of 1923) is hereby amended
sixty-Jour of 	 " (a) 	 by the deletion of the words" immediately anteriorAct No. 27 
of 1923. 	 to transfer to a post in the public service" and the 

substitution therefor of the words: "and who is or 
was transferred directly from his departmental 
teaching service to a post in the civil service of the 
Colony of the Cape of Good Hope or in the public 
service'" and 

(b) 	 by the del~tion of the' words "and who is or has been 
transferred to a post in the public service". 

(2) 	This section shall bc deemed to have been in operation 
on 	and after the first day of August. 1923. 

- . . 
Amendment 7. (1) Section one hundred and one of Act No. 27 of 1923 wordt bij deze gewijzigd door de invoeging- van ~~ 
?,f de~nitionB is hereby amended .by the addition-

f 
pohc,~, I 

orces ane" revenue" 
in section 
one hundred 
(H,d one ofAct NC!. 27 
of 1923. 

Election by 
oertain 
persons to 
contribute 
to Union 
Pension 
:Fund. 

H,efund uf 
contribu· 
tions to 
flying 
ufficers in 
Soutb 
Africall 
Air Service. 

'transfers 
from 
r!rallllvaal 
General 
Provident 
]!'und and 
'l'ransvaal 
Administra. 
tive and 
Clerical 
Division 
Pension 
Fund to 
Union 
Pemion 
l<'und. 

(a) at the end of the definition of " police forces" of the
dwor s 

" and includes the force raised for service in the 
mandated territory of South-West Africa and 
k th 'l't b I "dnown as ,. c m~ 1 ary eon~ta u ary ; an 

(b) 	 after the words 'servmg under . wherever they occur 
in the definition of "revenue" of the words "or 

van 	het volgende nieuwe sub-artikel, namelik: g ~~~~~ 36 
(3) 	Dit artikel wordt geacht in werking getreden te zijn van 1924. 

op en vanaf de eerste dag van Augustus 1923. 
6. (1) Artikel 1 ieJ" en zestig van de Staatsdienst en Pensioen Wijzigi~ 

Wet 1923 (Wet No, 27 van 1923) word bij deze gewijzigd v~rt artlkel,
( ) D d 1 ' d d" 'dd ll'k •• vwr en Ze8Mga oor esc l,rappmg van e w?or en on~1 e;, voor van Wet No. 

overplaatsIng naar een post In de staatsdlenst en de 27 van 1923. 
indeplaatsstelling daarvoor van de woorden: "en die 
overge~~aa~st is of werd direH. uit zij~ ?epar.tmentale 
onderwlJsdlenst naar een post In de civiele dlenst van 
de Kaap de Goede Hoop of in dc staatsdienst "; en 

(b) door de schrapping van de woorden " en die naar een 
post in de staatsdienst overgeplaatst is of overge

,plaa~st wordt". .. .. 
(2) Dlt artlkel wordt geacht In werking getreden te zlJn op 

en vanaf de ~erste dag van Augustus 1923. 
7. (1) Artlkel honderd en een van Wet No. 27 van 1923 Wijziging 

persons retired from service under". 	 (2) De bepalingen van dit artikel worden geacht in werking ~n va; Wet 
(2) .The pro:-:isions of this section shall be deeme.d to have getreden te zijn op en vanaf de eerste dag van April 1925. 1~3.2 van 

been III opcratiOn OIl and aftcr the first day of AprIl, 1925. 8. (1) Niettegenstaande de bepalingen in de Staatsdienst Keuze door 

8.. (1) Notwith~tanding anything contained in the Public en Pens~oen Wet 1923 ka,n een persoon die in. termen van zijn zekere 
ServICe and PensiOns Act, 1923, any person who by the terms aanstelhng overeenkomstlg de ,Vet gedaan met onderhevig is b:,.r~on~n om 
of his appointment made in accordancc with law is not subject aan de wetten op de staatsdienst of een persoon ti: delik in dienst t~l ~ni~gen 
to the laws regulating the public sen-:ice or any person tem- genomen (lliet zijnde een persoon vallende onder artikel zes en Pensiocn
porarily employed (not being a person governed by section twintig (2) van de gezegde Wet) bij aanstelling in de vaste dienst fonds. 
ttoenty six (2) of the said Act) may, on appointment to the fixed en behoudens de goedkeuring van de Thesaurie verkiezen 
cstablishment and subject to the approval of thc Treasury, om bij te dragen tot het Unie Pensioenfonds ten 0p'lichte van 
elect to contributc to the Union Pcnsion :Fund in respect of cen tijdvak van zijll vorige ononderbroken dienst; mits zulke 
any period of his past continuous employment, provided such keuze gedaan wordt binnen een maand nu aangezocht tc zijn 
election is made within one month of being called upon to zulks te doen door het hoofd van zijn Departement. 
do so by the head of his department. (2) Dit artikel wordt geacht in werking getreden te zijn op en 

(2) This section shall be decmcd to have been in operation vanaf de eerste dag van Augustus 1923. 
on and after the first day of August, 1923. 9. Niettegenstaande de bepalingen van Wet No. 27 van T.erugbeta. 

. I' ffi' d' 	 1Illg van9. Notwithstanding anything contained in Act No. 27 of 1923 IS een v lego cler, Ie om andere redenen. dan w~ngedrag bijdragen 
1923, a flying officer who for reasons other than misconduct is op of n:" de ee:ste dag van Augustus 1 ~23 Ult d~ dle.nst ge- aan ylieg-, 
retired on or after the first day of August, 1923, after serving treden IS na. dlenst gedaan te hebb~n In de Zmdafr1kaanse offi:CJere,n m 
in the South African Air Force under a limited engagement Luchtmacht Ingevt;>lge een b~per~t d1en~~kontrakt gerechtigd ~~~~rl
shall be entitled to a refund of his own contributions, without tot ecn ter~~betal~ng van zlJn ,e1gen bIJd:agen zonde,r rente Luchtdienst. 
interest, to the Union Services Pension Fund established under tot. het Ullle Dlensten PensiOenfonds Ingevolge dIe Wet 
that Act, gestlCht. 

10. (1) Anything to the contrary nOhithstanding in Aet 10. (1) Niettege~lstaande de bepalingen va~ Wet .~o. 190verdracht 
No. 19 of 1908 of the Transvaal. any officer who was a contri- van 1908 van de 'Iransvaal kan een beambte dIe een b1Jdrager van het 
butor to the Transvaal General Service Provident Fund and who w:as tot het Transvaal~e Algeme~~ Di~nst Voorzieningsfonds en 'Z;~:~~se 
without a break in his service was transferred to the adminis- dIe zonder o~~erbre.king van zlJn .dlenst oyergeplaatst werd Voorzien
trative and clerical service of the Transvaal prior to Union naar de Admllllstratleve en Klerkehke Afdehng van de Trans- ingsfonds 
or the admiuistrative and clerical division of the public service vaal voor pnie of de administratieve en klerkelike afdeling vall en hot 

Prior to the first day of Augu~t i 923 mav sub]' ect to the de staatsdlenst voor de eerste dag van Augustus 1923 behoudens Tran~v,(1,alse 
, , J , 	 d f k dk' d T l .' k' _Admllllstra:approval of the Treasury being first obtained, elect to con- ~,voora vcr regen goe Te~trl~g v:,n e nesaune vel' Iezen mn tieve en 

tribute to the Union Pension Fund with effect from the date blJ te drage~ tot het UIlle I enslOenfonds met effekt van de Klcrkelike 
of membership of the firstmentioned fund: Provided d~tum van hdmaatschap van lwt eerstvermelde fonds: lVlet Afde~ing

dwn 	verstande- PenSlOen
(a) that his pension on retirement shall be computed under 

the 	provisions of Act No. 27 of 1923; 

.. . . 


(b) 	 that hIS electIOn shall be mad~ WithIn three. months 
af~er ~he commencement of thIS Act by a WrItten ar-
pli~atIOn a~dresse~ to the head of the Department In 
whICh he IS serVIng; 

(c) 	 that there shall be paid over from the Transvaal 
General Servioe Provident Fund to the Union Pension 

(a aan het einde van de definitie van "poJitiemacht" de~tles 
van de woorden :ftdr:k

" d h . " en tevens e mac t opgerlcht voor dlenst In het kingen 
mandaatgebied van Zuidwest-Afrika en bekend "Politic
als de lVlilitarie Politiemacht"; en !'?:wht " en 

. d d fi . . ". k" 	 . mkom(b) 	 1Il. e e .~l~,le van In ?msten . na de woorden "In sten " in 
dlenst bIJ wanneer dIe gebezIgd worden, van de artikel 
woorden " of personen uit de dienst getreden van". honderd en 

..... ", 	 fonds naal' 
(a) dat ZlJIl pens1oen.bI] UltdlCnsttredIng berekend wordt l!l1ie Pen· 

volgens de bepahngen van Wet No. 27 van 1923; 
(b) 	 dat zijn keuze gedaan wordt binnen drie maalldcn na 

de invoering van deze Wet door schriftelike appli
katie gericht aall het hoofd' van het Departement 
waarin hij dienst doet; 

(c) 	 dat nit het rrransvaaise Algemene Dienst Voorzienings
fonds aan het Unie Pensioenfonds betaald worc.~ 

slOenfonds. 
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Fund the amount which under section forty-three of het bedrag dat ingevolge artikel drie en veertig van 
Act No, 19 of 1908 of the Transvaal would have been Wet No. 19 van 1908 van de Transvaal aan hem betaald 
paid to him had he been retired at the date of transfer; zou zijn indien hij uit de dienst getreden was op de 
and datum van overplaatsing; en 

(d) 	 that there shall be paid over from the Transvaal (d) dat door het Transvaalse Administ,ratieve en Klerke-
Administrative and Clerical Service Pension Fund like Dienst Pensioenfonds aan he~ Unie Pensioenfonds 
to the Union Pension Fund the amount of the con- het bedrag van de bijdragen betaald wordt dat door 
tributions paid by and in respect of him to the first' en ten opzichte van hem aan het eerstvermelde 
mentioned fund with interest thereon calculated at! fonds betaald is met rente daarop berekend tegen de 
the rate of four per cent, per annum, I voct van vier percent per j::"ar, . .. 

(2) The Public Debt Commissioners are hereby authorizedI (2) D~ Openbare Schu;d, Kom~1 sarIssen worden bl] deze 
to transfer to the Union Pension Fund such proportion of thc!gemachtI~d om aan het Ume PenslOenfonds. zulk gedeel~e van 
investments held by them 'on account of the Transvaal General\de beleggmgen doo~ hen geho~deJ? op rekemng van het Trans
Service Provident Fund and the Transvaal Administrative,vaals,e .AIge~ene Dlenst Vo~rzleIll,ngsfonds e,n het Transvaalse 
and Clerical Service Pension Fund as may be required for the iAd~mlstr~tleve en Klerkehke DIenst PenSl?en{onds aan het 
purpose of sub-section (1). Ume PenslOen,fonds over te dra~en als verelst mocht worden 

voor de doelemden van sub-artlkel (1), 

Liability to n. (1) Any contribution due from revenue to pension or n. (1) Een bi'drage verschuldiO'd door inkomstenY'aan Aansprake
:M:an~ate~ superannuation funds under a pre-Union pension law, in rcspect pensioen of super~nnuatie fondsen i'ngevolge een pensio~wet likheid van'femto?, ' of any officer who is serving undcr the administration of the van voor de Unie ten opzichte van een beambte die dienst ma~daat
c~~t~~u~;~ns mandated territory of South-West Africa shall be made from the doet onder het be~tuur van het mandaatgebied van Zuidwest- gekbled bv~or 

. f h ' d f h C I'd d 	 ze ere lJto penSIOn revenue 0 t at terrItory, an not rom t e onso 1 ate Afrika wordt uedaan door de inkomsten van dat gebied en dragen tot 
~unds a~d Revenue Fund. niet door het Gekonsolideerde Inkomstefonds. pensioen
for pensIOns 	 . W '1 . " d UT' fondsen enin certain (2) Where under any such pre-Union pension law an officer (2) anneel' lllgevo ge een penSlOenwet van voor c Ille" ' . 
cases. 	 who ~s serving unde; the, administration of the said terri~oryee~ .beambte die dienst doe~ onder het bestuur van hetJ~ezegde ;~~~ioenen 

eontributes to the Consolidated Revenue Fund, that admmis-!geOled tot het Gekonsobdeerde Inkomstefonds blJdraagt, in zekere 
tration shall contribute a like amount to that fund from thedraagt dat bestuur een dergelijk bedrag bij tot dat fonds uit gevallen. 
revenue of the territory. de inkomsten van het gebied, 

(3) Whenever, after "the commencement of this Act, a pre- (3) ~anneer ~a d,e il~voering van deze Wet een beambte 
Union officer serving under the administration of the said van voor de, UIlle, .dIe dlenst doe~ onder het bestuur van het 
territory is discharged from the public service owing to,gezegde gebled, Ult de st~~tsdlenst ?ntslagen wO.rdt ~cn
abolition of his office or a reduction in or reorganization or Igevolge, va;t opheffing v!'n ZI]n betreklnng, of verminderlllg, 
readjustment of any department, office or establishment in such ,,:eo,rga~sa~le of herregehng van een departement, .. kantoo,r of 
administration that portion of his pension or annuit which !Inr~chtmg III zulk bestu:ur, wordt ~~t g~deelte van zlJn penslOen 
. , f' h' .' dId" 'Yh II b i of Jaargeld dat ten 0pzlChte van zIJn dienst onder zulk bestuur
IS In respect 0 IS serVIce un er suc 1 a lll1111stra,tlOn s a e l:, d d' k t 1 t b' d b t Id t td t }" d' 'I 	h h h' IS oor e m oms ,en V3,n Ie O'e Ie e aa 0 a 11J emet from t IIe revenue 0 f t he terntory unt1 e reac es IS' , '1" " b. , , . 
prescribcd age of retirement, 'fhe amount which is to be met! voorgeschreven eeftl]~ van Ultdiensttredlllg bereIkt, Het . 

'd b tl '1' .bedrag dat door zulke lllkomsten betaald moet worden, wordtf h I 11 b d trom sue. revenue SIll. e e ,ernllne y Ie reasury. id d Th 'b ld v f d ddt lk b bt , , • oor e esaurle epa a , t ana e ag a zu e eam e 
~s from the day ~uch officer attaInS the,prescnbed age for'de voorgeschreven leeftijd voor uitdiensttreding bereikt wordt 

retlrc~nent the, pensIOn shall be ~efrayed eIther from t~e ap-I het pensioen betaald nit het betreffende pensioen oE super
propnate penSIOn or superannuatIOn fund or the Consohdatedlannuatie fonds of het Gekonsolideerde Inkomstefonds naar 
Hevenue Fund as the circumstanees require, ide omstandigheden vereisen, 

(1) The provisions of sub-sections (1) and (2) of this section (4) De bepalingen van sub-artikels (1) en (2) van dit artikel 
shall have effeet as from the first day of AI/ril, 1925, hebbell effekt vanaf de eerste dag van April 1925, 

12. (1) Het bestuur en de bevoegdheid om regulaties te OVt'l'drl1cilt 
12, (1) The administration and the powcr to make regula- maken voor het beheer van en kontrole over een instelling of ViHl zckel'cTransfol' of 

educational tions for the management and control of any institution or dienst, die in termen van artikel eyvan Wet No, 5 van 1922 of o~lderwijil
services to service which, in terms of section eleve·n of Act No, 5 of 1922 or:een wijziging daarvan, vcrklaard is of hicrna verklaard mocht cdhenster;t v~n 
Government 	 'd '11' f d' - b d h d e Pl'OVlllClesany amendment thereof has been or may hereafter be dcclared wor en een mste lllg 0 Ienst m egrepen on er oger on er- naar do
from the 

an institution or service included in higher education, shall as wijs te zijn, wordt vanaf de in zulke verklaring vermelde datum Hegering,Provinces. 
from the date mentioned in such declaration he deemed to have geacht bij de Iliinister van Onderwijs te herusten tezamen met 
been or to bc ve8ted in the )'linister of Education together aHe rechten en verplichtingen in verband met zulke illstelling 
witlI all rights awl ohligations COllnt'ctcd with sueh institution of d~e~st die voor die datum ,rec,htell ell verpliehtingen van de 
or service, 'v:h~dl prior to that dat~ were rights and obligations adI:lln;stra~~ur van ~en prOVlllClC ,~aren, . 
of the Admmlstrator of any provlllce, (2l TenzlJ anderszlI;'s hepaald l;IJ de, wet e!~ met lllaeht

(2) Unless otherwise provided by law and suhject to the pro- nemlllg van de ,bepahngen yall d~t artlkel" bl!Jven de, voor
visions of this section, the conditions of service including retire_waa~dcll van dIenst, met mbegrlp van 1ll~dIensttredlng o~ 
ment or pension benefits and the right to contribute in respect penslOenvoordelen en het rec,ht om ten opz~?hte da~rvan ,b ]

' ,., " te dragen van een persoon dlenst doende blJ zulke Instelhnrr 
thereof of any person emp1oyed m sueh lllsbtutlOn or serVlCe f d' ' k ht 1 f kl' 1 t d h dO . 'f hId 1 t' h d b d 0 WHat, van ITac . a so gcen ver armg p aa s gevon en a ,1 11s la contmue III orce as t oug 1 no ec araloll a een rna e, lk b" d t ' 1 t 'td' tt di f 
but any such contribution in respect of retirement or pension maa~ zu e 1] ragenen OpZlC 1 e, van Ul· lCl:S. re ng 0 
h fit' 1 11 a f om th 1 t m'l t' n d I' the d 1 t' b penslOenvoordelen worden vanaf de In de verklarmg vermeldeupne S 1a 	 , s .r e cae e 1]0 e n ec ara lOn, e 'U' 0 d "b Id•

' 'd' th }I' 't fEd t' datum a,an de lYJ.mlster van n erWl]S etaa , 
pal to - e • lI~S, er 0 , uca IOn. , , ,(3) Het bestuur of de autoriteit dat of die een pensioen- of uit

(3) ~he admmlJtratIOn 01' ~uthonty controllIng, any pensIOn 'diensttredingschema ingesteld door de wet kontroleert, waarvan 
or retlfem,ent s~he~le ~stabhshe~ by law of which a person een persoon dienst doe,nde bij een aldus verklaarde instelling of 
employcd III an lllstitutlOIl or serVICe so declared w!l's by :-eason dienst eenlid was ter zake van zulke dienst op de datum vermeld 
of such .employment a membe~ ~t the date Ille!ltIO~ed m the in de verklaring, betaalt aan de Minister van Onderwijs ten 
d!lclaratIOn shall pay to the MlIllster of Edu~atIOn III r~spect opzichte van elke zodanigc persoon tweemaal het door hem 
of each such person double the amount contnbuted b~ hI~ to:tot het fonds bijgedragen bedrag en een bedrag gelijkstaande 
the fun~ and an al~ount equal to an'y arr~ar uontrlbUtI?nsJmet achterstaUige b.edragen door hem verschuldigd maar niet 
due by hIm but unpaId at the date mentIOned m the declaratlOn betaald op de datum vermeld in de vcrklaring tezamen in elk 
together in each case with interest compounded annually at 
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five per centum or if no contributions were payable suchlgeval met .;aarliks samengestelde rente tegen de voet van vij£ 
amount as may be determined by the Treasury: Providedlpercent of, indien geon bijdragen betaalbaar waren, zulk 
that the amount of the payment may with the approval of the!bedrag als door de Thesa1llie bepaald mocht worden: Met 
Treasury be increased or diminished in respect of any paymentsldien verstande dat het bedrag van de betaling met de goed
made on or after such date to or from the funds of the pensionikeuring van de Thesaurie vermeerderd of verminderd kan 
or retirement scheme in respect of the said member, and that:worden ten opzichte van betalingen gedaan op of na zulke 
on such pa!meht ~o the Mi~ister of llJducation membership ofldatll;m aan of door de £?ndsen van het pensioe~- of uitdienB~~ 
the aforesaId penSIOn or retIrement scheme shall be deemed to!tredlllgschema ten 0pzlChte van het gezegde hd, en dat bIJ 
have ceased. Izulke betaling aan de Minister van Onderwijs het lidmaatschap 

, . . .. ivan het voorzegde pensioen- of uitdiensttredingschema
'lhe prOVIsIOns of thIS sub-sectIOll. sh~ll app~y to the case ~f algeacht wordt opgehouden te zijn. 

persor~ tr~nsf~rred after t~e date mentIOned m the declaratIOn I De bepalingen van dit sub-artikel zijn van toepassing op het 
to an UlstltutIOn or a serVIce so declared. Igeval van een persoon overgeplaatst 'na de datum vermeld in 

(4) The Minister of Education shall apply the contributions!de verklarif':g .naar een aldus v~~klaarde instel!~ng of dienst. 

and payments mentiolled in sub-sectious (2) and (3) for pensioni (4) De Muuster .van Onde.rWI]S wcndt de blJdragen en. be

purposes on sueh conditions as are or may be prescribed by lawtalm~en vermeld m sub-artlkels (2) en (3) aan tot penslOen 

or if not prescribed by law as are approved by the Treasurv. !d.~elemdcn op zulke voorwaarde.n a~s doo! de wet voorgeschreven 


• [zlln of mochten worden of, mdIen Ulet door de wet voor
. . . .. .gescbreven, als goedgekeurd worden door de Thesaurie. . 

Application 13. N otWltbstandmg anythmg contamed m sectlOn five of! 13. Niettegenstaande de bepalingcn vervat in artikel vijj van Aamvpndlllg
of interest Act No. 34 of 1909 of the Orange River Colonv, the Minister of Wet No. 34 van 1909 van de Oranje Rivier Kolonie kan de van r~t~t 
on portion Education may aJ)ply the in~erest on the part ·O! tho. local loans 'Minister van Onderwijs de rente op het gedeelte vau het Plaat- ~~lghe:e eof local 
loans fund ~Ul.ld referred. to III sub-s~ctlOn (2) ?f that sectIon, In so far as selikc Leenfonds bedocld bij sub-artikel (2) van dat artikel Plaat~elik 
(O.R.C.) to It IS not reqUIred to prOVIde bursarres, to the general purposes.in zoverre het lliet vereist wordt voor de betaling van studie- Leenfonds 
general of the Grey University College. libeurzen aanweIldcIl tut de algelllcn(' doeleindpn van het Grey (01.R.IC) tot 
purposes of 	 i • . ." ~ . - . - ~ a gemene 

I Umvenntelts Kollcge. doeleinden.Grey , 	 van GreyUniversity
College. 	 Ii, Universiteita 

Kollege. 
:r' .• . : 14. Niettegellstaallde de bepalillgell van een of andere wet ~ekradlti-

Validation of 14. N otwlthstandmg anythmg to the contrary contamcd:wordt de betaling van de som vall twee honderd twec en dertig grog yan 
payment ,:f in any law, the payment of the sum of two hundred and thirty-!polld zes shillings en zcs pennies (£232 68. 6d.) (zijnde dc ~~~h~~ :':f 
£t232 t~s. 6d. two pounds six shillings and sixpence (£232 6s. 6d.) (being the1royalty van tien shillings 1)e1' ton betaald ten opzichte van a;n~ . . 
o na. Ive I f h'll' 'd . f d I •tribal iunds roya ty 0 ten s. 1 Ill&S per to.n pal III r~spec~ 0 eorun umcorundllm nit een naturellelokatie verwijderd zoals voor- Naturelle

instead of to removed from any natrve 10catlOn as prescrIbed m Government <resehreven in Gocvernements kennisgeving No. 477 van de stammen 
t,he Consoli- Notice No. 477 of fourth April, 1918), direct to various native ~ierde April 1918) direkt aan verscheidene Naturclle-stammen ~onldS0tn 
dated t 'b 1 f d' d f h C l'd d R F d' , ' ... 	 Inp aa s vanR.evenue rl a un~, 111stea 0 to t e ·onso 1 ate evenue un, IS fondscn, mplaats van aall het Gekonsullllcerde Inkomstcfonds, aan het 

d . hereby valIdated. F,un. 
Amendment 15. Section six of the Financial Adjustments Act, 1922, (Act 
oisecti(;n six No. 38 of 1922),i8 hereby amended by the deletion of the word 
°oi Act N. 0.38 " four" and the substitution therefor of the word" six".

f 1922 

· 	 J f th L dB kAt 19t2 ' d d b Amendment 16• Sect Ion Len 0 e an an c , , as amcn e y
of section the Land Bank Acts Further Amendment Act, 1924, is herebv 
len oi Act amended as follows 	 .No. 180i 
1912 as 
ameItded by (a) By thc deletion of the words "a fee of three guineas
Act No. 32 for each day or portion of a day upon wbich he is of 1924. enaaaed upon the business of tbe bank" and the 

10> q • 	 .substrtutIOn therefor of the followmg words: "an 
amount of seven bundred and fifty pounds per annum 
in equal monthly instalments ", and 

(b) 	 by the deletion of the words: "provided that no 
member (other than the managing director) shall be 
paid more than six hundred pounds in one year" and 
the substitution therefor of the following words : 

" Provided that for every day in excess of fourteen 
days in any year of offiee on which any member (othcr 
than the managing director) is absent from a meeting 
of the board such amount shall be reduced by the sum 
of threc pounds, unless thc board is satisfied that the 
absence is due to illness or the business of the bank". 

Interpreta. 17. (1) Section eleven of the Land Bank Acts ]'urther 

bi]' deze bekrachtigd. 	 GekonBoli.deerde 
Inkomsto· 
fonds. 

I 	 Hr" .•15. Artikel zes van dc Financie e Rcgclings Wet 1922 (Wet n IJZlgUl:g 
:No. 38 van 1922) wordt bij dezc ge,vijzigd door dc schrapping Yall a:rt!~elt 

d "'" d' dIll' d I zes van eHvan het woor VIer cn e 111 ep aatsste 111g aarvoor van lCt No. 38 van w d" " 192" 
oor zes. ~. 
16. Artikel tien van de Landbank Wet, 1912, zoals gewijzigd Wijzigi~g 

door de Landbank Wetten Verdere Wijzigings Wet, 1924, wordt tv:an aartl,k,~letn 
bij deze gewijzigd als voIgt :-	 J~. ~8n v'~n 

(a) 	doo~ de schrapping van de woorden " een fooi van dri~ 191~.z?als 
gumeas voor elke dag of gedeelte van een dag dat bi] gdeWIJzIgd 

. h 	 ld "d db' h 'd d b k" door WetZlC a us WI] t aan e eZlg el van e an . en e No 32 van 
indeplaatsstelling daarvoor van de volgende woorden : 1924. 
"een bedrag van zeven honderd en vijftig pond per 
jaar in gelijke maandelikse betalingen", en 

Iv) door de scllrapping van de woorden " )fet dien ver

stande dat geen lid (behalve de besturende direkteur) 

meer dan zes honderd pond in een jaar ontvallgt " cn 

de indeplaatsstelling daarvoor van de volgende 

woorden : 

" 'Met dien verstande dat voor elke dag mccr dan 
veertien dagen in een ambtsjaar dat een lid 
(niet zijnde de besturende direkteur) afwezig 
is van een vergadering van de raad zulk bedrag vet 
minderd wordt met de som van drie pond, tenzij. de 
raad overtuigd is dat de afwezigheid het gevolg is van 
ziekte of de bezigheid van de b:mk ". 

17. 	(1) Artikel elf van de Landbauk Wetten Verdere \Vij- Uitleg van 
t.ion of Amendment Act 1924 (Act No. 32 of 1924) is hereby amended zigingswet, 1924 (Wet No. 32 van 1924) wordt bij deze gewijzigd arti~el 
section . ' 	 d d h' d d" d f ds d b k" zestu,ll vanby t~e ~eletlOn of thc words "fu?ds of the bank" and the oor .e sc 	rapplllg -:an e WOOl' en e on en ~~n e an Wet No. 3:Z
sixteen of substItutIOn therefor of the words' reserve fund created under en de mdeplaatsstelllllg daarvoor van de woorden het reserve- van 19:Z4.Act No. 32 
of 1924. tbe provisions of sectionfot·ty-tkree of the prhlcipal Act". 	 fonds gesticht ingevolge de bepalingen van artikel IZn:e en 

vee·rtig van de Hoofdwet." 
(2) This section shall be deemed to have been in operation (2) Dit artikel wordt gcacht in werking getreden te ZIJn op 

on and after the tenth day of September, 1924. ell vanaI de tiende dag van September,1924. 
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Transfer of 18. There shall be tra,nsferrcd from the Steamships Interestll' 18. Het hedrag van hondf\fd en vier duizeml negen honderd Overdroeht 
i~~:5~~~rom Suspense Account of the Railways and Harb.ours Account the twee en zestig' pond zestien shillings en. vijf pennies ~~~4,962 

__'- Steamships sum of one hundred and four thousand mne hundred andl(£104,962 16s. 5d.) wordt overgedragen mt de Stoom- 16s. 5d. uit 
Interest sixty-two pounds sixt,een shillings and five penoe (£104,962Ilchepen Rente Suspensie Rekening van de Spoorwegen en Stoom· 
Suspense 16s. 5d.) towards meeting any expenditure incurred bv the Havens Rekening om uitgaven te dekken door de Spoor- schepen 
Acceotunotstto f Railways and Harbours Administration in the acquisition of! wegen en Havens Administratic ol\Qernomen in de aan koop ~nte . 

, 	 me c 0 h' • , ! ,.,uspenSle 
, 	 acquisition steams IpS. van stoomsehepen. Rekeningom 

of steam· de kosten 
ships. van aankoop 

van stoom· 
Transfer 19. (1) From the date upon whieh the Electricity Supply ;;chepen te 
from Rail· Commission may acquire t;he whole or any portion of the dekkcn. 
~ay~n~ Colenso electricity undertaking the Railways and Harhours . .... 0 d h11\ ~ Administration may remove from the interest-bearing capital 19. (1) Vanaf de datum waarop de clektnsltmtsvoor- vcr rae t, 
~:~~t~nt to of the Administration such amount as may be agreed upon zienkin~~k~mmisI8ie he~ geheel} of een gedeelkte v;n ",de Colenso S~oorweg 
Electricity between the Commission and the Administration as the purchase ele tnsltmtsOn( ?r!lemlI~g n;oc It overnemen an e ~poorwegen en J:Iiwen 
S,!p~ly ~om. price (includina capitalized interest to date of transfer) 0: the en Havens AdmullstratJC mt het rentedragende kapItaal van de KIIPlt~l 
mlS~tloln s undertakiM 80'"acquired. Administratie zulk bedrag aL~ mocht overeengekomen worden Rekemng.
capl a <> 	 d k .. d Ad . . t t' I d k . . naar Kapl.
account of .... tussen e -omrnlS8le en e mInIS ra Ie a.s e OOPPrl]S taal Reke
value of (2) Such a~Ol~nt, shall. be debIted agamst the ElectrICIty (met inbegrip van gekapitaIiseerde rente tot datum van over- ning 
Colen~o. Supply CommHlsIon s capItal account and shall be deemed to dracht) van de aldus overgenornen onderneming wegnemen. van elek. 

~J~~~~l:~flin . ~ave ~ee? a(~vanced by the !reasury to .t~e Electricity ~upply . (2) Zulk bedrag w?r~t.gedebit?er~ tegen d~ ~apitaal Reke- t.risit,,:its: . 
g COlllmI:~slOn III accordance wI~I~ the provl~lon" of sub-sectlOll (3) nmg van de elektrlSltCl,tsvoorzlelllngsko~r~n8~Ie en. v.:ordt k~~~~:~gs 

of sectIOn seven of the ElectrICIty Act, 1922. geacht door de Thesaune aan de eIektnsltmtsvoorzwmngs- van de 
.. . . kommisflie voorgeschoten te zijh overeenkolllstig de bepaIingen waarde VA,n 

Short title. ~O. ThIS Act Illay be CIted for all pnrpOS~Ji! as the Fmanclal van sub-artikel (3) van artikel Ze1Jen van de Elektrisiteit Wet, de Co~c.nso 
AdJustments Act, 1925. 1922 el~kt,rlsl' 

. 	 teltsondf'r 
neming.. 

I 20. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel. 
laIs de Financiele Regelings Wet, 1925. 
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No. 44, 1925.] No. 44, 1925.] 

\VET 
To provide for certain pensions, grants, gratuities Om voorziening te maken voor zekere pensioenen, 

and other pensionable benefits and to amend toekenningen, gratifikaties en andere pensioen
certain laws relating thereto. dragende voordelen en zekere wetten in verband 

daarmee te wijzigen. 

BE IT ENACTED by t,he King's Most Excellent ~ajestY,'ZIJ HET BEPAALD door Zi'n Ma'esteit de Koning, de 
, the S~nate and the House of Assembly of the TImon of,l Senaat en de Volksraad va~ de Dnie van Zuid-Afrika 
South AfrICa, as follows:- lals It.I vog.

;~:~ to 1. ~otwi~llstanding anything to the contrary in any law 1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen vervat in Macht om 
1certain c?ntam.ed, It shall be lawf~l to award to. the persons m~n-enige Wet, zal het wettig zijn om aan de personen opgenoemd zeke~e 

pensions and tlOned III the ~chedule to tIns Act ~he p~nslOn, gr~nt, gratUIty in de Bijlage tot deze Wet het pensioen, de toekenning, gratifi- :n~~:~n 
other . ?r other pensIOnable benefit speCified III the saId Scbedule, katie of andere pensioendragende voordelen, uiteengezet in voordelen 
:~~~J:n~~ III respect of each such person. de Bijlage ten aanzien van ieder zodanig persoon, toe te toe te 
with kennen. kennen 
Schedule to overeen·

komstig de 
Act. Bijlage tot 

deze Wet.
Short title. 2. This Act may be cited for all purposes as the Pensions 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel.(SuI)plementary) Act, 1925. 

als de Pensioenen (Aanvullings) Wet, 1925. 


Bijlage. 

Schedule. 1. De toekenning aan Elsie J. M. Smith, wedmve van M. W. Smith, 
die gedood werd gedurende de industriele beroering op de 'Witwatersrand 
in 1922, van een pensioen van £90 per jaar, met ingang van 1 April 

1. The award to Elsie J. M. Smith, widow of M. W. Smith, who was 1924; zodanig pensioen op te houden bij hertrouwen, wal1rna een 
killed during the industrirtl distm'bances on the 'Witwatersrand in 1922'ltoekenning van £18 per jaar zal worden verleend voor en ten behoeve 
of a pension of £90 per annum, with effeet from 1st April, 1924; suchIvan elk van haar kinderen die dan onder de ouderdom van 16 jaar zijn 
pension to cease on re.marriage, whereupon an award of £18 per a.Jllmm totdat zij respektievelik de ouderdom van 16 jaar bereiken. 
shall be paid for and on behalf of oach of her children who are thenI 2. De toekenning aan A. J. Mason, die zijn gezicht verloor ten gevolge 
\mder the age of 16 years ulltil they respectively attain the age of 16'Ivan wonden in 1916 in de oorlog bekomen, van een pensioen van 
years. £84 per jaar, met ingang van 1 April 1924. 

2. The award to A . •T. Mason, who lost his gight as the result of woundsl 3. De toekenning aan Maria Abbott, weduwe van R. Abbott, voorheen 
received in aetion in 1916, of a pension of £84 per Annum, with effect hoofdman van Bird Eiland, va,n een pellsioen van £60 per jaar, met 
from 1st April, 1924. I ingang van I April 1924. 

a. The award to Maria Abbott, widow of R. Abbott, formerly Head· 4. De toekenning aan W. Syrett, voorheen konstabel, Zuidafrikaaru;e 
man of Bird Island, of a pension of £60 per a,nnum, with effect from Ipt Politie, van cen peusioen van £48 per jaar, met ingang van 1 April 
April, 1924. 1924, behoudens overlegging aan het einde van Maart 1926, en jaarliks 

4. The award to W. Syrett, formerly a constable, South African Police, daarna, van een medies certifikaat aantonend dat hij nog onbekwaam 
of a pension of £48 per annum, with effect from 1st April, 1924, sub·lis ten gevolge van het letsel. . 
ject to the production, at the end of )farch, 1926, and annually there-: 5. De toekenning aan Mevr. A. M. van Rooyen, weduwe van J. S. van 
after, of a medical certificate showing him to be still disabled as theIRooyen, voorheen manschap van de Zuidafrikaanse Politie, van eon 
result of the injury. ,pensioen van £48 per jaar voor een tijdvak van vier jaren, met ingang 

5. The award to Mrs. A. M. van Rooyen, widow of J. S. van Rooyen,!van 1 April 1924. 
forrnElrly a member of the South African Police, of a pension of £48 6. De toekenning aan Johanna C. Moore, weduwe van J. 'F. Moore, 

1per annum for a period of four years, with effect from 1st April, 1924.lvoorheen manschap van de Politiemacht, van een pensioen van £24 per 
6. The award to Johanna C. Moore, widow of J. F. Moore, fo~merly alljaar, met ingang van I April 1924. 

member of the Police Force, of a pen~ion of £24 per annum, with effect 7. Het pensioen van B. J. S. Bishop, voorheen manachap van de 
from 1st April, 1924. ITransvaalse Politie, te vermeerderen tot £63 17s. 6d. pel' jaaI', met 

7. The pension of B. .T. S. Bishop, formerly a member of the Transvaal ingang van I April 1924. 
Police, to be increased to £63 178. 6<1. per annum, with effect from 1st 8. Het pensioen van C. H. S. Reid, voorheen sergeant, Zuidafrikaanse 
April, 1924. Politie, te vermeerderen tot £180 per jaar, met ingang van 1 April 

8. The pension of C. H. S. Reid, formerly a sergeant, South African 1924. 
Police, to be increased to £180 per almum, with effect from 1st April" 9. Het pensioen van A. P. N. du Toit, voorheen rechter van het Hoge
1924. Ihof van Swazieland, te vermeerderen t,ot £360 per jaar, met ingaug 

9. The pension of A. P. N. du Toit, formerly a judge of the High Court, van I April 1924. 
of Swaziland, to be increa,sed to £360 per annum, with effect from 1st i 10. Het pensioen van L. M. Stella, voorheen in dienst van het Departe. 
April, 1924. iment van Landbouw, to vermcerderen tot £150 per jaar, met ingang van 

10. The pension of L. M. Stella, formerly in the service of the Depart. Idatum van uitdiensttreding. 
ment of Agriculture, to be increased to £150 per annum, with effect from I II. Het pensioen van G. H. Martin, voorheen bereden mallschap, 
date of retirement. Zuidafrikaaru;e Politie, te vermeerderen tot £186 per jaaI', met ingang ..----r- . ..--...' 

11. The pension of G. H. Martin, formerly a trooper, South African van 1 April 1925..~ 
Police, to be increased to £186 per annum, with effect from 1st April, 1925. 12. Het pensioen van Mevr. E. Bailey, weduwe van M. H> Bailey, 

12. ']:he pension of )llrs. E. Bailey, widow of M. H. Ba.iley, formerly a voorheen kIerk, Departement van Landen, te vermeerdertlfi'tot £36 per 
clerk, Department of Lands, to be increased to £36 per annum, with jaar, met ingang van 1 April 1925. 
effeet from 1st April, 1925. 13. Het pensioen betaalbaar aan C., A. Bangley, onderwijzer, Nata.la 

13. The pension paye,bIe to C. A. Bangley, teacher, Natal Education Onderwijs Departement, bij uitdiensttreding te berekenen krachtens de 
Department, on retirement, to be computed under the provisions of bepalingen van Wet No. 22 van 1874 (Natal) alsof hij 20 dienstjaren 
Act No. 22 of 1874 (Natal) as if he had completed 20 years' service voltooid had en op 3 Oktober 1904 op de vaste dienststaat van de Natalse 
and had been placed OIl the fixed establishment of the Natal Civil Service Civiele Dienst geplaatst was. 
on the 3rd October, 1904. 14. Het pensioen van J. Sommerville, voorlleeu oppasser, Emjanyanfl 

14. The ponsion of J. Sommerville, formerly an attendant, EmjanyanaMelaatsegesticht, bij uitdiensttre(ling to berekenen alsof de bepalmgen 
Leper Institution, on retirement, to be computed as if the pl'Ovisions!van artikel vij! en dertig (3) van Wet No. 27 van 1923 van toepassing 
of section thirty-five (3) of Act No. 27 of 1923 were applicable to his case. waren op zijn gevaI. 
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15. The pension of J. S. Petersen, formerly assistant head male nurse, 15. Het pensioon van J. S. Petersen, voorheen assistent.hoofdverpleger; 
Robben Island Leper Institution, on retirement, to be computed i'lS if Robheneilund ~lelaatsegesticht, bij uitdiensttreding, te berekenen alsof 
t,he provisions of section thirty.Jive (3) of Act No. 27 of 1923 were appJi(·. de bepelingen van artikeivijj en dertiy (3) van 'Vet No. 27 van 1923 
able to his case. van toopassing waren op zijn goval. 

16. A. J. Larpent, head constable, South African Police, to be reo 16. A. J. Larpent, hoofdkonsta~~, Zuida.frika!l.nse Politie,.~e be. 
(!arded as being on authorized leave of absence during the period 1st schouwel~ op gcautOl'lseerd vcr~of t;. ZIJll geweest gedurende !~et hJdperk 
Januarv, 1924, to 31st ,Tanuary, 1924, and as having retired on 1st 1 Januane 1924 tot 3J ,)anuarw Hl24, \"n Ult de .dlenst te zl~n getr~dell 
Februa;y, 1924, subject to the recovery of any pension paid in respect OPt l Februarlc 192~, behouddcrutSt~ed' tenkIgbetahng van erug penslOen
f h' . d 	 UI -gekeerd ton aanZlen van a 1) per '. 

o sue perlo... 	 17. De toekenning ~an Ro~lin C. Barry, weduwe van J. F. G. Barry, 
17. The award to R:0slm C .. En.rry, WIdow of J. F. G. Barry, formerly a voorheen konstabel, Zmdafl'lkaanse Spoorwegen, voor en ten behoove 

constable, South Afncan R":llways, f?r and on behalf of her youngest van haar jongste kind, van £1S per jaar, totdat. het de ouderdom van 
child, of £IS ~r annum, untIl he aHams the age of 16 years,with effect 16 jaal' bel'eikt, met ingang v,tn 1 April 1924. 
from 1st AprIl, 1924. IS. De toekenning aan Mevr. A. L. Hicken, weduwe van J. tV. B. 

IS. The award to llrs. A. L. Hicken, widow' of J. W. B. Hicken, Hicken voorheen.houtvcster, l?e~arteI?ent van Bos,;ezen; voor en te~ 
formerly a forester, Department of Forests, for and on behalf of her two behoev~ van ha.'lr tw<ce mmc1erJartge k~nderen, yan £12 per Jaar t<:tdat ZIJ 
minor children, of £12 per o,nmun, until they respectively attain the age I'!'sp~ktlevehk de .oude.rdom van :6 jaar ber?lken, en. £24 per Jaar ten 
of 16 years, and of £24 per annum in respect of her invalid son until a<mZlen .van haal', mvahde .zoon to"dat haal' longste kmd de ouderdom 
her youngeRt child attains the age of 16 years, with effect from 1st April, van 16 Jaal' berelkt, met mgang van 1 AprIl 1924. 
1924. 	 . 19. De toekenning aan Anna G. Bekker, weduwe van P. J. Bekker, 

. voo1'hoon ploogbaa.s, Zuidafrikaanso Spoorwegen, voor en ten behoove van 
19. The award t? Anna ~. Bekker, WIdow of P. J. Bekker, former~y a haar vier minderjarige kinderen, van £12 per jaar t<cn aanzion van 

ga!lger, South AfrICan RaI~ways, for and on l,>ehalf ?f her four ~mor elk kind totdat zij respektievelil< de ouderdom van 16 jaar bereiken, 
chll~ren, of £12 per annum m :espect of each chdd un~d they respectIvely met ingang van 1 April 192.1. 
attam the age of 16 years, with effect from 1st AprIl, 1924. 20. De tookenning aan Cornelia D. F. Craig, weduwe van VV. D. Craig, 

20. The award to Cornelia D. F. Craig, widow of tV. D. Craig, formerly voorheen in het Departement von Posten Telegrafle, van een gratifi. 
in the Department of Posts and Telegraphs, of a gratuity under Na.tal katie krachtens Natalse Regeringskennisgeving No. 325 van 1910 van 
Government Notice No. 325 of 1910 of £251 Ss. Od. £251 S8. 

21. The award to Mary A. Newton, widow of J. H. Newton, formerly 21. De ~oekenning Mn Mary A. Newton, weduwe van ,T. H. Newt,on , 
in the employ of the Natal Goverrunent Railways, of a gratuit,y under voorheen 1ll ,;henst van dc Natalse GOl:verneme~ts ~poorwegen, van 
Natal Government Notice No. 325 of 1910 of £166 lOs. ~~~O~~~fi~~~~ :~chtenll Natalso Regermgskennisgevlllg No. 325 van 

22. The award to R. J. G. Rod~rs, forn;orly in the serviee of the Publ~c 22. De toekcnning aan R. J'. G. Rodgers, voorheen in dienst van het 
Works De~rtmont, of a gratmty oqu~valo~t to the. an;ount ?o~~n.lpublieke WeJ'ken .1?epartement, van een grntifikatie gelijk aan het 
buted by hun to the Transvaal AdmllllStratlve and Clel'lcal DIVISIOn bedrag door hem blJgedragen tot het Pensioenfonds van de Transvaalse 
Pension Fund. Klerkelike Afdeling. 

23. The award to E. E. Mankazana, formerly a native interpreter, 23. De toekennin~ ~n E. E. Mank?,zan~, voo;?een naturelletolk, De
Department of ,Tustice, of a gratuity equivalent to the amount con. parten~?nt van Justltte, van een gr:"t.ifikatl? gehJk aan het bedrag .door 
tributed by him to the Cape Civil Service and \Vidows' Pension Fund. hem blJgedragen tot het Kaapse ClVmle DIenst en Weduwen PenSloon· 

f 	 . fonds. 
24. The award to D. A. Purcell, .ormeri¥ a telegraphISt, Departmont <;f 24. De toekenning aa,n D. A. Purcell, voorheen telegrafist, Departe. 

Posts and ~elegraph8, of a. gr~t:llty e~Ulvalent to the .amount contn- ment van Post en Telegrftfle, van een gratifikatie gelijk aan het bedrag 
but.ed by hIm to the Natal CIvIl SerVICe SuperannuatIOn Fund. door hem bijgedragen tot het Natalso Civiele Dienst Superannuatie 

25. The award to Franees C. Leary, widow of A. E. Leary, formerly Fonds. 
Mftgistrare of Kroonstad, of a gratuity equivalent to the amount con· 25. De toekenning aan Franoos C. I,eary, weduwe van A. E. I,eary, voor· 
tributed by her late husband t.o the Cape Civil Service Pension Fund. heen magistraat van Kroonstad, van een gratifikatie gelijk aan het 

26. The award to C. H. Ricketts, formerly a clerk, Department of the h<:'drag door haar ,?vel'leden echtgenoot bijgedragen tot het Kaapse 
Int.erior, of a gratuity equivalent to one-half of the amount contri. Ci~lele DIenst PenslOenfonds. . 
butcd by him to the pension fund. :.6. ~e tockenrung aan C. H. RICke~ts, v:oorh~?n klflrk, Depart-ement 

. . van Bmnenlandso Zaken, va·n een grabfikatle geliJk aan de helft van het 
~7. The award to. F. J. ~lcholF!on, formerly a clerk, South ~frIean bedrag door hem bijgcdra.gen tot het pensioenfonds. 

Raih~ays, of a gratUIty ?q.mv,ale~t to one.h~!f of t!-,e am<?unt contrIbuted 27. De toekenning a.an 1<'. ,T. Nicholson, voorheen klerk, Zuidafrikaanse 
by hI?, to the C,,:pe Clv~l ~rvICe and vhdows PeusIOJ?- Fu;u! ; su~h Spoorwegen, van een gratifikatie gelijk aan de helft van het bedrag 
gratUlty ~o be paId to hIS ~fe, for and on behalf of hIS chHdren, m door hem bijgedragen tot het Kaapse Civiele Dienst en 'Veduwen Pen, 
monthly mstalments of £7, WIth effect from 1st July, 1925. sioenfonds; zodanige gratiflkatie te worden betaald aan zijn vrouw 

2S. The award to A. O. E. Bradshaw, formerly a public prosecutor, voor en ten .behoove van zij,n kinderen in maandelikso paaiementen 
Department of Justice, of a gratuity equivalent to the cash value of the van £7, met mga~g van 1 Juhe 1925. . 
leave standing to his ('red it at the date of his resignation not exceeding 2S. De t,oekenmng aan A. O. E. Bradshaw, voorheen pubheke aan· 
ISO days. 'klager, ?epartement van Justitie, van ~.cn gratifikatie gelijk aan de 

'>9 Th d t ERG f I f th W' kl S 't waardc m kontanten van het verlof dat hIJ tegoed had op de datum van 
-. '. e awar, ·0,. . essner, orm~r y maJ?-ager 0 . e III e prUl zijn bedanking, niet te boven gaande ISO dagen. 

ExperImen~al Farm, Natal, of a gra.tUlty eqmvalent to the cash value 29. De toekenning aan E. R. Gessner, voorheen bcstuurdE'r van de 
of 60 days leave. Winkle Spl'llit, Proefplaats, ;sataI, van een gratiflkatie gelijk aan de 

30. The award to F'rancina E. van Zyl, of a gratuity equivalent t{) the waarde in kontantcn van 60 dagen verIof. 
cash valuo of the 96 days' leave sta.nding to the credit of the late eon- 30. De toekenning aan Francina E. van Zyl van een gratifikatie gelijk 
stable D. C. van Zyl at the time of his death. aan de waarde in kontanten van de 96 dagen verlof die wijlen kon· 

31. The award to A. F. de Villiers, formerly a clerk, Department of stabel D. C. van .Zyl tegoed had t~n ~ijde vail zijn dood. 
Native Affairs, of a gratuity equivalent to the cash value of the 89 days' 31. ~Dc tookenll111g aflU A. F. de.' llh,,:r8, vo,?rheen kJerk, Depa~tement 
leave standing to his credit at the date of his dismissal. van Naturellezaken, van eon gr~tlfi~tle gehJk aan de waaJ'de m k<::l' 

" l" 	 tallten van de 89 dagen verlof die hlJ tegoed had op de datum van zlJn 
32. The award to J. Johr~son, former y a pIlot, South AfrICan Railways ontslag. 

and Harbours, of a gratmty of £250. 32. De toekenning aan J. Johnson, voorheen 10pds, Zuidafrikaanse 
33. The award to C. Kuyper, formerly a detective head constablc, Spoorwegen en Havens, van een gratiflkatie van £250. 

South 	African Police, of a gratuity of £150. 33. De toekenning aan C. Kuyper, voorheen speurder hoofdkonstabel, 
~ f 1 Zuidafrikaanse Politie, van een gratifikatie van £150.

34. The award to T. van Noort, ormer y a translator, Department of; 34 D t k' T t h tID te t1I.TD f f t't f £100 	 ; ,. e 00 enlllllg aan . van ~,oor ,voor een vel' a er, "epar men, 
e ence, 0 a gra -ill -y 0 . 	 va.n Verdediging, van een gratifikatie van £100. 
35. The award to H. J. Rattray, formerly a clerk, Department of Posts 35. De toekenning aan H. J. Rattray, voorheen klcrk, Departement 

and Telegr,l,phs, of a gratuity of £80. van Post en Telegrafie, van een gratifikatie van £SO. 
~6. The award to C. J. Spies, formerly a constable, South African 3?. De tookenning a:an C,. ,T. Spies, voorheen konstabel, Zuidafrika.anso 

Police, .:,f a gratuity of £50. Poht,le, vau een ~ratlfikab~. van £50. . . 
37. The av,ard to Lilian G. Puttick, widow of G. F. Puttick, formerly 37. De toekennmg aan I.lhan G. Puttwk, weduwe van G. ,F. P'l:1ttICk• 

in the Department of Agriculture, of a gratuity Of. £50. ~~g~heen III het Departement van Landbonw, van eon gratdikatIe van 

3S. The award to C. G. C. Jensen, formerly an asSistant, Department of 3S. De toekelming aan C. G. C. Jensen, voorheen assistent, Departe. 
Posts and Telegraphs, of a gratuzty of £30. ment van Post en TeIegrafie, van een gratifikatie van £30. 

39: The award to tV. Barnwell, formerly a customs officer, Department 39. De toekenning aan W. Samwell, voorheen doeanebeambte, De· 
of Customs, of a gratuity of £21 16s. 3d. partement van Doeane, van een gratifikatie van £21 16s. 3d. 

40. The award to Alexandrina Bell, widow of R. B. Bell, Jormerly a 40. De toekenning aan.Ale~andrina Bel!, .weduwe van R. ~. Bel~, voor· 
head constable, South African Police, of a gratuity of £20. ~OO:1 hoofdkonstabel, Zllldafl'1kaanse PQhtte, van een gratlfikatle van 

41.. The award to ~. K. La.mpr,?cht, formerly a warder, DepartmentI 41. De toekenning Mn ~L K. Lampreeht, voorheen bewaker, Departe
of PrISons, of a gratUIty of £12 los. ment van Gevangenisson, van een gratifikatie van £12 15s. 
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4') The award to .T. H. O. Bnlwm', formerly in the service of t:1H' 1 42. De toekenning (Mtn J. H. O. Bruwer, voorheen in dienst van de 
FreA Stille Republic, of a grat.nity of £50, paya ble in mont.hly 'IOranje Vrijstaatse Republiek, van Den gratifikatie van £50, betaalbaar in 

of £2, with effect from ht April, Hl2.~. ,maandelikse pafliementen nm £2, met ingang van 1 April 1925. 
43. 'rhe award to H. Bolter',' forJnerl J,' a"vardet', DCPHl'(lllC,'ni. or l'l'i"LH;~ I' ,.t~. De toekenning a.an H. ~elter, v?orhe~'n bewaker, ~~partement yom 

of " of £;30, payablo in monthly instalments of £2, with efiedC"nangemsscn, van mm gr;"tIfikatJe van £00,. betaalbflm m maandehkse 
from ApriL 1925. v, iPHaJementen van ~2, met mgang van 1 A~rll 1925. 

, 	 . ' .: 44. De toekenmng aan Mevr. P. L. PrItchard, weduwe van P. L. 
44. The award to Mrs. P. L. Pntc]lflrd, WIdow, of P. L. Pl'rtehard,lpritehard, voorheen speurder.scl'geant., Zuidafrikaanse Politie, van een 

formerly a detechve scrgeant, South Afrj~an Pohce, ?f a grat.Ulty, oflgratifikatie van £,13 17s. 6d.; zoclanige gl'atifikatie te worden betaald 
£'~;3 17A: 6d.; 811eh ~mt:uty to. ~.c paId III SlX I~on.thl~ Hl;~talmentfl ~11ih, in z(~~ ,maandelikse paaiementen met il~gang vanaf de ~clat.um Will af. 
dleci, It'om date 01 plomulgllLlOl1 of thn PCnBlOl1.> (l'll1pplcmellt,lI'Y)ikondlgmg van de PenslOenen (Aanvullmgs) Wet, 1920. 
Ad., lfj25. I 45. De bijdragen Viln T. F. ,T. Keane, ondel'-lui1E'nant, 'Unie Verded;

45. '1'he contributions of T. F. J. Keane, a 'Ivarrant oflleeI', 1.:'nio11 Igingsmacht, tot het TransvHa'!se Administ.rMieve en Klel'kelike Dienst 
Defene,',' Forces, to the TrflI,lsvaal Administrative and Ckricill S,"I'viecl'J>eriRiOenfonds vanaf 1 Julie 1912 tot 1 Augustus 1922, te beschouwe11 
Pension Fund from 1st Jnly. 1912, to 1st AnguRt, ] 922, to be regnrdf'd HIs Imrrekt te zijn bijgedragen tot dat Fonds. 
ilR rOl'ru:tly contribut.·d to that fund. 46. De dienstonderbreking van 31 Mei 1910 tot 4 Junie 1910 van 

46. The break in the sE'rvice of ,J. J. Noone, a ticket examinC'l', Sout.h"J. J. Noone, kaurtjeskontr61eur, Zuidufrikmlllse Spoorwegen, te vel'· 
Afri('illl :gfl.il~flYS, {rem ~ lst Mny, 1910, to 4th .Tuno, 1910, t,o he ('ondowd,lscho~en en te bcschouwen als speciaal verlof zo,,:der salaris, ll:iet g~ldend 
hemg rcgaraed spec;M leave of ahSelH'P wl1hont not countmg!als dlfHlst, doch hem het voordeellat.end van zlJn vroegere dren.9t m het 
as Aorvicc, but preserving to him the benefit of previons servief'iDepartement van Post en 'felegrafle voor pflnsioendoeleinden: Mits 
i,;,1 the Department of Posts (1ml Telcgrapbs for purposes :'Ibij ten aanzien van die, dienst de nodige bijdmgen en rente daarop tegen 
I'l'ovic1f1d he pays the necessary contributions and thereon at 5 percent enkelvoudige interest aan het Spoorwegen en Haven.q Super-
the rate of 5 per cent.. simple interest to the Railways and Harboul's'annuatie Fonds betaalt. 
Sllperarl11uation Fund in respect of Bueb Sel'vice. I 47. ,T. ,J, Kitchner, sergeant.titlllnil', Zuidahikaanse Politie, bij 

47. J. ,J, Kiwhner, lance.sergeant, South African Poline, On final finali~ uitdiellilttreding van de Madlt Wf'gens pensioenering, toe te staan 
retirement from thE' Force on pensionable grounds, to be permitt.edlom voor pensioendoeleinden het totual van zijn onderbroken dienst 
to reckon the whol" of his brok01l service between 3Id Scpt.ember, 1902,ltussen:3 Sept,ember 1902 en 3l\faart 1910 als dienst. te rekenen tezamen 
awl 3td March, 1910, as service wit.h his present service for pensionllmet zijn tegenwoordige dienst, znllencle de ollderbrekingcn besehouwd 
nll'·Il{)~I'''. the bn,aks being regarded as leave of absenee wit.JlOut pay, worden als verlof zonder salaris, niet geldend voor pensioen. 

connting for 	 I 48. De dienstonderbreking van 31 Mei 1904 tot 17 April 1905 van 
48. The break in Bervice of R. D. \Vedlake, ,l, ckrk, Department ofR. D. \Yedlake, Iderk, Departement van ,Tustit,ie, to verschonen, en te 

,Tllstice, from 31st May, 1904, to 17t.h April, 190il, to be condoned, bcing.beschouwen als speeiaal verlof zonder salaris, niet geldend als dienst, 
regarded as spE'eialleave of absenee without pay, not connting as servicf',idoch hem het voordeel van zijn vl'oeg('rc clienst latend voor pensioen.· 
but t.o him the benefit of his previous service for pensiOilidoeleinden. 
purposes. I 49. De dienstonderbreking van 30 September 1923 t,ot 3 Januarie 

49. The break in the service of Geraldine du PIE'ssis, a clerk, Cape 1924 van Geraldine du Plessis, klerk, Kaapse Onderwijs Departement, 
Education Department, from 30th September, 1923, to 3rd .January, te verschonen en te beschonwen als speciaul verlof zonder salaris, niet 
1924, to be condoned, heing regarded, as speci,alleave of a,bsence WiUlOutlgeldend aI,S dienst., doch haar het vool'deel van haar vroegere dienst 

not. 	counting as serviee, but preserving to her tIle benefit of her Intend voor pensioendoeleinden. 
service for pension purposcs. 50. De dienstonderbreking van 30 November 1922 tot 21 April 1923, 

50. The break in the servioe of Elizabet.h L. Dempers, a clerk, De- van Elizabeth L. Dempers, klerk, Departement, van Landen, te vel" 
partmcnt, of Lands, from 30th November, 1922, to 21st April, 1923, sehonen en te beschouwen als speciaal verlof zonder salaris, niet geldend 
10 be condoned, being as special leave of absenoe without als dienst, doch ham' het voordeel V,1n haar vroegore rlienst latend voor 
pay, not counting as but preserving to bel' the bonefit of her pen.Hioendoeleinden. 
previous s,ervice for p(;nsion purposes. , . I 51. Behoudens teru¥betaling van oen grntifikatie :ran £141 11s. 7d. 

51. SubJeet to tile retund of the gratmLy of £141 lIs. 7<1. pmd to A.•T.lbet.ftf1ld aan A. J. L18henbcrg, gtafs('l'geant, ZUldafrlkaanse Staande 
Lkbenbcrg, a staff sergeant, South African l'cnnanent For0*" on l'e-;:\facht, bij zijn uitdiensttrf,cling, de dieustonderbreking van 31 Maart 
tirement., the break in his servicc from 31st March, 1922, to IF;t .Tune, I1922 tot 1 Junie 1922 te verschonen en tc beschonwen ltls speciaal verlof 
l,!l22'"to be condoned, beinii regarded as "P,~ciallNlVc of a hRence withol~Lllzonder. salaris, nict 1)eldl'lld, (LIs dienst, doch .hem he~ voordeel Iatend 
pay, not countIng as serVlCe, but preservmg to Inm the benefit of hIS van zlln vrOE'gere (llenst VOOI' pcnslOencloelemdcll. 
previous service for pcnsion purposes. 52. Dc dienstondcr1>reldng Vim 1 April 1!l06 tot 17 April 1906 van 

52. '1'he break in the serviee of A. MeArtlmr, 11 Sout.1t AfrieaulA. McArthur, Znid"frilm(Lnse Politic, to verschonen en te 
Police, from 1st April, 1906, to 17th April, 1906, to condoned, being beschou.wen als vmlof zonder salaris, niet geldend als dienst, 
regarded as special leave of absence wit.hout pay, not counting as doch hem het voordeel latend van zijn vroegere dienst voor pensioen. 
service, but preserving to him the benefit of his previous service for doeleinden. 
pension purposes. 53. De dicnstonderbroking van 23 Oktober 1920 tot 6 December 
, 53. The break in the servioe of .T. Powell, a guard, South ,,\£rican 1920 van J. Powell, konclukteur, Zllidafrikaanse Spoorwegen, to vel" 
Railways, from 2:~rd October, 1920, to 6th December, 1920, to be con· schonen, en te beschomven als speciaal verlof zonder salaris, niet geldend 
doned, being regarded as specialleavc of absence without pny, not count. als dienst, doch hem het voordeel Iatend van zijn vroegere dienst voor 
ing (113 scrvice, but. preserving to him the benefit of his previous serviee;pensioendoeleinden. 
for pf'nsion purposes. , ; 54. De dicnstond(;rbreking van 7 :\"ovember 1915 tot 9 November 

54. The break in the service of H. G. Vosloo, a oonstable, South 1915 van H. G. konstabel, Zuidafrikaanse Politie, te verschonen 
African Police, from 7th November, 1915, to 9th Xovember, 1915, en te beschouwen hij aanzoek gedaan had om herstel van dienat 
to be condoned, and that he be regarded having applied for rein· binnen het wettelik voorgeschreven tijdperk. 
statement within the period prescribed by law. 55. Dc toekenning aan H. C. M. Viljoen van zodanige schadeloos

55. The award to H. C. M. Viljoen, of such compensation as would stelling als aan hem toegekend zou zijn indien de bepaJingen van Hoofd
have been awarded to him had the provisions of Chapter VI. of Aet siuk VI. van Wet No. 42 van 1919 van toepassing geweest waren op 
No. 42 of 1919 been applicable to his case. zijn geval. 

56. The award to N. P. C. Raaff, formerly messenger to the Resident 56. De toekemung aan N. P. C. Raaff, vroeger gerechtsbode bij het 
Magistrate's Court, Bloemfontein, of a pension of £100 per annum, Resident Magistraatshof, Bloemfontein, van cen pensioen van £100 
with effect from 1st April, 1925. per jaar, met ingang vanaf I April 1925. 

57. The award to J. H. Boyce, formerly a olerk, Department of the 57. De toekenning aan J. H. Boyce, vroegor klerk, Departement van 
Interior, of a pension of £87 5s. per annlml, with effect from the date Binnenlandse Zaken, van een pensioen van £87 5s. per jaar, met ingang 
of retirement. vanal de datum van uitdiensttreding. 

58. The award to D. C. Lourens, formerly a constable, South African 58. De toekenning aan D. C. LouTIms, vroeger konstnbel, Zuidafri. 
Poliee, of a pension of £62 88. per amnml, with effect, from the date of kaanse Politie van een pensioen van £62 81'1. per jaar, met ingang vanaf 
retirement. de datum van uitdiensttreding. 

59. The award to'!'. Birbeck, fonnerly a guard, South African 59. De toekenning aan T, Birbeck, vroeger kondukteur, Zuidafrikaanse 
Railways, of a pension of £50 per annum, with effect from 1st April, Spoorwegen, van €'ten pensiocn van £50 per jaar, met ingnng vanaf I 
1925. April 1925. ,/ 

60. The award to G. Horn, fonnerly a headman, Guano Islands 60. De toekenning Mn G. Horn, vroeger hoofdman, Guano Eilanden 
Department, of a pension of £48 per annum, with effect from 1st April, Departement, van een pensioen van £48 per jaar, metirtgang vanaf 
1925. I April 1925. 

61. The l'lwnrd to Elsie C. van Zyl, widow of J. P. van Zyl, formerly 61. De toekenning aan Elsie C. van Zyl, weduwe van J. P. van Zyl, 
a, landdrost, Orange Free State Republic, of a pellilion of £30 per flnnmn, vi'oeger Landdrost, Oranjc Vrijstaat Republiek, van een pcnsioen van 
with effect from IBt April, 1925. £30 per jaar met ingang vanflf 1 April 1925. 

62. The award to J. Oliphant, formerly a native eOllstable, South 62. De toekenning ann J. Oliphant, vroeger naturellekonstabel, 
African Police, of a p<msion of £12 per annum, with effect from the date Zuida,frilma.,nse Politie, van een pensioen vfln £12 per jaar, met, ingang 
of retirement. vanaf de datum van uitdiellilttreding. 

63. The award to \y. Ndztmga, Headman, of a pen~ion of £5 per 63. De toekenning aan "Y. Ndzunga, hoofdman, van een pensioen 
j],nnum, with effect from the date of retirement. van £5 pf'r jaar, met ingang vanaf de datum van uitdiensttreding. 

64. 	The award to J. Busch, formerly a messenger, Department of 64. De toekenning aan J. Busch, vrqeger bode, Departement vat; 
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Customs and ~x()ise. of a pension. with effe.ct from date of retirement,!InvOerrecht en Aksijns, van een pensioen, met ingang vanaf de datum 
computed a,~ If at that date he had completed, ten y~ars' 11E;nsionable v:an uitdiensttre~ing, berel«;nd alsof hij op die datum tien jaar pen
s~rYlce, subject to the repayment of the gruhuty plud to lum on reo sloendragende d,enst VOltOOld had, onderworpen aan de terugbetaling 
tuement. ivan de gratifikatie, hem bij uitdiensttreding betaald. 

65. The award,:to Hettie M. O'Driscoll, widow of head.constablel 65. De to~ke::ming aa!! H~ttie M. O:~riscoll, weduwe van hoofd. 
O'Driscoll, South African Police, for and on behalf of her minor child konsta~1 0p,:",sc~li, Zmdafrlkaan~e Politle, voor en te~. behoove >:an 
of £24 per annum until he attains the age of 16 years, with effect from ~13.ar mmderJang k.md van £24 per Jaa~ totdat het de leeftIJd van zestIen 
.1st April, 1925. iJaar berelkt, met mgang vanaf 1 AprIl 1925. ' , 

" '" , '66. De toekenning aan Ruth Baker, weduwe van J. Baker, vroeger in 
66. lhe award to H.ut~ Baker, WIdow of J. Baker, formerly lIt theldienst van het Publieke Werken Departement, voor en ten behoeve, 

employ. of th,,: Pubhc Works Department, for and on behalf of her van haar 'vier minderjarige kinderen, van £12 per jaar ten aanzien van 
four mmor <:hildren',?f £12 per annum in respect of each child nntil[ ieder kind totdat zij respektievelik de leeftijd van wstien jaar bereiken, 
t,hey respectIvely attam the age of 16 years, WIth effect from 1st April met ingang v<1naf I April 1925. 
1925. ! . 67. De toekenning aan Francina D. Bosch, weduwe van ,T, Bosch, 

67. The award to Francina D. Bosch, widow of J. Bosch, formerlvl,vroeger bewaker, Departement van (':.evangerussen, voor en 'ten behoeve 
a warder, Department of Prisons, for and on behalf of her two mino"r van haar twee minderjarige kinderen, van £12 per jaar ten aanzien van 
e~ildren, o~ £12 per annmn in respe';lt of each child until they respec. ieder.kind totdat zij resp~ktievelik de leeUijd van zest,ien jaar bereiken, 
t'lvely attam the age. of 16 years, wIt,h effect from 1st April, 1925. met mgang vanaf 1 AprIl 1925. 

68. The pension ofT. Kee, fOrJUerly a sergeant, South African Police,! 68., Dat het pens~oen van T. Kee, ,:oeger ser~eant, Zuidafri'kaa~ 
to be increased to £100 per annum, with effect from 1st April, 1925. 'j~J~:e, verhoogd "orde tot, £100 per Jaar, met mgang vanaf 1 Aprll 

69. The pe~sion of T. Devine, fOrJUerly a .clerk, South African Rail· 69. Dat het pensioen van T. Devine, vrooger klerk, Zuidafrikaanse 
ways, to be mcreased to £78 per annum, WIth effect from 1st April, Spoorwegen, verhoogd worde tot £78 per jaar, met ingang vanaf 1 
1925. April 1925. , 

70. '~he award to Mari,;, C. Blaekall, widow of G. B. Blackall, fOrJUerly 70. De to~kenning aan Maria C,. Blac.Bali, we~uwe van G. B. BlacJ:rnll, 
a magIstrate, of a gratmty of £25, and that her pension be incres,sed vroeger maglstraat, Vl'm een gratlfikahe van £25 en dat haar penSlOen 
~o £72 per annum, with effect from 1st April, 1925. verhoogd worde to~ £72 per j,a~r, met inga~ vanaf 1 April 1925. 

. ~ , . , . 71. Dat het penslOen van Ehzabeth McKmnon, vroeger keukenmeid, 
, 71. The penslOr; o~ Elizabeth, I\1cKmnon, 10rlnerly a coo~, Robben Robben.eiland 11elaatsen Instelling, bij uitdiensttreding berekend 

Island Leper InstitutIon, on retuement, to ~ computed as If the pro- worde alsof de bepalingon van artikel vijj en de;rtig (3) van "Vet No. 
visions of section th·irty-five (3) ,of Act No. 21 of 1923 were apphcable,27 van 1923 op haar geval toepasselik waren. 
to her case. 'I 72. De to~kenning aan Gertrude C. Meneaud, weduwe van R. B. H. 

72. The award to Gertrude C. Meneaud, widow of R. B. H. Meneaud, Meneaud, vroeger klerk, Departement van Justitie, van een gratin. 
formerly a elerk, Department of Justice, of 8, gratuity under Nat8likatie onder Katal Goevernements Kennisgeving No. 325 van 1910, 
Government Notice No. 325 of 1910, of £249 78. Ivan £249 78. 

73. The award to B. Noaks, an inspector of schools, Orange Free State 73. D.~ toekenning aan B.. Koaks,. sc~oolinsp~kteur, Oranje V~ijsta~t 
Education Department, on final retirement, of a gratuity in respect,OnderwlJ.S Depar~;nent, blJ ,J:inal.e Ult~lensttredlIl:g, ,v':l'n ~n gr','tlfikatie 
of his teaching serviee in the Orange River Colony fIt 0 t b .ten aanzlen van zlJn onderwlJs d16nst m de OranJerlvwr Kolome, vanaf 
1900, to c 17th July, 1909, as.lf the provisions of Ac[O;o. ~3 ;; ~ge1611 Oktober 1900 .to~ .17 Julie 1.909" als?f de ~epalingen van ~et No. 13 
(Orange River Colony) had bet'n applicable to his case. ivan 1910 (Ora,nJerlvler Kolome), m ZIJn geval van toepaSBlllg geweest 
, ,waren. 

?4. The award .to J. ?-'albot, formerly a warder, Department ofl 74. De toekenning aan J. Talbot, vrooger bewaker, Departement 
Prisons, of a ~ratUlt~ eqmval.ent to tho amomlt contributed by him tOlvan Gevangenissen, van een gratifikatio gelijkstaand met het bedrag 
the Cape C,V,l SerVIce PenslOn Fund. idoor hem bijgedragen tot het Kaapse Civiele Dienst Pensioenfonds. 

7? The award to H. T. Barell:ds, formerly. a postman, of a gratuity, 75: D? too!<,enni~g aan R. 1'. Barends, vroog;~r brievebesteller, vB:n 
eqmvalent to the amonnt contrIbuted by him to the Union Pensionieen gratlfikatle gehJk aan het bedrag door hem blJgedragen tot het Ume 
Fnnd. ' iPensioenfonds. 

~ " ' i 76. De toekenning aan G. J. C. Snyman, vroeger brievebesteller,
I? rhe award to G. J. C. Sn:yman, formerly a postman, of a gratmtY,van een gratifikatie gelijk aan het bodrag door hem bijgedragen tot het 

e.qUl:"alent to. the amount eontrlbuted by hIm to the Transvaal Gtlneral:1'ransvaal Algemene Dienst Voorzieningsfonds. 
Serv16e PrOVIdent Fund. : 77. De toekenning aan D. A. Salmond, vroeger in dienst van het 

77. The award to D. A. Salmond, formerly in the service of the De- Departement van Post en Telegrafie, van een gratifikatie gelijk aan het 
partment of Posts and Telegraphs, of a gratuity equivalent to the bedrag door hem bijgedragen tot het, Natal Civiele Dienst Superamluatie· 
amount contributed by him to the Natal Civil Service Superannuation fonds; zodanige gratifikatie betaald te worden a.an de magistraat van 
Fund; such gratuity to be paid to the magistrate of Newcastle, and Newcastle en door hem te worden besteed te,n behoeve van petitionaris 
to be expended by him on behalf of petitioner or petit.ioner's dependents of deafhankeliken van petitionaris zoals hIj goed moge oordelen. 
in such manner as he deems fit. ' 78. De toekenning aan Katherine M. Kixon, wedllwe van G. E. Nixon, 

~,8 Th award to K th '. 'K N' 'd' f GEN' f 1 'vrooger sergeant, Zuidafrikaanse Politie, van een gratifikatie van £431 
. . e ,a erlne .~u. lxon, WI ?W 0 . . ~ lXOr;, ormer y 128. 7d. 

a sergeant, South AfrIcan Pollee, of a gratmty of £431 12s. ',d '~9 D t k' "..' P 1 d S PM~ • " i I. e oe ennIng aan >.;ttlOrglna In. omp Irey, we uwe van . om
19. The award to GeOl'gma M. Pomphrey, WIdow of S. Pomphrey, phrey, vroeger korporaal, Zuidafrikaanse Bereden Schutters, van een 

formerly a corporal, South African Mounted Rifiemen, of a gratuity gratifikf1.tie van £100. 
'.)f £100. i 80. De toekellning aan Elizabeth Schonfeldt, moeder van A. W. 

80. The award to Elizabeth Schonfeldt, mother of A. W. Schonfeldt" Schollfeldt, '\Troeger assistent, Departemellt van PORt en Telegrafie, 
formerly an assistant, Department of Posts and Telegraphs, of a gratuit,y van cen gratlfikatle van £86. 
of £86, i 81. De toekenning aan J. H. du Preez, vroeger grofsmid, Zuidafri. 

, , ,kaansc Spoorwegen, van een gratifikatie van £50. 
81. T~Je award to J., H. du P!eez, formerly a blacksmlth, South Afrlcan 82. De toekenning aan H. J. Otto, voorheen in dienst van het Departe· 

R"Ilw3.Ys, of a gratUIty of £50. ment van Post en Telegrafie, van een gratifJkatie van £45. 
82. The award to H. J. Otto, formerly in the service of the Depart.! 83. De toekenning aan Jane Burgon, weduwe van P. Burgon, voorheen 

ment of Posts and Telegraphs of a gratuity of £45. 'arbeider, Zuidafrikaanso Spoorwegen, van een gratifikatie van £24, 
83. The award to Jane Burgon, widow of P. Burgon, formerly a betaalbaar in maandelikse paaiementen van £2, met ingang van I 

IIl,bourer, South African Railways, of a gratuity of £24, payable in Junie 1925. 

monthly instalments of £2, with effect from 1st Jnne, 1925. ! 84. Dat J. R. More, Assistent Algemene Bestuurder, Zuidafrikaanse 


84. 'l'ha.t .1. R. :More, Assistant Gtlneral Manager, Sout,h African Spoorwegen, toegelaten worde het tijdvak van zijn ruenst vanaf 3 
I{uilways, be permitted to count the period of his service from 3rd Febrnarie 1896, tot en met 31 Oktober 1897, voor pensioendoeleinden 
F'ebruary, 1896, t,o 31st October, 1897, inclusive, for pension pnrposes: te rekenen; Mits de nodige bijdragen en rente aan het Kaapse Civiele 
Provided that the necessary contributions and interest are paid to the Dienst Pensioenfonds ten aanzien daarvan betaald worden. 

Civil Service Pension Fund in respect thereof. i 85. Dat F. T. Knoesen, konstabel, Zuidafrikaanse Politie, veroorloofd 
,Tbat F. T. Knoesen, a constable, South Africa.n Police, be per.'worde om tot het Unie Staatsdienst Pensioenfonds bij te dragen ten 

mit,ted to contribute to the Union Services Pension Fund in re'lpect aanzien van zijn dienst vanaf 29 Augustus 1914, tot 28 Augustus 
of his service from 29th August, 1914, to 28th August, 1919.1919.

• 86. That:\1. J. Doacon, clerk, Department of Mines and Industries, be 86. Dat M. J_ Deacon, klerk, Departement van Mijnwezen en Nijver. 

regarded for pension purposes as a member of the Natal Police Super. heid, voor pensioendoeleinden beschouwd worde als lid van het Natalae 

nnnuation Fund. , 'Politie Superannuatiefonds. 


87. That item No. 108 of the Schedule to the Pension.s (Supplementary) 87. Dat it.em No. 108 van de Schedule tot de Pensioenen (Aanvullings) 

Act, 1920, relating te J. }Ieintjes, be &mended by the omission there. Wet, 1920, met betrekking tot J. Meintjes, gewijzigd worde door weg

from of the words" date of retirement ", and the substitution therefor lqting daarvan van de woorden "datum van uitdiensttreding," en de 

of the word'! " 1st April, 1925". indeplaatsstelling daarvoor van de woorden " I April 1925 ". 


88. The break in the serviee of H. D. van den Berg, a constable, South' 88. Dat de dienstonderbreking van H. D. van der Berg, konstabel, 

,I.frican Police, from 2nd June, 1915, to 5th November, 1916 to be Zuidafrikaanse Politie, vanaf 2 Junie 1915, tot 5 November 1916, ver. 

condoned, being regarded as special leave of absence without ~Y. not schoond worde, besehouwd wordende a1s speciaal verlof zonder salaria, 
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connting as service, bnt preserving to him the benefit of his previous niet tellende als dienst, doch hem het· voordeel van zijn vroegere dienst 
se1?vice for pension purposes. voor pensioendoeleinden beh?udende., ' . ~ 

" .., ' • , . S9. Dat de dienstondel'brekmg van ]i,. \Valk, aSSH'ltout., Depar[.(lment
S9. The break m the servwe of I~. \\ade, an a;;slstan~, Department of va.n Post en Telegrafie, vanaf ] Oktober 1902, tot 16 November 1902, 

Posts and Telegraphs, from 1st October, 1902, to 16th Novem.ber 1902 to verschoond worde beschouwd wordende als speciaal verlof zonder 
be condOl:;ed, being. regarded as s~ecial le~ve of absence wI~hout J?ay, betaling, niet tellen'de als dienst, doch hem het voordeel van zijn vroegere 
not ~ountmg as s~rvlCe, but preservmg to .hIm the ~nefit o~ hiS I?revIO~s dienst voor pensioendoeleinden behoudende en hem pensioenrechtcn 
serVIce for pensIon purposes, and securmg for him penSIOn rIghts m in termen van de Transvaalse Ordonantie No. 30 van 1906 vanaf 30 
terms of Transvaal Ordinance No. 30 of 1906 as from 30th July, 1900. Julie 1900, verzekerende. 

90. The resignation of L. N. Poswa, a native detective sergeant, South 90. Dat de bedanking van L. N. Poswa, naturellespeurder sergeant, 
African Police, on the 31st August., 1911, to be regarded as cancelled Zuidafrikaanse Politie, op 31 Augustus 19~!, als gekanse~eerd ~schouwd 
to enable hinl to count his previous service in the Prisons Department worde ten einde hem in staat to steUen zlJn v!oegere dwnst III het Ge· 
for pension purposes. vangenissen Departement te tellen voor pcnslO.endoelemden. 

91. The award to Charles Pietersen, ass!stant messenger, Parliament H 9.1. De toekenni~g aa~ C~~~~~ ~'j!:~se~~:f~~!~~\~~~h~~~~=b!~ 
Houses, of a pension of £150 per annum, WIth effect from 1st September, 19~1:: van een pensJOen "an e , 

1925. 	 . 92. Dc toekenning aan Albert Hinkins, kapitein, Z.A. Krijgsbehoeften 
92. The award to Albert Hinkins, Captam, S.~. Ordna;,ce CO!PS, of a Korps, van een pensioen bij uitdiensttreding alsof. zijn gehele dieI~st. 

pension on retirement as t.hough the whole period of hIS servwe fr?m tijd vanaf 13 Augustus 1902 tot 31 Dcsember 1924, m overeenstemmI~g 
13th August, 1902, to 31r;t December, 1924, conformed to tJ;e rcqUIre· was met de vereisten van Hoofdstuk III van de Trausvaalse Wet No. 
ments of Chitpter III. of Transvaal Act ~o. 19 o~ 1908, s?bJect to the 19 van 1905, onderworpen aan de betaling in inkomsten van het be. 
payment to revenl:!e of the .amount. standing to hIS credIt m the Trans· drag op zijn krediet in het Transvaal Alg,!'n;.ene DIenst Voor~?rgfonds. 
vaal Geneml SerVIce PrOVIdent Fund. 93. De herroeping van posten Nos. 12, 3, , 06 en 71 van de BIJlage van 

93, Tbe cs.ncellittion of items Nos. 12, 37, 56 and 71 of the Schedule de Pensioenen (Aa.nvullings) "Vet, 1924.. G 1 I 

to the Pensions (Supplementary) Act, 1924. 94. H. C. G. T. N. Barham, E. S. Martm, A. K. M,aclean, . R. TIre· 


, '. . fell, T. G. N. Cox, A. Gee, F. C. Blanchard, H. A, Ne",-:man, F. H. Mar· 

94. H. C·TG. 'L N. Barham, E. S. Martm, A. K. MTaclean, G. R. ThIel· shall, Jolm 'V. Dibben, Harry B. Harris, Evan MacAndre,,:,. John J. 

0xfell, T. G. N, 9 , .A. ,Gee, F. C. Blancha~d, H. A. Newman, F, H. Mar. McKeown, J. ,T. Connolly-vroeger lE'dE'n van het Natalse Politle Super. 

shall, John W. Dlbbm, Harry B. HarrIS, Evan Ma~Andrew~ John J. annuatiefonds, in alle opzichten beschouwd te rnoeten worden als de 

McKeo~, J. J. Connoll3;-formerly members of the Na~al Pobc? Super. rechten te hebben behouden die zij hadden als leden va'.'. dat fonds 

a!lluatlOn Fund, to be ill all respects regarded ?s havmg retamed the en ten aunzien van hun gehele pensioendragende diensttIJd. 

rIg~tf5 they h~ld as ~embers of ~hat Fund, and m respect of the whole 95. De toekenning aan Mev. Johanna Catherine i~dcock, wedu'W~ van 

perIOd of theIr pensIOnable serVIce, Horace "Villiam Adcock, mijnspeurder, van zodamge kompensatle als 


95. The award to Mrs. Johanna Catherine Adcock, widow of Horace betaalbaar zou zijn als het geval viel onder de bepalingen van W.et No. 

"Villiam Adcock, mine detective, of such compensation as ,,'ould be 42 van 1919 ala gewijzigd door Wet No. 41 va.n 1920, en met mgang 

payable had the case fallen under the provisions of Act No. 42 of 1919, vanaf 11 Maar!, 1922; de g~atifikatie van £500 reeds betaald een eerste 

as amended by Act No. 41 of 1920, and with effect from the 11th March, lust. te zijn tegen het ponSlOen. . 

1922 : the gratuity of £500 already paid to form a fIrst charge on the 96. De toekenni'.'g aan de onderverm?lde vrouwelike ambte'.'aren van 

pension. huweliks gratifikatIes, alsof hun bedankI!lgel~ m oVE'reensterrm;lllg ;yaren 


96 The award to the undermentioned female officers of marriage met de vereisten vau arti~el nefjBn en "derttg (b) van vyet No.. 2 I va? 
gratt~ities as t,hough their resignations conformed t.o the rcquirements of 1923. Mej. A·NA. 1M;nnI.on~ ral ai :r~o:llltCIale AdmlUIstratle; MeJ. 

section thirty.nine (b) of Act No. 27 of 1923, Miss A. A. Mannion, E. A. Turner, ~ a~a rOVlnCIa e cmmIS ra .Ie. . 

Natal Provincial Administration; Miss E. A. Turner, Natal Provincial 97, De toekenLmndgbaan Thomas Char~es Br1.lce'£lv';6? 1';;sspe4dktepuerr' J~=;'

Ad 	 .. t t' partement van an OUW, van een pensloen van ~ ", . 
- 9~~;h~aa~:;d to Thomas Charles Bruce, stock inspecto:, Department met in~an~ van;f ~ F~~~~t(~ 192)5, in termen van art-ikel (£eht en de1·tig 

of Agriculture of a pension of £126 13s, 4d. per annum WIth effect from van Wet No.3 v<ln aap. h d 

the 1st ]'ebru~ry, 1925, in terms of section thilfty-eight of Cape Act No. 9S: (I) De betalmg aan dde bv.:;lgende peberspaonl~nnge'n'avnansc.':-et~~~·

32 of IS95. 	 goedmg III termen va~ e.n op e ~SIS van de '1,' ft,. • 

9S. (i) The ayment, to the following persons of compensation in terIIlS 42 van 1919, als gewIJzIgd door Wet No.. 41 van 1920, ten aanz~en '\ian 

of and on thePbasis of, the provisions of Act No. 42 of 1919, as amended1leden ,:~n de Goevernements Machten dIe gedood werden~.of dIe ove~ 

b; Act No. 41 of 1920, in respect of members of the Government Forces leden ZIJn ten gevolge van letsel opgedaan gedurende het W ltwatersran 

W:-ho were killed or who died from injuries rE'eeived during the "Vit. Oproer vs;n 1922: 


d d' t' b "f 1922 	 (a) Weduwen en afhankeliken van leden van Goevernements 
watersran IS U1' ance" 0 • 	 ::'fachten: Ackerman, Mevr., weduwe van konstabel 'V. H. 

(a) 	Widows and dependents of members of Government Forces: Ackerman, Z.A.P.; Adams, Margaret, weduwe van majoor 

Ackerman, Mrs., widow of Constable W. H. Ackerman, S.A.P. :1 G. A, F. Adams, 8ste Infante!'ie; Brodigfln, 'MevI'. M., af. 

Adams, Margaret, widow of Major G. A, ]j'. Adams, 8th In-I hankelike van spec. luit. V. F. Brodigan, Z.A.P.; Davies, 

fantry; Brodigan, Mrs. M., dependent of Spec, Lt. V. F. B,,rodi' Susannah, weduwe van lid va.n muziekkorps ,T. Davies, lste 

gan,S.A.P. ; Davies, Susannah, widow of Bandsman J. Davies, Infanterie ; Howe, Mevr., weduwe van konstabel F. H. L.
l1st Infantry; Howe, Mrs., widow of Constable F. H. L' Howe Z.A.P.; Kirsten, afhankelike van korporaal W. A. 
Howe, S.A.P.; Kirsten, dependent of Cp!. 'V. A. Kirsten, I KirsU:n, 5de B.S.; Marshall, Frank, afhankelike van man. 
5th M.H.; Marshall, Frank, dependent of Pte. ]j'. Marshall,. schap F, Marshall, 8ate Infanterie; Thomas, Hosina .J., at-
Sth Infantry; Thomas, Rosina J., dependent of Major G. 

I 
hankelike van majoor G. A. F. Adams, 8ste Infant-erIe, 

A. F. Adam, 8th Infantry. 	 (b) Leden van Gocvernements Machten verwond: Baasden, John 
(b) 	 'Members of Government Forces injured: Baasden, John F., F" manschap, Heidelberg Kommando; Badnall, Lance R., 

Pte., Heidelberg Commando; Badnall, Lance R., L/Cp!., Ijkorporaal lste Infanterie; Bowden, .John R., manschap, 
1st Infa.ntry; Bowden, John R., Pte., Sth Infantry; ~nja. Sste Infanterie; BenjafIeld, Frederick, luit., Spoorweg. en 
flOld, Frederick, Lieut., Railways and Harbours Brigade; Havens Brigade; Bczuidenhout, Stephanus "V., spec181e 
Bozuidenhout, Stephanus "V., Special Constable, S.A.P.; konstabel, Z.A.P.; Burroughs, Elliott E., manschap" 8ate 
Burroughs, Elliott K, Pte" Sth Infantry; Carr, J. T. E., Infanterie; Carr, J. T. E" drijver, Z,A.B.S. ; Cheary, SIdney 
Driver, S.A,M.R.; Cheary, Sidney G., Pte., Sth Infantry; G., manschap, Sste Infanterie; Coetzer, Izaak, spE'ciale kon-
Coetzer, lzaak, Spocial Constable, S.A.P.; Dennison, H.· stabel, Z.A.P. ; Dennison, H. 'V., speciale konstabel, Z.A.P. ; 
W., Special Comltable, S.A.P.; Dinkley, George A., Col., 5th Dinkle;v, George A.,k?1., ade Be~e(hm Schut~ers ;~Engelbrec~t, 
)lounted Rifles; Engelbrecht, Cornelius, ,T., Gnr., S.A. Field Cornelius J., kanonruer, Z.A. veld Artdlerle; ]1 olley, J. G., 
Artillery; Folley, J, G., Trooper, 5th Mount·ed Rifles; Glover, kavalerist 5de BE'reden Schutters; Glover, Lewis, manschap, 
Lewis, Pte., 8th Infantry; Grant, George, Sergeant, S:A.P. Sste Infa~terie; Grant, George, sergeant, Z.A.P. (sJ:leeiale); 
(Special) ; Hart, Gemld R., Trooper, 5th Mounted RIfles; Hart, Gerald R., ka.valerist, ode Boreden Schutters; Helmand, 
Helmand, L. J., Special Constable, S.A.P.; Larkin, J., Special I" J" speciale konstabel, Z.A.P.; Larkin, J" speciale k.on. 
Constable, S,A.P. j McKay, William H., Cpl., Special Police; stabel, Z.A.P.; McKay, William H., korporaal, SpecJalQ...---~-
Merwe, L. P. van del', Pte., Railways and Harbours Rifles; Politie . MeI'W'C, L. P. van del', manschap, S. en H, SChIlt-tel'S; 
l'iIOlmtain, Harold G., Special Constable, S.A.P.; Murray, Mounta:in, Harold G., speciale konstabel, Z,A"P. ; 'Murray, 
E. T. C., Captain, LL.B.. ; Neal, Ronald J., Cousta-ble, S.A.P. ; E. T. C., kapitein, I.L.H. ; Neal, Ronald J., konstabel, Z.A.P. ; 

Pearson, Robert L., Pte., 8th Infantry; Pitt, C. K., Special Pearson, Robert L., manschap, ~ste Infanterie; Pitt, C. K, • 

Constable, S.A.P.; Plessis, P. J. C. du, Constable, S.A.P.; speciale konstabel, Z.A.P.; PleSSIS, p, J, C. du, konstabel, 

Richards, E. R., Lieut., Tank Corps; Sanders, Joseph T., Z.A.P. ; RiQjbards, E. R., luitenant, Tank Korps; Sanders, 

Specia,} Constable, S,A,P.; Slater, H. J., Pte., Transvaal Joseph T., konstabel, specialc, Z.A.P.; Slater, H. J., man-

Scottish; Steyn, J. J" Special Constable, S,A.P.; Smith, schap, Transvaal Scottish; Steyn, J. J" speciale konstabel, 

W. 	 E, Close, Gur., Transvaal Horse Artillery; Thompson, Z.A.P.; Smith, W. E. Close, kanonnier, Transvaal Bereden 

J, H. A., Lieut., Potchefstroom Commando; Young, G. W. H" Artillcrie; Thompson, J. H. A., luit, Potchefstroom Kom. 

Constable S.A.P. mando; Young, G. W. H., konstabel, Z.A.P.. 


(ii) The pay'ffient to the following widows and dependents of civilians . (2) De betaling aan de .volgende wed~wpn en afhankehke~ van b~rgers 

who were killed, or who died from injuries received, and to those civilians dm gedood werden, of dIe overleden zlJn teng<.Jvolg" van vern·ondmgen 
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who were injured during the Witwatersrand disturbances of 1922"opgedaan, en aan die burgers die lctsel opgedaan hebbeI?- ged?rende het 
of the following gratuities :'Witwatersrand Oproer van 1922, van de volgende gratifIkatws: 

• 	 • 'I (a) Weduwen en afhankeliken: Beal, }Ievr. M., weduwe van 
(a) 	WIdows and dependents:. Beal, J'.irs: M., wIdow of S. ,J. Beal,: S. J. Beal, £400; Glasson, Mevr. Elizabeth, weduwe van W. H. 

£400; Glasson, }lrs. ElIzabeth, WIdow of W. H. Glasspn, Glasson £100' Jooste Elizabeth J. ,V. minderjarig kind van 
£100; Joost-e, Elizabeth J. W., minor child of Mrs. ~nd Mr. Mevr. ~n Mn;. Joost~ (overleden), £300; McMurray, Mevr. 
J<;oste (deceased), £300; MTcMurray, Mrs. }1; L., WIdow of M. L., weduwe van Richard McMurray, £100; Nell, Mevr. M. 
RIChard McMurray, £100 ; Nell, Mrs. M. A., WIdow o! L. J. A. A., weduwe van L. J. A. Nell, £400; Soekoe, Mevr. E. C., 
Nell, £4~0.; Soekoe, Mrs. E. C., mother of P. J:J' v: Soekoe,I moeder van P. J. V. Soekoe, £60; 'Yilliams, Mevr. C. G., 
~6?} WI~h?,ms, J'.Irs. C. G., mother of !.?hn Frere ,wIllIams, £60. moeder van John Frere Williams, £60. 

(b) 	CIvIlIans.InJured : Hardman, C. H., £11); HetherIngton, H. M., (b) Burgers verwond: Hardman, C. H., £75; Hetherington, H. M., 
£50; Kirkel, R., £75.; Lemmer, Mrs. M. C., £30; Meerholz" £50; Kirkel, R., £75; Lemmer, Mevr. M. C., £30; Meerholz, 
Mrs. S. S., £60; RO!;>InSon,. L. M., £150; Runsey, Mrs. I. M., Mevr. S. S., £60; Robinson, L. }f., £150; Runsey, Mevr. I. M., 
£40; Sharp, J., £350; Zeigor, J., £100. £40; Sharp, J., £350; Zeiger, J., £100. 

• 	 99. ~he cancellation of Item No. 75 of the Schedule to Act No. 37 of 99. De herroeping van post No. 75 van de Bijlage v:an Wet No. 37 
1921 WIth effect from the date of last payment made. van 1921 met ingang vanaf de datum van de laatste betaling gedaan. 

100. The grant to Maria Christina Vl'ilhelmina Ackerman, widow of ~he 100. De toekenning aan Maria Christina Wilhelmina Ackerman 
late first class COI;stable, No. 6383, .W. ~. Ackerman,. of a gratUlty weduwe van wijlen W. H. Ack~rman, konstabel eerste kIasi!? No. 6383, 
of £84 on re·marrIage and the contmut],tIOn of ~ penSIOn at the r~telvan een gratifikatie van £84 bi) hertrouwen en de voortzettmg ,;,an een 
of£26 per annum from the 17th February, 1923, m respect of the chIld pensioen, tegen £26 per jaar vanaf 17 }<'ebruarie 1923, ten aannon van 
" Willem " Ackerman. het kind Willem Ackerman. 

101. The award to Lady Violet wooUs-Sampson, wido,: of Sir Aubrey 101. De toekenning aan Lady Violet Woolls.Sampson, weduwe van 
Woolls-~mpson, of a pension of £150 per annum, WIth effect from Sir Aubrey Woolls-Sampson, van eon pensioen van £150 per jaar, met 
1st AprIl, 1925. , ingang van I April 1925. . 

102. The award to R. A. J. Matthews, managor and se?retary of Grey 8 102. De toekenning aan R. A. J. Matthews, bestuurder en sekretans 
Hospital, Pietermaritzb.urg, on retirement, of a penSIon ?f £120 per van Grey's Hospitaal, Pietermaritzburg, bij uit~iensttreding, van een 
annum as a charge agamst the reven~e of .the Natal ProvInce... pensioen van £120 per jaar ten bezware van de mkomsten van de pro

103. The award to Hester J. van WI)k, WIdow of J. J. van Wllk, w~o vincie Natal. 
was killed during the industrial disturbances on the 'Vitwater~rand Inl 103. De toekenning aan Hester J. van Wijk, weduwe van J. J. van 
1922, of Il; pension of £60 per :mnum, with effect from 1st AprIl, 1925',Wijk, die gedood werd tijdens de industriele b<;roering op de Wit. 
and tennmable upon re-marrIage. :watcrsrand in 1922, van een pensioen van £60 per laar, met mgang vanT' 

104. The award to F. I? J. Wepcner, formerly ~ storeman, Umon 1 April 1925, en beeindigbaar bij hertrouwen. .. 
Defence Forces, of a penslOn of £60 per annum With effect from 1st 104. De toekenning aan F. D. J. Wepener, .voorheen magazIl~be
April, 1925. . diende, Unie Verdedigingsmacht, van een penslOen van £60 per par

105. Th~ ,,:ward to, C. M. Layman, formerly an Inspe?tor,. Depart- met ingang van 1 April 1925. . 
ment of Native AffaIrs, With effect from the date of hl~ discharge, 105. De toekenning aan C. M. Layman, voorheen mspekteur, Departe. 
of a pension equivalent to two-thirds of the amount to whICh he would: ment van Naturellezaken, met ingang van .de datum van zijn ontsla~? 
have been entitled had he bee.n superannuated. on that date. ;,van een pensioen gelijk aan twee-derden van het bedrag waartoe hil 

106. The award to F. V. BrIgly, fo~el'l:y a lIthographer, I?epart~enti gorechtigd zou geweest zijn, indien hij op die datum gosuperannueerd
of Lands, with effect from the date of hl,8 discharge, of a pensIOn eq~lva-'was. 
lent to two-thirds of tho amount to whICh he would have been entitled 106. De toekenning aan F. V. Brigly, voorheen lith,?,graaf, Departe
had he been superannua~d on .that da~e. . Iment van Landen, met ingang van de datum van ZIJn on~~ag, van 

107. The award to EmIly Magmess, WIdow of T. Magmess, for and ~)Uleon pensioen gelijk aan twee derden van het bedrag waartoe hIJ gorech· 
beh~lf of her mino~ children ?f £18 per annum in respec.t of each child tigd 7,oU goweest zijn wanneer l;ij op d!e datum gosllperannueerd :vas. 
until they, respectively, attam the ago of 18 years, WIth effect from 107. De toekenning aan Ennly Magmess, weduwe van T. Magmess, 
1st April, 1925. !voor en ten behoeve van haar mindel'jarigo kinderen van £18 per jaar 

108. The award to H~ndriua~. J. KUIlZ, widow of J. A. Kun~, forme.rly !ten aanzien van elk kind totdat zij respektievelik de leeftijd van 18 jaar 
a constable, South African P<?hce, fo~ and on behalf of her mlI~or ChIld'l bereiken, met ingang van 1 April 1925. 
of £18 per annum untIl the chIld attams the age of 16 years, WIth effect 108. De toekenning aan Hendrina E. J. Kunz, weduwe van J. A. 
from 1st April, 1925. 	 Kunz voorheen konstabel Zuidafrikaanse Politie, voor een ten behoeve 

109. The award to Annie M. D. Ve~ter, who was wounded during I van haar rninderjarigkind, van £18 per jaar totdat het kind de leeftijd 
the Anglo-Boer war, .of such compensatr.on as would have been awardedIvan 16 jaar bereikt, met ingan~ van 1 April 192~. 

T 

to her had the prOVISIonS of Chapter VI. of Act No. 42 of 1919, been 109. De toekenning a.an AnnIe M. D. V.enter, dIe gowond.werd gedu
applIcable to her case. durende de Anglo-Boer oorlog van zodamgo schadeloosstell~g als haar 

llO. The pension of H. H. Birch, to be increased, with effect from lsttoegekend zau zijn, indien de bepalingon .van Hoofdstuk VI. van Wet 
April, 1925, to an amount equivalent to that representing the pensioniNo. 42 van 1919 0P. haar geval toep~selik go~eest waren. . 
to which he would have been entitled had he been assessed on a 100 per! 110. Dat het pensIOen van H. H. Buch met mgang van 1 ~prIl 1925 
cent. disability. :verhoogd worde tot een bedrag golijk aan dat ::,ertegenwoord.~gend het 

h f L' d F H C . d f C H C :pensioen waartoe hij gerechtigd zou goweest ZIJn wanneer hlJ geschat
Ill. T .e re und t? 111 a . . ooper, WI ow 0 • • ooper':ware op een 100 percent invaliditeit. 

formerly. In the serVICe of the Departmen~ of Posts and Telegraphs, I Ill. De terugbetaJing aan Linda F. H. Cooper, weduwe van C. H. 
of the dlffe~nce between the amount contr~buted by her late hUSban?leoo er voorheen in dienst van het Departement van Post en Telegrafie, 
to the penSIOn fund and the amount of penSIOn drawn to the date of hIS vanPhe't verschil tussen Ilet bedrag door v\'ijlen haar ec~tgenoot bijgo. 
death. 	 dragen tot het pensioenfonds en het bedrag van het penslOen getrokken 

112. The award to Maria L. Cross, widow of J. "Y. Cross, formerlyltot de datum van zijn overlijden. 
a magistrate, of a gratuity under Natal Government Notice No. 3251 112. De toekenning flan Maria ~. <JI:lss, weduwe van ~. W; Cross, 
of 1910, of £524 4s. 9d. 'voorheen magistraat van een grahfIkahe krachtons Kenmsgevmg No. 

113. The award to Margaret A. Biddulph, widow ofT. H. Biddulph,.325 van 1910 van ~e Natalse Regering, v>;tn £524 48. 9d. • 
formerly a head wardcr, Department of Prisons, of a gratuity under .1l3. De toekennmg aan Margaret A. Blddulph, ~eduwe ,an ~. H.1 

Natal Government Notice No. 325 of 1910, of £492 17s. 5d. .Blddulph, voorheen hoofdbewaker, .De~rtement ,an Gevangemssen, 
, ' 'Ivan een gratifikatie krachtens KennlSgovmg No. 325 van 1910 van de

114. The award to'!. C. Smook, formerly a hft attendant, Depart- Natalse Regering van £492 17s. 5d. 
ment of Public Works, of a gratuity of £63 15s. : 114. De toeker:ning aan '1'. C. Smook, voorheen liftbedienaar, De

115. The award to J. J. Collett, formerly a lampman, South Afl'ican:partement van Publieke Werken, van een gratifikatie van £63 15s .. 
Railways, of a gratuity of £48, payable in monthly instal.ments of £4'1 115. De toekenniug aan J. J. <?ollet~, voorheen Jampema~, ZUld
with effect from 1st April, 1925. afrikaansc Spoorwegen, van een gra~lfikatie van £48, ~taalbaar ill maan-

II f PdT I I b delikse paaiementen van £4, met mgang van 1 ApI'll 1925. Dll~. That J. M. Pre .er, epartn;ent 0 osts an e egrap lB, •e, 116. Dat J. M. Preller, Departement van Post en TelegrafIe, toege. 
pe.rmitted to cotmt. servICe for pen,slon purposes from ~he 4th AprII':staan worde dienst voor pensioendoeleinden te rekenen vanaf 4 April 
1911, and t~ co;nt;rIb:ute ~o the Umon PenSIOn Fund With effect fr?m: 1911 en bi" te dra n tot het Unie Pensioenfends met ingang van die 
that date as If IllS mtlmatIOn to do so had been duly made under sectIOnldat~ aisol zijn ke~sgoving dat hij zulks zou doen behoorlik ged.nan 

. twenty (5) of Act No. 29 of 1912. 	 was krachtens artikel twintig (5) van Wet No. 29 van 1912. 
H7, That F. J. Smallm8lJl, a clerk, South African Railways, bel 117. Dat F. J. Smallman, klerk, Zuidafrikaanse Spoorwegen, toe. 

permittea t? cont;ributE' to the Cape Civil Service ~ension Fund in gosta.an worde om tot h~~ K~apse Civiele Diel!-st Pensioenfonds bij te 
res~ct of ~IS senIce fron; 12th May, 1902, to 12th Novembe~, 1906'dragen ten aanzi~n van ZIJn dlenst vanaf 12 MOl 1902, tot 12 Noyember 
subject to hIS payIng contrIbutIOns at the rate of 3 per cent. plu81llterest 1906, mit., hij biJdragon betaalt tegen de voet van 3 percent plus rento 
thereon. ;. daarop. . . . 

118. That H. B. Gemmell, a mechanical superintendent, South ll8. Dat H. B. Gemmell, mechar::os supermtendent, ZUldafrika~~se 
African Railways, be permitted to contribute te the Cape Civil Service Spoorwegen, toegostaan worde ?m blJ te ~rag,,:n tot het :{~~s~.Cr~~eJ; 
Pension Fund in respect of his service from 1st July, 1897, to 13th Dienst Pensioenfonds ten >;,anzl:;n ::an zlJn dienst vana u Ie an 
September, 1900, subject to his paying contributions at the rate of tot 13 September 1900, mits hlJ blJdragon betaalt tegon de voet v 
3 per cent. plus intorest thereon. i3 percent plus rente daarop. 

H 
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" 	 119 Dat de dienstonderbreking van 22 Oktober 1921 tot 12 August,uB119. The break in the service of D. C. Swan, a rehef statIOn master, 1923' . D C Swan aftossend stationchef Zuidafrikaanse Spoorwegen, 
South African Railways, from 22nd Octo~r, 1921, to 12th A;:tgust, ~an d' ....de e~ beschouwd als bie~:mder verlof zonder salaris, 
1923, to be con~oned, bein~ regarded as sP?Olallea:,e of absenoo wlth~~t v~~c ~~d~ndw~is dienst, doch hem het voordeel behoudend van zijn
pay, not counting as servIOO, but preservmg to him the benefi~ of IS n g dienst voor nsioendoeleinden en dat hij weder toegelaten 
previous serviee for pension, {)urpose~, and tha~ he 1:;0 re-a?mItt<;d to :ore~e:t het lidmaatJ:ha vanhet Kaapse Civiele Dienst en Weduwen 
meI?bership of t~e Cape CIVIl ServICe a,nd WIdows PenSIOn. Fun~s, 0 di enfonds mits hi' dairaan de bijdragen terugbetaalt aan hem uit
subJeet t,o refundmg thereto the contributlOns paId to hun on h,s resig. Pe;s 0d b" .: beda~king plus maandeliks samengestelde rent<; tegen

nation plus interest at the rate of 4t per cent: compounded monthly fe !~~t vinzJ~ ercent en 5 percent respektievelik, 

and 5 per cent. compounded ;monthly, respec~Ively, 120 Dat de~d~nstonderbreking van 17 November 1914 tot 23 Augus.


120. The break in the servICe of J. MoakgI, Department of Posts t 19'15 an J ~ioakgi Departement van Post en Telegrafie, vet'schoond 
and Telegraphs, from 17t~ November, 1914! to 23rd August, 19,15, us e e~ het'ti'd erk erekend worde als dienst voor pensioend?el. rto be condoned, and the period counted as se,~ce for purp?ses o! pensIOn ":0dd~ bi' finale l uftdien~ttreding kmchtens de bepalingen van artIkel 
upon ultimate retirement under the prOVISIOns of sectIon ~xty-8(!j/)en em e J. W t"~ 27 an 1923 

~ 	 Ze7!en en Ze8t~g van e ' ...,0. V '.
of Aet No. 21 of 1.923. " 	 19 1 Dat de dienstonderbreking van 1 JulIe 1909 tot 31 Augustus

121. The break In the servICe of Annie R. Reed, clerk, Department 1909' Ann' R Reed klerk Departement van Justitie, verschoond 
of .Justice, from 1st Ju~y, 1909, to 31st Augu~t, 1909, to be condon?d, wordev~~ bes:~ou~d alB' biew~der verlof wnder salaris, niet geldend • 
bemg regarded as speOlal leave of absence WIthout pay:, not co;mtmg 
as service, but preserving to her the benefit, of her p~evI~us se,rvICe for
pension purposes, subject to the payment of contrIbutlOns m terIns 
of Act No, 27 of 1923. 

No. 	45, 1925,] 

ACT 

To ma~e further prOVlSIon for the. granting of 

certdicates of competency or serv~ce to perso~s
empl~yed as maste.r~, mates, engl!1eers and In 
certaIn othe!' capacIties upon ~ertaIn vessels, fo,,r 
the suspension and canceIIat~on. of such cerb
fieates, and for other matters InCIdental thereto. 

-~-

B
E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, I ==d::::a::::a::::r::.:m::::::;;e~e~•.~"'====-==="'==~======""""====c-===""'=
the 	Senate and the House of Assembly of the Union ofl c 

South Africa, as follows ; 

PART I. 

CERTIFICATES OF MASTERS, MATES AND ENGINEERS OF 

CERTAIN SHIPS. 

Certificaj~,!! 1. (1) Every British foreign-going ship and every British 
cicorn. home-trade ship, when going to sea from any port in the 
petE-ncy to U . d hi . dB' . h h" t 	 vanbe held by ruon, an every s p not regIstere as a ntIs s Ip carrymg vaart sc Ip moet, wanneer e Ul een aven me. rue .er bekwaarn
(lffim'll"S of passengers from or between ports in the Union shall, if any zee gaat, en elk schip, niet geregistreerd als, een Bn~s .SC~Ip, heid te 
certain ships, sueh ship is of one hundred tons gross register or upwards, be dat passa,giers vervoert van of tussen havens.m de Urue mdlen worden 

Provided with a master duly certificated under this Act and zulk een schip een honderd of meer bruto regIster tonnen meet, gehouden 
. 	 dd" . h ffi 'fi d d' h f '11 -.. h k't' b h l'k t' fic rd door scheeps· In a ItIOn, WIt 0 cers so certl e , accor mg to teo ow- voorZIen ZIJn van een sc eeps apl em e oor 1, gecer I ee officieren 
ing 	scales:- ingevolge deze Wet en daarenboven van offiCleren aldus ge- van zekerQ 

. 	 . !certificeerd overeenkomstig de volgende scha,al schepen.
(a) 	At 1~a8t one officer, beSIdes the master, holdmg a 

certIficate not lower than that of
(i) 	 mate in the case of a home-trade ship; 

(ii) second mate in the case of a foreign-going sailing 
ship of not more than two hundred tons gross 
register; and 

(iii) 	only mate in the case of any other foreign-going 
ship; 

(b) 	 if the ship is a foreign-going ship and carries more 
than onE' mate, with at least the first and second 
mates duly certificated; 

(0) 	 if the ship is a foreign-going steamship of one hundred 
nominal horse-power or upwards with at least two 
engineers, one of whom shall be a first-class and the 
other a first or second-class engineer duly certificated; 

(d) 	 if the ship is a foreign-going steamship of less than one 
hundred nominal horse·power or a home-trade steam
ship, with at least one engineer, who is a first-class 
or second-class engineer duly certificated. 

(2) 	Any person who

(a) 	having been engaged as one of the officers aforesaid 
goes to sea as such officer without being duly certifi. 
cated; or 

(b) 	 employs a person as an officer, in contravention of 
this section, ,without as?ertaining that the person 
so employed IS duly.certIficated, 

shall be guilty of an offenee and liable on conviction to a fine 
not exceeding fifty pounds. 

. . , 
(3) Subject to the proViSIOns of sections three andfour of this 

Act, an officer shall not be deemed duly certifieated within the 
meaning of this section, unless he is the holder for the time 
being of a valid certificate of competency under this Act of 

1 d' t d h haar het voordeel behoudend van haar vroegere dienat 
a S 	 lens "ioe':doeleinden onderworpen aan de betaling van bijdragen 
yoor 	pens UT -"'T '?7 19')3 . 
III terIllen van n at .1.,0. ~ van - , 

No, 45, 1925.] 

WET 
Om verdere voorzi!ening te maken voor de ,!erlening 

van certifikaten van bekwaamheid of dlen~t ~an 
personen dienst doende als scheepskapltel'ns, 
stuurlui, machinisten en in zekere andere hoe
danigheden, op zekere vaartuigen; v?or de 
schorsing en kanselatie van zulke cerbfikaten 
en 	voor andere aangelegenheden in verband 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en 

als voIgt : 
de Volksraad van de Unie van Zllid-Afrika, 

DEEL 1. 

CERTIFIKATEN VAN SCHEEPSKAPITEINS, STUURLUI EN MA

CHINISTEN VAN ZEKERE SOHEPEN. 
. . 

1. (1) Elk Brits bnitenlandsvarend schip en elk Bnts kust- CertIfikaten 
h' 	 h t't h 'd U· 

(a) ten minste een scheepsofficier, behalve de scheeps
kapitein, die een certifikaat bezit niet lager dan da,t 
van

(i) 	stuurman in het geval van een kustvaart schip; 
(ii) 	tweede stuurman in het geval van een buiten

landsvarend zeilschip dat niet meer dan twee 
honderd bruto register tonnen meet; 

(iii) enigste 	stuurmanlin het geval van elk ander 
buitenlandsvarend schip, 

(b) 	 indien het schip een buitenlandsvarend schip is en 
meer dan een stuurman heeft van wie ten minste de 
eerste stuurman en de tweede stuurman behoorlik 
gecertificeerd zijn; 

(0) 	 indien het schip een buitenlandsvarend stoomschip 
is van een honderd nominale paardekrachten of daar
boven, van ten minste twee machinisten waarvan 
een een behoorlik gecertificeerde eerste-klasse machi
nist en de andere een behoorlik gecertificeerde eerste
klasse of tweede-klasse machinist moet zijn; 

(d) 	 indien het schip een buitenla,ndsvarend stoomschip 
is van minder dan een honderd nominale paarde
krachten of een kustvaart stoomschip~ van ten minste 
een machinist, die een behoorlik gecertificeerde 
eerste-klasse of tweede-klasse maehinist moet zijn, 

(2) 	Hij die
(a) 	aangemonsterd zijnde als een van de voorzegde 

seheepsofficieren ter zee gaat als een zodanige scheeps
officier zonder behoorlik gecertificeerd te zijn, of 

(b) 	 een persoon als een scheepsofficier aan het werk stelt 
in strijd met dit artikel zonder zich te vergewissen 
dat de aldus aan het werk gestelde persoon behoorlik 
gecertificeerd is, 

maakt zich schul dig aan een overtreding en wordt bij schuldig
bevinding gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond.

(3) ~Iet inachtneming van de bepalingen van artikels drie of 
vier van deze Wet wordt een scheepsofficier niet geacht behoorlik 
gecertificeerd te zijn in de bedoeling van dit artikel tenzij hi) 
voor het ogenblik de houder is van een geldig certifikaat van 
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a grade appropriate to his station in the ship, or of a higher ibekwaamheid ingevolge deze Wet van een graad overeen
grade: Provided that any person not certificated in accord- komstig zijn rang op het schip, of van een hogere graad: 
ance with the provisions of this Act who at the commencement Met dien verstande dat een persoon, die niet gecertificeerd is 
thereof has for five years or more either continuously or within overeenkomstig de bepalingen van deze Wet en die bij de 
a period of seven years prior to such commencement acted as invoering daarvan gedurende vijf jaar of meer, hetzij voort
master, mate or engineer in a home-trade ship registered in durend of binnen een tijdvak van zeven jaar v66r zulke in
the Union, or who holds a certificate as master, mate or voering als scheepskapitein, stuurman of machinist opgetreden 
engineer issued under the Railways and Harbours Regulation"is op een kustvaart schip geregistreerd in de Unie of die een 
Control and :Management Act, 1916, shall, notwithstandingllcertifikaat bezit als scheepskapitein, stuurman of machinist 
anything contained in this Act, not be debarred from continuing,uitgereikt ingevolge de Spoorwegen en Havens Reglement, 
to act in the same or a lower rank or capacity in a vessel of, Bestuur en Beheer Wet, 1916, niettegenstaande de bepalingen 
or less than, a gross tonnage of one thousand in the case of van deze Wet, niet verhinderd wordt om voort te gaan met in 
a master or mate, or of one thousand or less indicated horse dezelfde of een lagere rang of hoedanigheid op te treden in een 
power in the case of an engineer; but in no case shall any such vaartuig van een bruto tonnemaat van een duizend ton of 
person act as master or mate unless he passes the tests men- minder, in het geval van een scheepskapitein of stuurman, of 
tioned in sub-section (3) of section two of this Act. van een duizend of minder aangegeven paardekracht in het 

geval van een machinist; maar in geen geval treedt zulke 
Gra.?e of 2. (1) Certificates of competency shall be granted in accord- persoon ~p als sche~psbpitein of st~urman tenzij hij de proeven 

(2) A certificate of comJ?etency for a foreign-going ship s~all (2) Een certifikaat van bekwaamheid voor een ·buitenlands
be ~eemed to be of a hIgher. grade than the. correspondmg varend schip wordt geacht van een hogere graad te zijn dan 
certIficate for a home-trade .shlp, and shall e~tltle the ~awful het overeenkomstige certifikaat voor een kustvaart schip, en 
holder th?reof to. go to sea I~ the correspondmg grade. m the gerechtigt de wettige houder daarvan om in de overeenkomstige 
last-me~tIOned ShIP, but a certIficate for a home-trade ShIP shall graad in het laatstgemelde schip ter zee te gaan, maar een 
not. entItl? th3 ~older to go to sea as master or mate of a certifikaat voor een kustvaart schip gerechtigt de houder 
foreIgn-gomg ShIp. ,daarvan niet om als scheepskapitein of stuurman van een 

buitenlandsvarend schip ter zee te gaan. 
(3) No certificate of competency as master or mate shall be (3) Geen certifikaat van bekwaamheid als scheepskapitein 

delivered to any person under the provisions of this Act unless of stuurman wordt aan enige persoon ingevolge de bepalingen 
and until he has undergone and passed the colour and form van deze Wet uitgereikt, tenzij en totdat hij de gezichts
vision tests equivalent to those from time to time approved proev~n van kleur en vorm gelijkstaande met die van 
by the Board of Trade for the examination of masters and tijd tot tijd door de Board of Trade goedgekeurd voor het 
mates. eksamen van scheepskapiteins en stuurlui afgelegd heeft en 

daarin geslaagd is. 
Certificates 3. Every person who holds a valid certificate of competency 3, Elke persoon die een geldig certifikaat van bekwaamheid Certifikaten 

. . 	 v I d k ht s" The ..,rer h t 8h' . At" f' verleendgranted by granted under the l\:lerchant 8hIppmg Acts or deemed under er een rac en lU c an Ippmg c s 0 mge
competent those Acts to be of the same force as if gr~nted thereunder volge die Wetten geacht van dezelfde kracht te zijn~alsof ver- ~oor d
authorities shall be deemed to be duly certificated under this Act: Provided leen~ ingevolge .?ez?lve, houdt, wordt gell;cht .?ehoor1~k ge- a:r~~~ei~enoutside the 
Union that his certificate is of a grade appropriate to his station in certlficeerd te ZI]n mgevolge deze Wet, mlts zIln certlfikaat bmten de 
r"'cog.nised. the ship or of a higher grade. van een graad is overeenkomstig zijn rang op het schip of van Unie erkend. 

een hogere graad. 
. " . . 4. (1) Elke scheepsofficier aan boord van een schip, niet ge- Certifikaten 

Certificates ~. (1) Every offic.er on board?, ShIP not regIstered as a Bntlsh registreerd als een Brits schip, die een certifikaat van be- verleend 
gr=ted by ship who has recelve~ a ccr~Ificate of co~petency granted kwaamheid verleend door een bevoegde autoriteit van zijn door competent
foreign by a co~pete~t aut~orIty of hIS co~ntry, whICh the Gov?rnor- land ontvangen heeft, dat naar genoegen van de Goeverneur- ~';~~:d" 
authorities GeneralIs satIsfied IS of correspo.nding value to any certIficate generaal gelijkwaardig is met een certifikaat van bekwaamheid autoriteiten 
recognised. of compe~ellcy granted und~r thIS ~ct, shall be deemed t~ be verleend ingevolge deze W ct, wordt geacht behoorlik gecer- erkend. 

duly. certlficate~ unde:- thIs. Act m respect of s~ch ShIP.: tificeerd te zijn ingevolge deze Wet ten opzichte van zulk 
Pro-ylde? that his cer~Ifica~e IS of a gr?,de approprIate to hIS schip, mits zijn certifikaat overeenkomt met zijn rang op het 
statIOn m the aforesaId ShIP, or of a hIgher grade. voorzegde schip of van een hogere graad is. 

I (2) De Goeverneur-generaal kan voor een bepaald tijdvak 
(2) The GGvflrnor-General may, for any specified period,!een Brits schip vrijstellen van de bepalingen van deze Wet 

exempt a British ship from the prOVIsIons of this Act in\ten opzichte van zulk een "chip indien de officieren 
respect of such a ship if the officers to be appointed te worden aangesteld in bezit zijn van geldige certifi
are in possession of valid certificates of competency.katen van bekwaamheid overeenkomstig hun rang of 
appropriate to their grade or station in the aforesaidibetrekking in het voorzegde schip of van een hogere 
ship or of a higher grade granted by a competent authority in graad verleend door een bevoegde autoriteit in een vreemd land 
a foreign country, which the Governor-General deems to be die ten genoegen van de Goeverneur-generaal een waarde 
of a corresponding value to certificates of competency granted hebben overeenkomende met certifik.aten van bekwaamheid 
under this Act. Any such certificate of an officer of any such ingevolge deze Wet verleend. Zulk een certifikaat van een 

certIficates ance with this Act for each of the following grades 
of to say- ' 
competency. 

(a) master of a foreign-going ship; 

(b) first mate of a foreign-going ship; 
(0) 	 second mate of a foreign-going ship; 
d) only mate of a foreign-going ship; 
e) master of a home-trade ship; 

(f) mate of a home-trade ship; 

(g) first-class engineer; 
(h) second-class engineer. 

that is vermeld m sub-artlkel (3) van artlkel twee van deze Wet met 
goed gevolg afgelegd heeft. I 2 ( C 'fik b k h 'd d . J• 1) ertl aten van e waam el wor en mgevo ge ,Graden vall 
Ideze Wet verleend voor elk van de volgende graden namelik certifikaten 

v=~-
(a) scheepskapitein van een buitenlandsvarend schip; kwaamheid.

I (b) eerste stuurman van een buitenlandsvarend schip 
(c) tweede stuurman van een buitenlandsvarend schip; 
(d) enigste stuurman van een buitenlandsvarend schip; 
(e) scheepskapitein van een kustvaart schip ; 

(f) stuurman van een kustvaart schip ; 
(q) eerste-klasse machinist; 
(h) tweede-klasse machinist. 
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ship shall, for the period of the exemption of the ship grant
ed under this sub-section, be recognis~d as a valid certificate 
under this Act. . 

Examina- 5. (1) For the purpose of granting certificates of competency 
. f . d' f bt' ,tIona or a8 masters, mate.s or. engilleers to pers?ns eSlr~us 0 0 alllmg

~frtificates the same, exannnatlOns shall from tIme to time be held at 
competency, such times and places as the Governor-General may direct 

Grani> of 
certificate 
on passing 
e~ft~I·na. -~ 
tiona, 

F f dn 
re~~~°ot 
certificates, 

LOBi! of 
certificates. 

Production 
of 
certificates 
of 
competency 
to superin
tendents. 

by a board of examiners nominated by him from time to time, 

(2) The 	 Governor-General may make rules for
(a) 	 the scope and the conduct of the examinations and the 

standards required for passing; 

(b) 	 the qualifications of the candidates'; 
(c) 	 the qualifications of examiners and the remuneration 

to be paid to them; and 
(d) 	the fees to be paid by candidates for examination. 

. 
(3) . The Governor-General may remove an~ re-appomt ~uch slaan en weder aanstellen en kan al zulke handelingen en dingen 

exann;ners, and may do all such acts an~ t~lllgs as he thmks doen als hij nodig acht voor het doel van de eksamens. 
expedIent for the purpose of the exammatlOllS. 6. De Goeverneur-generaal verleent behalve zoals hierna Verlening 

. f bepaald aan elke applikant van wie door de eksaminatoren ge- van certifi.
6. The Governor-General shall, except as herema ter t d dt d t h" t d I ks f I d kaat nil. 

mentioned, grant to every applicant who is duly reported rappor eer wor. a IJ ~e goe gevo g een e ~men a .ge ef5 afieggingvan
b th . t h d . t' t' f t '1 heeft en bevredigend bewIJs geleverd heeft van zIJn matigheId, eksamenY e exammers 0 ave passe an exannna IOn sa IS ac Or! Yd' d' b k h 'd I d d 	 .d h . t' f 'd f h' 	 b . t on erVlll mg, e waam el en a gemeen goe ge rag aan an 	 to ave given sa IS actory eVI ence 0 18 so fle y, ex- b d lk t'fik t b k h 'd 1 h t 1' b'I' dId d b d h' oor, zu een cer 1 aa van e waam el a s e gevapeflence, a Iity an genera goo con uct on oar SIp, 't M t d' t ddt t'fik t b k 'fi t f th 'p 'd d verelS: e len vers an e a geen cer 1 aa van e waamsuch a certl ca e 0 competency as e case reqUires: roVl e h 'd 1 h k 't' f tid dt 

t 'fi f 	 t t h II b el as sc eeps apl em 0 s uurman ver een wor aan eent hat no cer 1 cate 0 competency as mas er or ma e s a e 'I d b r d z W t t td t t .. 
granted to any person under the provisions of this Act, unless £?,rsJon mgevo ge e IJ~a mg~n ~~k I e(3e) e °t'ka 1 ~n enZIJ 
and until he has undergone and passed the tests mentioned dlJ eWprtoeavfenl vedrmhe ftm sUd -a: 1 e I vda~ ar 1 e wee van 
, 	 b ' (3) f' f h' A eze e ge eg ee en aarm ges aag IS, 
m su -sectIOn 0 sectIOn two 0 t IS ct, 7. (1) Alle certifikaten van bekwaamheid worden in duplikaat VOrIn en 

7 (1) Air certificates of competency shall be made in dupli- uitgemaakt; een eksemplaar wordt aan de persoon die gerechtigd bewaring 
cat;, of which one shall be delivered to the person entitled to is tot het certifikaat overhandigd en het andere ter bewaring ::!ifikaten 
the certificate and the other shall be filed for record, gedeponeerd. ,. , 

, . 	 (2) Een register van certifikaten van bekwaamheld en van de 
(2). A record ~f certIficates. of competency, and of the sus- schorsing, kanselatie of verandering van de certifikaten en van 

pendmg, cancellin~, or altermg of the c,ertlficates and any enige aangelegenheid daarop betrekking hebbende wordt op 
other matter affectmg them shall be kept m such manner and zulke wijze en door zodanige persoon gehouden als de Goever
by such person as the Governor-General may direct. neur-generaal mocht bevelen. 

(3) Any such certificate and any record under this section (3) Een zodanig certifikaat en het register ingevolge dit 
shall be admissible in evidence in manner provided by the artikel kunnen als bewijs toegelaten worden op de wijze bepaald 
Merchant Shipping Acts. bij de Merchant Shipping Acts, 

(4) A list of the certificates as masters and mates of foreign- (4) ~en lijst ,van de certifikaten van scheepskapite~n~ en 
going ships and as engineers granted under this Act shall be stuurlUI ,:an bUltenlandsvarende schepen en va~ machmlsten 
forwarded to the Registrar-General of Shipping and Seamen verIe~nd. mgevolge deze ,Wet wordt ~an de ~e~~trar-general
in the United Kingdom of Shlppmg and Seamen m het Verelllgde KonmknJk gezonden. 

, 	 8. Indien een scheepsofficier naar genoegen van de Goever- Verlies van 
8, If an officer proves to the satisfaction of the Governor- neur-generaal bewijst dat zonder nalatigheid aan zijn kant hij certifikaten, 

General that he has, without fault on his part, lost or beenteen certifikaat reeds aan hem ingevolge deze Wet verIeend 
deprived of a certificate already granted to him under this'verloren heeft of hetzelve uit zijn bezit geraakt is, moet de 
Act, the Governor-General shaH, and in any other case may, Goeverneur-generaal, en in elk ander geval kan hij tegen 
upon payment of such fee (if any) as he may direct, cause a betaling van zulke eventuele fooi als hij mocht be palen een 
copy of the certificate to which, by the record kept in pur- kopie van het certifikaat waartoe zulke persoon overeenkomstig 
suance of this Act, he appears to be entitled, to be certified het register aangehouden ingevolge. deze Wet gerechtigd blijkt 
by the Commissioner of Customs and to be delivered to him, te zijn, door de Kommissaris van Doeane doen certificeren en 
A copy purporting to be so certified shall have all the effect aan hem overhandigen. Een kopie hetende aldus gecertificeerd 
of the original. 

9.. (1) The master of every British ship
(a) 	on signing the agreement with the crew before a super

intendent shall produce to him the certificates of 
competency which the master, mates or engineers of 
the ship are by this Act required to hold; and 

(b) 	 in the case of a running agreement shall also, before 
the second and every subsequent voyage, produce 
to the superintendent the certificate of competency 
of any mate or engineer then first engaged by him 
who is required by this Act to hold a certificate, 

(2) 	If the master of any ship fails to comply with the require
ments of this section, the ship may be detained until the cer- de vereisten van dit artikel te voldoen kan het schip aange 
tificates are produced, - houden worden totdat de certifikaten vertoond zijn, 

officier van zulk een schip wordt,. vo.or het tij~vak van de vrij
stelling van het schip verleend in gevolge dlt sub-artikel, als 
een geldig certifikaat ingevalge deze Wet erkend. 

5. (1) Voor het doel van de verlening van certifikaten Eksamen~ 
van bekwaamheid als scheepskapiteins, stuurlui of machinist en voor certIfi· 

b . d I kr" d .. d katen vanaan I?ersonen ege~.lg om eze ve te ver IJgen, wor en van tIJ bekwaam
tot tiJd op znlke tlJden en plaatsen als de Goeverneur-generaal heid. 

mocht bepalen, eksamens gehouden door een raad van eksami
natoren door hem van tijd tot tijd aangesteld. 


(2) De Goeverneur-generaal kan regels maken voor
(a) 	 de omvang en het houden van de eksamens en de 


standaarden verlangd om dezelve met goed geV'ol~ 

af te leggen ; 


(b) 	 dn kwalifikaties van de kandidaten : 
(c) 	 de kwalifikaties van de eksaminatoren en de bezoldiging 


aan hen te worden betaald, en 

(d) 	de fooien te worden betaald door kandidaten voor de 


eksamens. 

(3) De Goeverneur-generaal kan zulke eksaminatoren ont

te zijn heeft al het effekt van het originele eksemplaar, 
9. (1) De scheepskapitein van elk Brits schip- Vertoning

I 	 (a) vertoont wanneer de monsterrol met de bemanning van, 
vooreen superintendent getekend wordt, aan hem de certI:aten 
ce~tifikaten yan bekw::a;nheid welke de ~cheepsk?,pi- ~~~i1()id 
tem, stuurlUI of machmlsten van het SChip verphcht ~ail Buperin, 
zijn volgens deze Wet te houden, en tendenten. 

(b) vertoont in het geval van een doorIoJl~llG.e 	 overeen
komst ook voor de tweede en elke volgende reis aande 
superintendent het certifikaat van bekwaamheid van 
elke stuurman of machinist dan voor de eerste maal 
door hem aangemonsterd die verplicht is ingevolge 
deze Wet een certifikaat te houden, 

(2) 	 Indien de scheepskapitein van een schip verzuimt om aan 
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Suspen~ien 10. (1) A court may be constituted in the Province of the 10. (1) Een hof kan in de Provincie de Kaap de Goede Hoop in- Scherse~ of 
or cancella- Cape of Good Hope under the provisions of the Local Merchant gesteld worden krachtens de bepalingen van de Local Merehant kanselatle 
certi::ates Seamen's Act, 1855 (Act No. 13 of 1855), of the Cape of Good Seaman's Act, 1855 (Wet No. 13 van 1855), van de Kaap de ::~ifikaten 
of Hope, as amended by Act No.3 of 1863 of the Cape of Good Goede Hoop, zoals gewijzigd door Wet No.3 van 1863 van de van be
?o.tllpetency Hope, or in the Province of Natal under the Shipping Casualties Kaap de Goede Hoop of in de Provincie Natal krachtens de ~aam~eid 
cuet ~der Law, 1883 (Law No. 10 of 1883), of Natal, as amended by Shipping Casualties Law, 1883 (Wet No. 10 van 1883), van Natal, ~tg~elkt 
.. s c. Law No.4 of 1884 of Natal, for the purpose of dealing with zoals gewijzigd door Wet No.4 van 1884 van Natal, met het d~:~= 

any certificate of competency granted under this Act and any doel om te handel en met een c·ertifikaat van bekwaamheid . 
certificate issued under paragraph (15) of section four of the ingevolge deze Wet verIeend en certifikaten uitgereikt ingevolge 
Railways and Harbours Regulation, Control and Management paragraaf (15) van artikel v£er v;an de Spoorwegen en Havens 
Act, 1916, and. such court shall, in respect of that purpose, Reglement Bestuur en Beheer Wet 1916, en zulk hof vervult ten 
peI;form all such duties and exercise all such powers as any opzichte van dat doel al zulke plichten en oefent al zulke bevoegd
such Act or Law imposes or confers on it. heden uit als een van de gezegde Wetten oplegt of verleent. 

(2) Any such court may suspend within the Lnion for the J2) Een zodanig hof kan binnen de Dnie gedurende het 
period of the Governor-General's pleasure the validity of any tI]d,;ak .van het beh~gen van de Goevern~u~-generaal de 
certificate which has received recognition in terms of sub- geldigh~Id van een cer~Ifikaa.t hetwelk erkend IS III termen van 
section (2) of section {owr of this Act. sub-artIkel (2) van artlkel v~er van deze Wet schorsen. 

Pewers of 11. The Governor-General may reissue and return to the 11. J?e Goeverneur-generaal kan een krachtens de bepalingen Bevoegdheid 

Governor
 holder thereof any certificate cancelled or suspended under the ~anhart~kelJien gekan.sel~krd 0: geschorst cer~fihkaat. ~ed~ aan ~:verneur- .General to provisions of section ten or curtail the period of suspension or e o~ er aarvan UItreI e~ 0 terug.geven 0 et tI] va van generaal em ..restore 
certificate. grant a new certificate of the same or any lower grade in place schorsIllg ver~orten of een meuw certlfikaat van dezelfde of een certifikaat 

of it. . 

Offences in 12. Any person w ho-
connection 
with certifi. (a) forges or fraudulently alters any certificate of com
cates of petency, or. an official copy of any such certificate; 
competency. or 

(b) 	 makes any false representation for the purpose of 
procuring either for himself or for any other person 
a certificate of competency or an official copy of any 
such certificate; or 

(e) 	 fraudulently uses a certificate or copy of a certificate 
of competency which has been forged, altered, can
celled or suspended, or to which he is not entitled; 
or ' 

(d) 	 fraudulently lends his certificate of competency or 
a copy of such certificate, or allows such certificate 
or copy to be nsed by any other person, 

lagere graad III plaats daarvan verlenen. 	 terug te 
geven. 

12. Hij die: 
(a) 	 een certifikaat van bekwaamheid of een officiele kopie Ove~redin

van een zodanig certifikaat vervalst of bedriege- gbend1n vter
" d f 	 an melikerWlJze veran ert; 0 	 certifikaten 

(b) 	 een valse voorstelling maakt met het doel om hetzij van be
voor zichzelf of voor een andere persoon een certifikaat kwaamheid. 
van bekwaamheid of een officiele kopie daarvan te 
verkrijgen; of 

(e) 	 bedriegelikerwijze een certifikaat of een kopie van 

een certifikaat dat vervalst, veranderd, gekanseleerd 

of geschorst is of waartoe hij niet gerechtigd is ge

bruikt; of 


(d) 	 bedriegelikerwijze zijn certifikaat van bekwaamheid 

of een kopie van zulk certifikaat nitleent of toelaat 

dat zulk certifikaat of kopie door een andere persoon 

gebruikt wordt, 


maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij schuldig
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a bevinding gestraft met een. boete van ten hoogste twee ho.o-
fine not exceeding two hundred pounds or to imprisonment derd pond of n:et gevangemsstraf met of zonder h~rde arbeld 
with or without hard labour without the option of a fine for zo~der alternatlef van boete van ten hoogst~ twee Jaar of met 
a period not exceeding two years, or to both such fine and belde zowel zulke boete als zulke gevangemsstraf. 
imprisonment. 

DEEL II. 

PART II. CERTIFIKATEN VAN SOHIPPERS, MAATS, EN MAOHINISTEN OF 

CERTIFICATES OF SKIPPERS, SECOND HANDS AND ENGINEERS MACHINEWERKERS VAN VISBOTEN. 

OR 	 DRIVERS OF FISHING BOATS. .... .
" 13. (1) Een Vlsboot gaat met ter zee Ult een haven in de Ume Schippers, 

!~E:rs. 13. (1) A fishing boat shall not go to sea from any port in the tenzij voorzien van een behoorlik gecertificeerde schipper, een maairi" t 
hands. Uni~n unless provided with a duly certificated skipper, a duly behoorlik gecertificeerde maat, en indien het een boot is die ~~ac~~n~~ 
engineers. certificated second hand, and, if solely a power-driven boat, alleen door kracht voortgedreven wordt een behoorlik ge- werkers van 
or drivers of a duly certificated engineer or driver. certificeerde machinist of machinewerker. visboten 
fishing beats 	 (2) I d' b t t t' t "d t d't rt'k I moetento hold cer- (2) If a boat goes to sea contrary to this section the owner n Ie~ een 00 er z~e gaa m. s rIJ me 1 a 1. e , certifikaten 
tificates of thereof shall be guilty of an offence and liable on conviction maakt de e.l~enaar ~aar,:an. zlCh schuidig aan een overtreding van be
cempetency, to a fine not exceeding twenty pounds 

-
(3) Any person who, except in case of necessity

(a) 	 having been engaged to serve as skipper, second hand, 
engineer or driver of a fishing boat, serves as skipper, 
second hand, engineer or driver of that boat without 
being duly certificated' or 

1 'ki 	 . 
(b) 	 emp 0rs any person as s p.per, second h~n.d, engmeer 

?r drIver of ~uch a boat WIthout a'fertammg that he 
IS duly certIficated" . 	 '. 

en wordt bIJ schuldIgbevmdIng gestraft met een boete van ten kwaamheid 
hoogste twintig pond. bezitten. 

(3) Hij die, behalve in gev&.! van noodzaek
(a) in dienst gen?n;ten zijnde o.m dienst te doen also schipper, 


maat, ~achlmst of machlI:e:verker van e:en vlsboot, als 

e~n Schlpp~r, maat, maChInIst of ma~hIllewer~er van 

die boot dlenst doet zonder behoorlik gecertlficeerd 

te zijn, of 


(b) een persoon als schipper, maat, machinist of machine
werker 	van zulk een boot aan het werk stelt zonder 
. h t . d h" b h l'k 'fi d . ZIC e vergewIssen at IJ e oar 1 gecertl ceer IS, 

shall be gUilty of an offence and liable on conviction to a fine maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij 
not exceeding twenty pounds. .. sc~ul~igbevinding gestraft met een boete van ten hoogste 

(4) A skipper, second hand, engineer or driver shall not be tWlntIg pond.. 	 . . . 
deemed duly certificated for the purpose of this section unless (4) Een schIpper, maat, machmlst, of machmewerker wordt 

niet geacht behoorlik gecertificeerd te zijn voor bet doel van 
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he holds a certificate under Part II. of this Act appropriatedit artikel tenzij hij een certifikaat houdt ingevolge Deel IT, van 
to his station in the boat or to a higher station,deze Wet overeenkomstig zijn rang op de boot of van een hogere 

(5) \yhere the skipper of such a boat is absent from his boat(a(Ei Wanneer de schipper van zulk een boot, van zijn boot 
a supermt,enden~ may on the request o,f the owner of the, boat iafwezig is kan een superintendent op het verzoek van de ~ 
and on bemg ~atisfied that the absence IS due to an unavOldableeigenaar van de boot en na zich vergewist te hebben dat de 
cau,se, authorIze t,he second hand of the b::>at to act, for a'afwezigheid het gevolg is van een onvermijdelike oorzaak, de 
pen,od not e~cee~ng one month, as the s r of the b?at maat van de boot machtigen om gedurende een tijdvak van 
durmg the skipper ,s absence, and the second d, when .actmglten hoogste een maand gedurende de afwezigheid van de 
under that authorIty shall, for the p~rpose of thIS sectIOn be l'schiPper als de schipper van de boot op te treden, en de maat 
deemed to be a duly certIficated skIpper, die ingevolge die machtiging optreedt wordt voor de doeleinden 

Ivan dit artjkel geacht een behoorlik gecertifi"eerde schipper 
Provisions of 14. (1) Certificates of competency as skipper, second hand mite zijn, 
Parl 1. to as engineer or driver of fishing boats, may be granted in the same 14. (1) Certifikaten van bekwaamheid als schipper maat of als Bepalingen 
:fJedtis manner as certificates of competency as master, mate or machinist of machinewerker van visboten kunnen op dezelfde v~ndDeel I. 
mutandis engineer under Part I. of this Act, and all the provisions of this wijze verleend worden als certifikaten van bekwaamheid als ::~ta~fs 
to certifi· Act with respect to or connected with the examination of scheepskapitein stuurman of machinist ingevolge Deel I, mutandis 
~~~s e~:, applica:r;tts for certificates, and the granting the~e?f, and ~he van dez: Wet en al de bepalingen ,van deze Wet t~n opzichte toepassi?g
sec~~d suspensIOn and cancellatlOn thereof, and enqUInes and m-van of m verband met het eksamllleren van apphkanten om ~p certIfika
han;i, vestigatio~ .into the c?nduct of t~e holders thereof and ,allicertifika~en en de verlening ~aarvan, en de schorsing en de s~hi;;e~s, 
enlPneer or other prOVISIons of thIS Act relatmg to or connected wIth' kanselatie daarvan, en naspormg en onderzoek naar het gedrag maats, 
::hl~rsb~~tBJ cert~ficates of m~sters, mates or engineers ~hall applY,to the van de ~ouders daarv~n en aIle andere bep~lingen van deze Wet machini~ten 

g 	 cer~Ificates as skIJilPcr, secon~ hand or engmeer or dnver of ten, o~zIChte van, of m ve~b~nd met"certIfikaten va-~ scheeps- :e::::~ 
fishlllg boats, as If the certIficates had been granted under kapitems, stuurlUI of maChinIsten, ZI]n van toepassmg op de visboten. 
Part I. of this Act, and the holders of such certificates shall be certifikaten van schipper of maat, machinist of machinewerker 
entitled to such privileges, and subject to such liabilities as[van visboten alsof de certifikaten verleend waren ingevolge Deel 
they would be if such certificates had been so granted, I. van deze Wet en de houders van zulke certifikaten zijn 

, 	 ,,'Igerechtigd tot zulke voorrechten en zijn,onderhevig aan zulke 
(2) A certIficate of competency as skipper of a fishm~ boat verplichtingen als zij zouden zijn indien zulke certifikaten aldus 

shall not b~ granted to any person unless he has prevIOuslY'lverleend waren. 
held a certIficate as second hand for at least twelve months, (2) Een certifikaat van bekwaamheid als schipper van een 

, . visboot wordt niet aan een persoon verleend tenzij hij tevoren 
Certlfic~teB 15. (1) Any person who at the commencement of thIS Act\een certifikaat als maat voor ten minste twaalf maanden 
°tf bscrvlcet d is acting as skipper, second hand, or engineer or driver of agehouden heeft, 
o e gran e fi h' b h II b ' I d 'fi f ' [ 	 , ,in certain s. mg oat s a e ent~t e to a, certi cate 0 serVICe as 15. (1) lien persoon die bij d: ~nvoenng va:r;t deze Wet optreedt Certi~ten 

cases, skipper, second hand, engmeer or dnver, as the case may be,als schipper maat of maChInIst of machmewerker van een van dienst 
of a fishing boat, I visboot is g~~~chtigd op ~en certifikaat van dienst ala schipJ?~r, ~r;:~::!enn 

t 'fi t f ' h II diff 'f f [maat, maChInIst of machmewerker, naar het geval mocht zIJn, zekere ge(2) The cer 1 ca e 0 serVICe s a er In orm rom a , 	 11 
certificate 	of competency and shall contain particulars of the van een VIsboo,t, , , , va en. 

I ddt f b' th f th h Id d f th 1 gth (2) Het certIfikaat van dienst verschilt m vorm van een 
na~e, ~ ace a~ h' a eo, 11' 0 ,e 0 er, an 0 e en certifikaat van bekwaamheid en bevat biezonderheden van de 
an na ure 0 IS prevIOUS serVice, naam, plaats en datum van geboorte van de houder en van de 

(3) This Act shall apply to a certificate of service, so granted lengte en de aard van zijn voorafgaande dienst, 
and to the holder thereof in like manner as it applies to a (3) Deze Wet is van toepassing op een certifikaat van di~~st 
certificate of competency granted under Part I. of this Act aldus verleend en op de houder daarvan op dezelfde wIJze 
and to the holder thereof. als hij van toe passing is op een certifikaat van bekwaamheid 

PART III. 

verleend ingevolge 
daarvan. 

Deel I. van deze 

DEEL III. 

Wet en op de houder 

ALGEMENE BEPALINGEN, 
GENERAL, 16. (1) Niettegenstaande de bepalingen van een of andere Maatregelen 

, , , " wet kan de Hoofd-doeanebeambte van een have.n in de Unie ~~~~~~:ane-
Steps taken 16. (1) NotWIthstandmg anythmg contamed In any law a die informatie heeft van een ongeval aan een schip overkom~n beambte bij
by customs principal officer of Customs at any port in the Union who has dat een onderzoek in de Unie, ingevolge een of andere wet mocht een ongeoffioor upon 

information of a casualty to any ship which may involve vereisen, van de scheepskapitein van zulk schip de logboeken val ,van eencasualty to 
ship in any enquiry in the Union, under any law, may demand from of andere papieren van het schip en zijn reis verlangen en sc~p datkccn 
volving the master of such ship the log books or other records of the dezelve in beslag nemen indien hij zulks nodig acht, en hij :~:~e 
enquiry, ship and her voyage and attach the same if he deem it necessary, kan zulke getuigenis van de scheepskapitein en officieren en 

and he may take such evidence from the master and officers bemanning van het schip afnemen als bij regulatie kan worden 
and crew of the ship as may be prescribed by regulation by voorgeschreven door de Goeverneur-generaal: Met dien ver
the Governor-General: Provided that any person whose evi- stande dat een ieder wiens getuigenis afgenomen moet w~Jrden 
dence is ,to be taken may, if he wishes, be l~gally repre~en!ed, desverlangd door een rechtsgel~erde vertegenwoordigd kan 
Such eVIdence shall be taken on oath, WhICh such prmClpal worden, Zulke getuigenis geschiedt onder ede welke zulke 
officer of Customs is hereby authorized to administer, Hoofd-doeanebeambte bij deze gemachtigd wordt op te leggen, 

A ' 	 . 1 ffi f C t h h t k . (2) Een Hoofd-doeanebeambte die bezit genoIDen heeft van2 °d cer °h() b pnknClpa utskoms w 0 ~ds a e~ pOtssessIOnf een boek of een papier of getuiger.ds afgenomen heeft in termen 
of any 00 or recor or as a en any eVI ence In erms 0 b 'k 1 ( ) dt d I 'dd ll'k d

' (1) h II f th 'th f d th t th van su -art! e 1 zen eze ve onmi e I naar esub-sect lOn s a or WI orwar e same 0 e G 	 1 
Gover or-General. 	 oeverneur-generaa '" , 

n 	 (3) Een persoon die verzUImt aan een wettig verlangen van 
(3) Any person who fails to comply with any lawful demand een Hoofd·doeanebeambte te voldoen ten opzichte van het 

of a principal Customs officer in respect of the handing over1overhandigen van een boek of papier of het afleggen van 
of any book or record or the giving of any evidence or who getuigenis, of die zulke beambte in de uitvoering van zijn plicht 
obstructs a.ny such officer in the execution of his duty underJingevolge dit artikel verhindert, maakt zich schuldig aan een 
this- section shall be guilty of an offence and shall be liable;overtreding en wordt bij schuldigbevinding gestraft met een 
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on conviction to a fine not exceeding fifty pounds or to: boete van ten hoogste vijftig pond of met gevangenisstraf van 
imprisonment for a period not exceeding six months or to 'ten hoogste zes maanden of met beide zowel zulke boete als 
both such fine and imprisonment. gevangenisstraf. 

• 	 • li 17. Paragraaf (15) van artikel vier van de Spoorwegen 
17. Paragraph (~5) of sectIOn four of the RaIlways and\HaVens Reglement Bestuur en Beheer Wet, 1916 wordt bij deze v!ID 

.Harbours RegulatIOn, Control.a.nd Management Act, 19! 6, gewijzigd door de toevoeging daaraan van de volgende voor- ::~~ ~'t:v!:t 
IS h~reby amended by the additIOn thereto of the followmg'behoudsbepaling: . 19l6. 

provlSo : I " Met dien verstande dat deze paragraaf niet van toe passing 
"Provided that this paragraph shall not apply to the is op het eksamineren en certificeren van zulkeI' 

examination and certification of such persons as are personen als vermeld zijn in artikel twee of veertien 
mentioned in section two or fourleen of the MerchantI v"an de Koopvaardij (Certifikaten van Bekwaamheid) 
Shipping (Certificates of Competency) Act, 1925." Wet, 1925." 

18. Any power conferred by this Act upon the Governor-	 18. Enige bevoegdheid door deze Wet aan de Goeverneur- ~=;::~~;d. 
General 	may by him be delegated to any Minister of State. Ige.n~raal verleend kan door hem worden overgedragen op een heid door. 

Mlnlster van Staat. Goeverneur
, 	 genera.al, 

19. In this A.ct or in .any rules made thereunder, unless the 19. In deze Wet of in de regels krachtens dezelve gemaakt ~oordbepa-
context otherWise reqUlres- wordt,.telllzij de samenhang anderszins vereist, verstaan onder: hng. 

" British ship" means a ship registered under the Mer- "Brits schip" een sehip geregistreerd ingevolge The 

chant Shipping Acts, or any other Act of like force! Merchant Shipping Ads of een andere 'Vet van ge
and effect in operation in any of His Majesty's do- lijke kracht en effekt in werking in een van zijn 

minions or possessions; Majesteits dominies of bezittingen; 


" fishing boat" means a vessel of twenty-five tons gross " vis boot " een vaartuig dat viif en twintig of meer bruto 

register and upwards in whatever way propelled register tonnen meet op welke wijze ook voortbewogen 

which is for the time being employed in sea-fishing, en dat op dat ogenblik gebruikt wordt voor vissen op 

but shall not include a vessel used for catching fish zee maar sluit niet in een vaartuig gebruikt voor het 

otherwise than for profit, or a ship engaged exclusively vangen van vis niet voor winst of een schip uitsluitend 

in the whalin/;!: or sealing industry; gebruikt voor de walvis of rob ben vangst; 


"foreign-going ShIp" includes every ship employed in " buitenlandsvarend schip " tevens elk schip dat bestemd 

tra ding or going between some port or ports in the is voor de koopvaart of de reis onderneemt tU1!sen 

Union and some port or ports outside the Union, een of meer havens in de Unie, en een of"meer havens 

and shall include a ship engaged exclusively in the buiten de Unie en tevens een schip uitsluitendgebruikt 

whaling or sealing industry; voor de walvis of robben vangst ; 


" home-trade" ship includes every ship of one hundred'i " kustvaart schip" tevens elk schip dat honderd of meer 

tons gross register and upwards employed in trading/ bruto register tonnen meet dat bestemd is voor de 

or going between any ports in the Union; I koopvaart of de reis onderueemt tussen havens in de 


( master" includes every person (except a pilot) havillg Unie; 
command or charge of any ship; " scheepskapitein" tevens elke peraoon (behalve een 


" officer" means a master, mate or engineer; loods) die het bevel of gezag voert op een schip; 

" steamship" includes a ship propelled by electricity or " scheepsofficier " een scheepska pitein, stuurman of machi

other mechanical power; nist ; 

" ship" means every description of vessel used in naviga- " stoomschip" tevens een schip voortgedreven door 


tion and not propelled by oars; , c f:> elektriciteit of andere mechaniese kracht; 

(, superintendent" meansJ the person appointed and " schip " elke soort schip dat voor varen gebruikt wordt 


known as the shipping master under(Acts in force in en niet door riemen voortbewogen wordt; 

the Union; " superintendent" de persoon aangesteld als en genaamd 


" the Board of Trade" means the Department of State de koopvaardijmeester volgens de wetten van kracht 

in the United Kingdom of Great Britain known as in de Unie; 

the Board of Trade; "the Board of Trade" hetRegerings departement in 


"the Merchant Shipping Acts" means the Merchant het Verenigde Koninkrijk genaamd The Board of 

Shipping Acts in force in the United Kingdom at the Trade; 

commencement of this Act. "the Merchant Shipping Acts" de Morchant Shipping 


"the Union" includes the mandated territory of South- Acts van kracht in het Verenigde Koninkrijk ten 

West Africa and the port and settlement of Walvis tijde van de invoering van deze Wet; 

Bay. "de Unie" tevens het mandaatgebied van Zuidwest-


Afrika en de haven en nederzetting van Walvis Baai. 
. .• 20. Deze Wet kan voor alIe doeleinden aangehaald worden Kor:te tit~l 

~. ,ThIS Act.may be CIted for all purposes as the Merchant 1,ls de Koopvaardij (Certifikaten van Bekwaamheidl Wet, en rnvoenng 
Shlppmg (Certlficates. of Compe~ency) Act, 1925, and shall 1925 en treedt in werking en wordt van kracht op een datum van Wet. 
commence and come mto operatIOn. on ~ date to be fixed by doo,r de Goeverneur-generaal te worden bepaald bij proklamatie 
the Governor-General by proclamatIOn m the Gazette. in de Sta,atskoerant. 

Printed by the CAPE TIMES LIMITED, Cape Town.-C, 1354. 
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