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ii UNIO~ GAZETTE EXTRAORDINARY, 1ST JUNE, 1926. 

AOT 
To amend the law in force in the Provinces of the 

Transvaal and Natal relating to masters and 
servants. 

E IT ENACTED by the King's l'Iost Excellent Majesty,B the Senate and the House of Assembly of the Union of 
South Africa, as follows:- • 

Cert.a.in . 1. (1) Notwithstanding anything in any law contained, 
~ntrac~ In any eontract, whether oral or written, entered into either 
an~n~:tal to before or after the commencement of this Act, between any 

. d h' h'be deemed person and a native, un er w 10. such native or any 
masters and member of his family is permitted to occupy or cultivate 
serv:nt~ land of such person in return for services to be rendered by 
con a!' s. such native shall, as between such persoll and such nat,ive, 

but not as between such person and a member of such native's 
family who is not a party to such contract, be regarded 
as from the commencement of this Act as a contract between 
master and servant

(a) 	 in the case of a contract entered into ill the Province 
of the Transvaal, for the purposes of Law No. 13 of 
1880 of that Province; and 

(b) in the case of a contract entered into in the Province 

No. 26, lli26.] 

'VET 
Tot wysiging van die wet van krag in die provinsies 

Transvaal en Natal met betrekking tot here en 
diensbodes. 

DIT WORD B~PAAL deur 8y }~ajeste.it die K<:ning, ,die 
8enaat en dIe Volksraad van die Ullle van Smd-AfrIka, 

as volg:- • 
1. (1) Nieteenstaande die bepalinge van enige wet word, Seker kon, 

vanaf die invoering van hierdie Wet, 'n kontrak wat voor of trakte in 
na die invoering van bier die \Vet mondeling of skriftelik TranNsvaal1 

. t' 't I d' en ata.aangegaan IS ussen n persoon en n na ure , waaron er so n word here en 
naturel of 'n lid van 8y famielie veroorloof word om grond diensbodel! 
van so'n peraoon te bewoon of bewerk as vergoeding vir konkrakte 
dienste wat so'n naturel moet bewys, tUBaen so'n peraoon en geng. 
so'n naturel, dog nie tussen so 'n persoon en 'n lid van die 
famielie van so 'n naturel wat nie 'n party is tot sulke kontrak 
rue, beskou as 'n kontrak tUBBen heer en diensbode

(a) 	 in die geval van 'n kontrak in die provinsie Transvaal 

aangegaan, vir die doeleindes van Wet No. 13 van 

1880 van daardie provinsie; en 


(b) 	 in geval van 'n kontrak aangegaan in die provinsie 

Natal, vir, die ~oel.eindes van Wet No. 40 van 1894 


of Natal, for the purposes of Act No. 40 of 1894 of. van daardlC p,roVInsIe,. . .. 
that Province. 

, 
notwitllstanding that such contract does- not provide that the 
services therein mentioned are to be entered upon within 
one month from the date of the contraet. 

. . . 
(2) ~ny suc~ c,?ntract as IS re~erred to ~n sub-sectI?n (1) ahap 

be va;h~ and bmomg ~or ~he penod m~ntlOned t?ere,m, or un~11 

meteenstaande dat so n kontl'ak me bepaal me dat die dwnste 
daarin genoem moet aanvang binne een maand vanaf die 
datum van die kontl'ak. 

(2) Elke in BUb-artiekel (1) bedoelde kontrak is geldig 
en bindend vir die daarin vermelde tydvak, of totdat die 
daarin ooreengekome kennisgewing van beeindiging gegee en 
verloop is of totdat dit gekanseleer is met wedersydse 

the gIvmg and the e~p~ratlOn of the notICe oftermmatlOn, thereIn Itoestemming, of, in die prov'insie Transvaal ingevolge 
agr~ed upon, or !1ntIlIt has been caneelled by mutual ~?nsent, Idie bepalinge van Roofstuk V van die genoemde wet, 
or, m the Provmc~ of the Transvaal under the prOVISIOns of!of artiekel ag van Wet No, 21 van 1895, of in die 
Ch~pter V. oft~e said law or seetion eiglit of Law No. 21 ~f 1895, provinsie Natal ingevolge IIoofstuk II van die genoemde 
or m the Provmce of Natal.under Ch~pter II. of ~he saId Act, wet, na gelang van die geval: Met die verstande dat in die 
as the case may be: Prov"lded th~t m the PrOVince of Natal provinsie Natal elke sodanige kontrak eindig drie maande 
any: such contract ~hal! be :ermmate.d after three months' nadat kennis gegee is van sodanige beeindiging aan cen 
notICe of such termmatIOn ~l ven . to eIther pa,rty there~o by va,n die partye deur die ander party in geval daar in 
the ~the: party, where no stlp~latIOn as to perIOd of notICe ?f so n kontrak geen bepaling gemaak is omtrent die termyn van 
termmatlOn has been made m such contract, or after SIX kennisgewing van beeindiging, of ses maande na kennisgewing 
mo~ths' notice where a period of notice of termination in excess !indien daarin 'n langer termyn dan ses maande vir kennisgewing 
of SIX months has been stipulated for therein, van beeindiging bepaal is. 

Cer~aint' 2. Notwithstanding anything contained in any law any 2. Nieteenstaande die bepalinge in enige wet word, Seker kon
N:t:~o\~n contract, whether oral or written, entered into before 0; after ~anaf die invoering van hierdie 'Yet: 'n m,ondelinge?f s}rrifte- trakte in ,deemed the commencement of this Aet whereunder a natIve agrees hke kontrak wat voor of na dle lnvoenng van hlerdle Wet Natal word 
mastersand to ren~er services to any person at a rate of remuneration adi~ngegaanbis, waarby, 'nlnatukrelloboreenkom om ~an iema:nd :Ii:s~:des 
servants deternuned by the actual number of days on which sueh native enste te ewys teen noons aa el)aal deur dlC werklike kontrakte 
contracts. 	 ' I d ' 1 d' brenders his services shall be regarded as from the commence_aanta ae wat so n nature sy lCnste ewys, vir die doeleindes geag. 

ment of this Act, for the purposes of Act No. 40 of 1894ivan Wet No. 40 van 1894 van die provinsie Natal beskou as 
of t be Provinee of Natal. as a contract between master and! 'n kontrak tussen heer en diensbode : Met die verstande dat 
servant: Provided that nothing in tIus section eontainedhierdie artiekel nie geag word toepaslik te wees op of afbreuk 
~hall b.e deemed to apply to, or affect, an.y contract enteredli~e doen aan eni~e kontrak .aangeg~an vir arbeid of diens op 
mto for labour or employment upon a mine or works under n myn of bed~y:f mgevolge die bepahnge van Wet No. 15 van 
the provisions of Act No, 15 of Hill or a,ny amendment!1911 of 'n wyslgmg daarvan. 
thereof. ' I 3, Hierdi~ Wet kan vi; all~ doeleindes aang~haal wo;d ~s. die Korte tiet, 

Short title. 3 Th' A t b't d f 11 h 1I,~ Here en Dlensbodes Vi et (Transvaal ell N atl'LI) Vi ymgmgs , IS C may e C1 e or a purposes as t e n'J.asters and Wet 1926 

Servants Law (Transvaal and Natal) Amendment Act, 1926. ' ' 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 1ST .TUNE, 1926. 	 HI 

No. 27, 1926.] 	 No. 27, 1926.] 

WET 
To amend the Native Affairs Act, 1920. Om dile Naturellezaken Wet. 1920, te wysig. 

=------ =========---

E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, the DIT WORD BEPAAL deur Sy ~ajest~it die Ko!ting,. dieB Senate and the HOllse of Assembly of the Union of South Senaat en die Volksraad van dIe Ume van SUld-AfrIka, 
Africa 313 1iollows :  as volg:

Interpreta L A h '".. A" h 
 1 In hierdie Wet beteken die uitdrukking " Hoofwet " die Woordbepa·.. tion of 1.. In thIS, ct t e expressIOn prinCipal ct means t e Naturellezaken Wet, 1920 (Wet No. 23 van 1920) en 'n uit- ling, 
terms. NatIve Afiitms Act, 1920 (Act No. 23 of 1920) and any ex- d kki ' d' H f t' b tnknnl's gegee word het' h' h' h "I A 'h b ru ng waaraan III Ie 00 we n e 	 ,preSSIOn to w lC In t e prlllClpa ct a meamng as een d' Ifd b k ' h ' h' div " W t gebruik word 

assigned shall, when used in this Act, bear the same meaning, lese ~ ete ems wanneer y l~ ler e e , 
' , tensy dIe same hang anders verelS, 1 h 	 t h , . un ess t e con ext ot ~r~se reqUIres, 2. (1) As die kommissie aan die Goewerneur-generaal, be~ig In seke:e 

DeCISIOns of 2. (1) If the commlSSlOn reports to the Governor-General dat die toestand of die trap_ van ontwikkeling van· dIe m- geval~e 1$ 
local COUll- h . ,. " h d' , h t f dId" II' 'I l'k beslmte van
cils subject tfathm ,It~ °bI?InlOn t fe con ltIOnfor t i/lha~e ~ eve opmdent woners van 'n streek waarvoor. Ike mst? ~ng van dn IP aads 1,8 plaaslike 
to Ministe~'s 0 t ~ InRa Itants 0 8;ny, area or w lC It IS propose to raad voorgestel word volgens dI~ ommlSSle se oor ee so amg rad,; van 
appr<?val, 1U establIsh a local counCil, 18 such that the exermse by such is dat daardie raad se. uitoefenmg van bevoegdhede kragtens MinIster se 
certam ea,SCl!!, 	council of any powers under section six or nine of the principal artiekel ses of nege van die Hoofwet van die Minister Be goed- goedkc,?,ing 

Act should be subject to the approval of the Minister, the keuring afhanklik behoor to wees, dan mag die Goewerneur- afhankhk. 
Gover~o~JGeneral, in a!lY proclamation under sec~i?n fit'e generaal in 'n proklamasie, waarin hy k!agtens artie~el vyf 
establIshmg such counCil, may declare that all deCISIOns of daardie raad instel verklaar dat alIe beslmte van daardle raad 
such council in the exerc~s? of any such powers shall be subject by die uitoefening'van sodanige bevoegdhede van die Minister 
to the approval of the ~Itmster. . se goedkeuring afhanklik is. " 

(2) Ev~ry decision of any such council shall be submitted (2) Elke besluit van ~o 'n raad :t;lOet deur d:e VO.o~sltter aan 
by the chairman for the consideration of the Minister who die Minister ter oOJ:wegmg voorgele word en dIe ~iIlllster moet 
shall give such directions concerning the same as he deems fit, daaromtrent sodamge bevele gee as ;yat hy wenshk ~g. , . 

("') I h II b th d t f h '1 t (3) So 'n raad is verpli<r om daardle bevele van dIe :MInIster v t!S a e e u Y 0 any suc counCl .0 carry out , 	 '" 
, f h 1\11"' 	 mt te vaer.•h d· 

. sue IrectIOns 0 t e m.lllister. ! 3. Op aanbeveling van die kommissie mag die Goewerneur- Intrekking 
Wflthdrl;\wal 3. On :the recommendation of the commission the Governor-generaal ten opsigte van 'n pIaaslike raad 'n beperking, kragtens vk~n beper
o restnetlOn G· 1 b 1 . . h G ' hd " 	 . , I d' , f . Ing van 
on powers of enera may Y proc am~tlOn III t.e. a.z~tte WIt. raw mjartiekel twee van hie:dle Wet geste op Ie .Ultoe emng van raad se 
council. 	 respec~ ?f any loc~l councIl any restrlC~lOn lmposed III termsibevoegdhede wat artlekel ses of nege, v~n d~e Hoofwet aan bevoe.gd. 

of sectIOn two of thIS Act upon the exerCIse of powers conferredldaardie raad vcrIeen by proklamasle III dIe Staat8koerant hede. 
upon suqh council by section six or nine of the principal Act. intrek. 

Short title. 4. This Act may be cited as the Native Affairs Act, 1920 4. Hierdie Wet mag aangehaal word as die Naturellesake Korte t,iete!. 
AmendmE'nt Act, 1926. 'Wet 1920 Wysigingswet, 1926 . 

• 
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IV UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 1ST JUNE, 1926. 

No. 28, 1926.] No, 28, 1926.1 

WET 
To 	amend the Natives Taxation and Development/Om die Naturelle Belasting en Ontwikkeling Wet, 

Act, 1925, and to provide for the recovery ofl 1925. te wysig en voorsiening te maak vir ~n-
rents, fees or other charges in respect of the: vordering van huurgelde, fooie en ander gelde 
occupation of land by natives. I met betrekking tot grond wat in besit van natu

relle is. • 

BE IT ENAC1'ED by the King's Most J<Jxcellent ::lIajestY'DIT WORD BEP,AAL deur sy ~Iajesteit die Koning, die 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Scnaat en die Volksraad van die Unie van Suid-Afrika, 

South Africa, as follows :~ Jas volg:

Amendment 1. Section two of the Nati1es Taxation and Development 1. Artiekel twee van die Naturclle Belasting en Olltwikkeling Wysigi',lg 
of t' fAct, 1925 (Act No. 41 of 1925) hereinafter called the" principal Wet, 1925 (Wet No. 41 van 1925, hieronder die Hoofwet ~a:1 artIe
~~t~~.t~~~f Act ", is hereby amended by the deletion from sub-section (2) genoem) word hiermee gewysig deur in sub-artiekel (2) a1 die v:nt1cee 
1925. of all the words after the word" thereof" and the substitution woorde na, die woord " daarvan" te skrap en deur die vol- Wet No. 41 

therefor of the following words :- gende woorde te vervang: van 1925. 

" P . d d th t h lIt h 11 t b . d b b "Met dien verstande dat bedoelde plaatselike be
~OVI e a suc ocaax s a no e pal y suc lasting niet betaald wordt door zulk een okkupant die

occupIer, w h0
(a) de eigenaar is van een plaats waarvoor grondrente

( )a is the owner of a farm in respect of which quitrent is verschuldigd is en welke gelegen is in cen in de Bijlage 
payable, and which is situated within an area included tot de Naturellen Grond Wet, 1913 (Wet No, 27 van 
in the Schedule to the Natives I,and Act, 1913. 1913) opgenomen streek, of in een streek welke krach
(Act No, 27 of 1913), or within an area declared or) tens een hierna ingevoerde wet verklaard of gepro
proclaimed under any law hereafter passed as an areal klameerd wordt tot een streek binnen welke naturellen 
within which natives may acquire the ownership or de eigendom of het bezit van grond kunnen ver
occupation of land; krijgen; 

(b) 	 is the owner of any arable allotment of land held under (b) de eigenaar is van een krachtcns erfpacht bezeten 
quitrent title in the location in which such hut or bebouwbaar perceel in de lokatie waarin de door hem 
dwelling occupied by him is situated, unless such owner geokkupeerde hut of woning gelegen is, tenzij die 
has more than one wife according to native custom, eigenaar meer dan een echtgenotc volgens naturelle
in which case he shall be liable to pay local tax at the gebruik heeft, in welk geval hij tien shilling voor elke 
rate of ten shillings for each hut or dwelling in which hut of woning waarin een tweede of verdere echtgenote 
a second or subsequent wife resides; woont, aan plaatselike belasting verschuldigd is; 

(0) 	 is not or has not been married either according to law (0) noch rechtcns, noch volgens naturellegebruik gehuwd 
or according to native custom, and is not the holder is of was, en niet in bezit is van een perceel in een 
of an allotment of land in a native location; naturellelokatie ; 

(d) een weduwe is en niet een perceel in haar eigen naam 
(d) 	 being a widow is not the holder of an allotment of land of in die van haar overleden echtgenoot bezit; 

in ber own right or that of her deceased husband; (e) woont in een hut of woning op een perceel waarvoor 
(e) 	 resides in a hut or dwelling on an allotment of land in grondrente door een andere naturel verschuldigd is; 

respect of which quitrent is payable by any other en met dien verstande voorts dat het door een naturel 
native; aan plaatselike belasting verschuldigde bedrag twee 

and provided, further, that the amount payable by any pond per jaar niet teboven gaat", 
native in respect of local tax shall not exceed two pounds 2. Artiekel vier van die Hoofwet word hiermee gewysig deur Wysiging 
per annum." toevoeging, aan die end van sub-artiekel (4), van die woorde : V~t~ k 1 .' 

"d' d d h - d d' k f d t at Ie e vIer
Amendment 2. Section jour of the principal Act is hereby amended by . met len vers~.an e at et ~n e IS, re Ie v:an ~ on vanger v,:n > 

of . the addition at the end of sub-section (4) of the words" pro- hgt om een altlJddurend certlfikaat Ult te relken - ,Vet No_ 41 
sectIOn four 'd d h 't h 11 b . h' di' h . van 1925.1of AetNo, 41 yl e t at! s a e WIt m tue sc,retIOn of t e reCelver to 
of 1925, Issue a certIficate of permanent duratIOn." 3. Artiekel nege van die Hoofwet word hiermee gewysig Wysiging 

deur invoeging, na die woord "dadelik" m sub-artiekel (2) va~ 
Amendment , artlckel neve3. Section nine of the principal Act is hereby amended by van die woorde " door die beambte ". 	 vanof the 	insertion after the word " arrested" in sub-section (2) of Wet No, 41sec tiOIl nine 
of Act No. 41 the words" by such officer." van 1925. 
of 1925. 

4. Artiekel elf van die Hoofwet word hiermee gewysig deur 
Amendment 4. Section eleven of the principal Act is hereby amended by die woorde " alsmede het bedrag van naturellen grondrenten va~ 
of sec-	 Ithe deletion from sub-section (1) of all the words after the word lin elk jaar gelnd ten opzichte van de strcken onder hun re- artlekel elf
tion ele'l-'en 

"law" and the substitution therefor of the words- !spektieve jurisdiktie " in sub-artiekel (1) te skrap en te vervang ~~:t No. 41of Act No, 41 
'Jf 1925. " the amount of the local tax in respect of the areas under deur d~e wO,or~e ." ~en opzichte van de streken ?nde.r hun van 1925. 

their several jurisdictions, together with the amountirespektieve JunsdlkslC al~mede het bedr.ag da~ gemd IS aan 
collected in respect of native quitrent which accruedlnatnrel1en-grondre,nten dle sedert. he~ lDwerkmgtre,den v:an 
sinc.e tbe commencement of this Aot in re'Spect of landldeze W;;: teR 0pzIChte van grond m dIe streke.n ver;;chuldlgd 
within such areas." Iwerden , 

• 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, lS'f JUNE, 1926. 

Amendment 5. Section nineteen of the principal Act is hereby amended by 
o,f BeC , the oodition of the following definitionst IOn mnetecn 
of Act No, 41 " hut or dwelling" means a building or group of buildings 
of 1925, occupied by the head of a family, together with any 

sub~idiary building occupied or used by members of 
the;same family; the building or group of buildingE 
used or occupied by each wife, married according to 
nat~ve custom, and by her children, if any, being 
regarded as a separate hut or dwelling; 

" native quitrent" means quitrent payable by a native 
in respect of any allotment of land which is situated 
within an area included in the Schedule to the Natives 
Land Act, 1913 (Act No, 27 of 1913), or within an 
area declared or proclaimed under any law hereafter 
passed as an area within which natives may acquire 
the ownership or occupation of land. 

" 
Remission of 

, . , , 
6. Notwlthstaudmg anythmg contamed In sectIOn twenty of 

5. Artiekel negentien van die Hoofwet word hiermee gewysig Wysiging 
deur toevoeging van die volgende woordbepalinge- van

artiekel 
"hut of woning", een gebouw of groep ge bouwen be- negentien 

woond door het hoofd van een familie en ook elk van 
bijgebouw dat door leden van dezelfde familie be- Wet ~~5 41 
woond of gebruikt wordt, terwijl het gebouw of de van • 
groep gebouwen, gebruikt of bewoond door elke echt
genote die gehuwd is volgens naturellegebuik en door 
haar kinderen (zo er zijn) als een afzonderlike hut of 
waning beschouwd wordt; 

" naturellen-grondrenten ", grondrenten door een naturel 

verschuldigd op een perceel dat gelegen is in een in 

de Bijlage tot de Naturellen Grond Wet, 1913 (Wet 

No, 27 van 1913) opgenomen streek of in een streek 

welke krachtens een hierna ingevoerde wet. ver
klaard of geproklameerd wordt tot een streek binnen 

welke naturellen de eigendom of het bezit van grond

kunnen verkrijgen ", 


certain hut the principal Act, no hut tax in respect of the year which ended~. " 	 ",' , 
tax payable on the thirty-first dav of December 1925 shall be a able in 6. Nlet~enstaande dIe be,pahn!Se ,,-an, artIekel tw~ntu,J van dIe Vrystellmg 
for 1925. h - • " " p !, Hoofwet IS geen hutbelastmg VIr dIe Jaar wat op dIe een-en- van sckere 

t e PrOVInce of the Cape of Good Hope under the proVISIOns of d t' t d D b 1925 .. ' d' h t ' d' P hut,belasting
sections el.~ven and twenty-six of the Natives Locations Act,) ~r ~gsKe agd,vaGn ,esHem er, k l'd~e~In 19 Ie 'd,Inb Ie I' ro- verskuldig
1884 (Act No. 37 of 1884), IvmSle ,aap Ie oele oop :ve~s u 19 .mgevo ge Ie eJ?a mge vir 1925. 

van artlekels elf en se8-en-tw~nt'lg van dIe N aturellelokasleswet, 

Repeal of 7. Section seven of the Glen Grey Amendment Act, 1899 1884 (Wet No, 37 van 1884), 

certain laws. (Act ~o, 15 of 1899), and section ten of the Native Labour [ 7. Artiekel sewe van die Glen-Grey-Wysigingswet, 1899 Hel'yoeping 


LocatIOns Act, 1899 (Act No, 5 of 18(9), of the Cape of Goodl (Wet No. 15 van 18(9) en artiekel tien van die N aturellearbeid- van sekerc 
Hope are hereby repealed. Lokasieswet, 1899 (Wet No.5 van 1899) van die Kaap die li:!~~epa-

Applica~ion 8. Notwithstanding anything in any other law contained,IGoeie Hoop word hiermee herroep. 

of prOVIsions the prov;sions of sections seven, e~ght, nine and ten of the 8. Nieteenstaande ander wetsbepalinge is die bepalinge van Toepassing 

of Act No 41 ' , 1 A h 11 b I' bI f·' k I'd' H f l'k'f J925' th prmClpa i ct s a e app lca e or the recovery of any rent,artle e s sewe, ng, nege en hen van Ie 00 wet toepas I met van . 
~ec~ver~nof C fee or other charge in respect of the occupation or use of land betrekking tot die invordering van huurgelde, fooie of ander ~:~alinge 
certain which is payable by natives to the Government, and any such gelde vir die besit of gebruik van grand wat naturelle aan die Wet No. 41 
rent, etc. rent, fee or other charge, whether accrued before the commence- Regering verskuldig is en aUe sodanige huurgelde, fooie of van 1925 by 

ment of that Act or thereafter, shall be recoverable as if it ander gelde hetsy hulle voor dan wei na die inwerkingtreding invordkring 

were a tax imposed under that Act, v~n, daardie ,wet verskuldig geword het, , is invorderbaar asof ~~~~el::e 

St',ort tt'tle 9 Th' A t b 't d h N· T ' d dlt n belastmg was wat kragtens daardle wet gehef word. ens.
• IS C may e 01 e as t e ,;,'atlves axatIOn an 

'and com Development Act 1925 Amendment Act 1926 and shall be 9. IIierdie Wet mag aangehaal word as die Naturelle Kortle 
mencement , " 	 " BIt' 0 t 'kk I' UT t 1995 W ., t 1926 tlete endeemed; to have commenced concurrently with the principal e as mg en n ,Wl ,e mg n, e , -, y~lgmgswe , inwerking.of Act. 

Act on the first day of January, 1926. 	 en word geag gelyktydlg met dle Hoofwet op dIe eerste dag van treding, 
Januarie, 1926, in werking te getree het, 
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Interpreta· 
tion of 
terms. 

Application 
of this Act. 

Amendment 
of section 
two of Act 
No. 32 of 
19l6. 

No. 29, 1926.] 

ACT 

To amend the Insolvency Act,1916 (Act No. 32 of 

1916), i'n certain respects and to enact certain 
provisions for the relief of debtors with a view to 
preventing insolvencies. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, the 
Senate and the House of Assembly of the Union of South 

Africa, as follows :_ 

1. In this Act the expression "principal Act" means the
Insolvency Act 1916 (Act No 32 of 1916) . d . 
to which, in the principal A~t, a meanin' ah~s a:;:~xI:s~ss~~~ 
shall when u~ed in thlS' A t b <> th g . g t , " c, e",r e same meanlng excep 
in so far as such meaning has been modified under this Act or 
unless the context otherwise re uires. 

q 

2. (1) The amendments made by this Act to the principal 
Ac~ shall apply only in respect of an estate sequestrated or 
as.:ugned on or after the commencement of this Act or of a 
person whose estate is sequestrated or assigned on or after 
such commencement: Provided that any amendment of those 

No. 29, 1926.] 

Om de InsoIventie Wet (Wet No. 32 van 1916) in 
zekere opzichten te wijzigen en om zekere be
pali:ngen tot wetsbepalingen te maken voor de 
verHchting van 8chuldenaars met het doel om 
insolventie te voorkomen. 

., .. .ZIJ RET BEPAALD door Zlln Ma]estelt de KOllIng, de 
Senaat en de VoIksraad van de Urue van Zuid-Afrika, ala 

voIgt : 

. ." " 
1. In deze Wet wordt onder de Ultdrukklllg Hoofdwet Woord· 

de Insol:entie 'Y'et, 1916 (Wet. No. 32 van 1916) verstaan.; bepaling. 
en aUe Ultdrukklllgen waaraan III de Roofdwet een betekems 1 	 d' h bb '" d W t b . d d 
ver een IS, e .en :vanneer ZIJ ~n eze e ge eZlg wor e~, 
{lez~~f~e b.et~kellls Ultgezonderd III zo".~rre als zulke betekems 
,seWI]Zlgd IS lllgevolge deze Wet of tenzll de samenhang anders
zins vereist. 

2. (l). pe wijzigingen door .deze Wet in de Hoofd:vet aa~ge- Toepassing 
bracht Zlln slechts van toepassmg op een op of na de Illwerlring- van deze 
treding van deze W{'t gesekwestreerde of afgestane hocdel, of Wet. 
op een persoon wiens boedel op of na die inwerkingtreding 

provisions of the principal Act which relate to the rehabilita_gesekwestreerd of afgestaan is, met dit voorbehoud dat een 
tion of an insolvent shall apply in respect of all estates whenever wijziging van de bepalingen van de Hoofdwet die betrekking 
sequestr~ted under the principal Act. hebben op de rehabilitatie van een insolvent van toepa,ssing 

is ten opzichte van aIle boedels wanneer ook ingevoIgc de 
(2) 	 In respect of estates sequestrated or assigned before the Hoofdwet gesekwestreerd. 

commencement of this Act and of persons whose estates were 
so sequestrated or assigned the provisions of the principal 
Act shall, subject to the proviso to sub-section (1), be con
strued as if this Act had not been passed 

. 

3. Section two of the principal Act is hereby amended

(a) 	 by the addition of the following words to the definition 
of " Court" or " the Court" ; 

and, in sections twenty-fou-r, t'wenty-seven, twenty
eight, twenty-nine and thirty-one shall include a 
magistrate's court acting within its jurisdiction; 

(b) 	 by the deletion therefrom of the definition of "free 
residue" and the substitution of the following defini
tion;- . 

'free residue' shall, in relation to an estate mean 
that portion of the estate under sequestration 
which is not subject to any right of preference by 
reason of any special mortgage, legal hypothec, 
pledge or right of retention; but 

, special mortgage' shall not include any document 
which, having been executed after the first day of 
October, 1926; purports to pledge as sHcurity 
for a debt movable property which has not been 
delivered to and retained by the 

(c) 	 by the addition of the following definition of " market
able security" : 

• marketable security' shall mean any stock, deben
ture, share or any other interest whatever capable 
of being sold in a share market or exchange and 

. , , .. ... 
(2) Ten 0pzlChte van voor dIe lllwerkmgtre~mg gese

kwestreerde of afgestane boedels en van person en WIer b~edels 
aldus gesekwestreerd of afgestaan waren worden de bepalmgen 
van 	 de Roofdwet behoudens de voorbehoudsbepaling in 
sub-artikel (1), uitgelegd alsof deze Wet niet aangenomen 
was. 

3. Artikel twee van de Roofdwet wordt bij deze gewijzigd- Wijziging 

(a) 	door de toevoeging van de volgende woorden aan de van artik~l 
definitie van "Hof" of "het Hof" :_ twee van Wet 

. 'k I' . . , . No. 32 van en m arh e s mer en tw~nt~g, Z01)on e.n twmtlg, 1916. 
aoht en twintig, negen en twintig en een en dertig 
wordt daaronder begrepen een magistraatshof 
handelende binnen zijn jurisdiktie ; 

(b) 	 door de schrapping daaruit van de definitie van 

" vrij overschot "en de indeplaatsstelling daarvoor 

van de volgende definitie ; 
onder .< vrij overschot "in verband met een boedel 


verstaan dat gedeelte van de gesekwestreerde 
boedel dat niet onderhevig is aan een preferentie 
uit hoofde van een speciaal verband, legale 
hypotheek, pandrecht of recht van retentie; 

maar onder 	 «speciaal verband" niet inbegrepen een 
dokument dat verleden zijnde na de eerste dag 
van Oktober 1926, als sekuriteit voor een schuld 
roerende goederell heet te verpanden die niet 
aan een pandhouder afgeleverd zijn en door hem 
in be zit gehouden worden ; 

(c) 	 door de toevoeging van de volgende definitie van 

"beurs sekuriteiten"
onder "beurs sekuriteit" verstaan stocks, 0 bli


gaties, aandelen of andere e:ffekten van welke 
aard ook die op een aandelen- en effektebeurs 
of markt kunnen verkocht worden en tevens de 
voorlopige akten van aandelen, certifikaten, aan
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ihcllldes also the scrip, certificate, warrant or l 
other instrument by which the title to such stock, 'I 
debenture, share or other interest is represented; 

(d) 	 by the addition of the following definition of " seour-I 
ity" :- , 
, seourity , 	 as distinguished from 'marketable 

security' in relation to the claim of a creditor, 
shall mean property of the insolvent over whioh 
the creditor has a preferent right by virtue ofi 
any special mortgage, legal hypothec, pledge orl 
right of retention, but shall not include property 
over which the creditor has, or purports to have, 

i a preferent right by reason of a mortgage or 

pledge of the general assets .of the estate or of the 


! general assets of any bU8iness belonging to the 

estate. 

deelbewijzen of andere dokumenten waardoor 
het recht op zulke stocks, obligaties, aandelen of 
andere effekten v!Jorgesteld wordt ; 

(d) 	 door de toevoeging van de volgende definitie van 
" sekuriteit " 
onder " sekuriteit "als ollderscheidell van "beurs 

sekuriteit" in verband met de vordering van een 
schuldeiser verstaan, goederen van de insolvent 
waarover de schuldeiser een preferent recht heeft 
uit hoofdc van een speeiaal verband, legale 
hypotheek, pandrecht of retentierecht, maar 
niet tevens eigelldom waarop de sehuldeiser een 
preferent recht heeft of heet te hebben op grond 
van cen verband of pandrecht over de algehcle 
ba,ten van de boedel, of de algehele baten van 
een bezigheid die tot de boedel behoort. 

• 4. Sub-artikel (1) van artikel vier van de Hoofdwet wordt Wijzigil'.!g 
AmendmenJ; 4. Sub·section (1) of ,section/our oithe principal Act is hereby! bij deze gewijzigd door de laatste zinsnede cryan te schrappen:: :aZ:l~~t 
of section amended by the deletIon of the last sentence thereof and the en te vervangen door de volgende woorden:- No. 32 vanfour 	of Act 

substitution therefor of the following words:- 'Elke zodanige publikatie moet ten hoogste een en 1916.No. 	 32 of 
]1)16. Everv such publication shall be not more than twentv- twintig dagen en ten minate tiell dagen onmiddcllik voor

one days, alld not less than ten days, immediately pri~T afgaande aan de datum vermeld in de kennisgeving ;a.n 
to the date stated in the notice of surrender as the date overgave als de datum voor het verhoor van de petitic 
for the hearing of the petition, 	 plaats vinden, 

" ." . 5. Artikel zes van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd door !~z!fr~~el 
Amenrlment 5. SectIOn StX of the prlllClpal Act IS hereby amended by the de toevoegina aan het einde daarvan van de volgende nieuwe w t 
of section additio~ at the end thereot of the following new sub-sections aslsub-artikels (3) en (4):- N~.v;; vaI~ 
si:r; of Act sub-sectIons (3) and (4) : No. 32 of I' 

11)16. (3) After publication as aforesaid in the GazeUe the 
Master may- i 
(a) 	 appoint a curator bonis to take and have the; 

custody of the estate and to exercise in regard 
to the conduct of any business or undertaking of 
the debtor such powers of control as may 
appear to the ]}Iaster to be desirable; and 

(b) 	 direct the sheriff or the messenger of a magis
trate's court to attach the estate of the debtor as 
if it were an estate under sequestration. 

(4) If the Court does not accept the surrender or if 
.ithe notice of surrender is withdrawn as in the next 
succeeding section is provided, then as soon as the 
:Master has certified that provision has been made 
for the payment by the debtor of all costs and expenses 
arising out of the exercise of the powers of su b-sec
tion (3) or of any other provision of this Act or any 
amendment thereof, full control of the estate shall 

; be restored to the debtor. 

Amendment 6. Se?t.ion seven of the principal Act is ~ereby amended .by 6. Artikel zeven van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd \Yijzigi~gof section 
8even of Act the ,addItIOn at the end thereof of the foUowmg new sub-sectIOn door de toevoeging aan het einde daarvan van het volgende van artlkel 
No, 32 of (3) .- Inieuwe sub-artikel (3) :_ zeven ,;an" 	 Wet No, 321916. 

(3) If, within fourteen days after the date specified in (3) I,ndien bI~nen yeertlen dagen na de datum vermeld van 1916. 
the notice of surrender as the date on. which I 
application will be made to the Court for the 
surrender of the estate, the debtor has failed to make 
the application, the Master may publish a notice in the 
Gazette at the expense of the debtor, cancelling the 
notice of surrender and as from the date of such 
publication the notice of surrender shall be deemed 
to have been withdrawn. 

III de kenmsgevmg van overgave.~ls de datum waarop 
aanzoek gedaan zal worden blJ het hof vO,or de 
overga~e van de boedel, ,de ,schuldenaar III ge
breke IS gebleven de apphkat1e te maken, k~I.l 
de ~Iee~ter op kosten van de s~huldenaar een, ken~ls-
gevmg III de Staatskoerant pubhceren, de kenmsgevmg 
van overgave kanselerende en de kennisgevi~.g van 
overgave wordt geacht teruggetrokken te ZI]n a18 
vanaf de datum van zulke publikatie. 

AmendmeIl~ 7. Se?t,ion nine of the principal Act is hereby amended by 7. AJ;tikel negen van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd Wijziging
of seetion the addItIOn at the end thereof of the following new sub-section door de toevoeging aan het einde daarvan van het volgende van artikelnine of Allt 
No. 	32 of as sub-section (3) :- sub-artikel als'sub-artikel (3):- n~gen van

Wet 	No. 32
llH6. (3) 	 A copY,of such p~tition, together with a copy of ~he 

affidaVIt aforesaJd shaP., before the presentatlOn 
thereof, be lodged WIth the l\laste~, who m:",y 
rep.ort to the Court any .facts ~sce,rtamed by h1;.n 
which ,,!ould appea:: to hI:U to ~ustIfy, the Court 1;0. 
postponmg the hearllli or m settllli aSlde any proVl

(3) 	Na publikatie als voorzegd in de Staatskoerant kan 1916. 

de Meester
(a) 	 een kurator bonis aanstellen om de boedel onder 

be waring te nemen en te houden en ten opzichte 
vall het beleid van een bezigheid of onderneming 
van de schuldenaar zulke bevoegdheden van 
kontrole uit ~~ oefenen als de ~ieester wenselik 
mocht toeschlJuen; en 

(b) 	 ~e balju.w of de bode van een magistraatshof 
mstrukt1es geven om bei$.lag te leggen op.de boedel 
van de schuldenaar alsof het een gesekwestreerde 
boedel was. 

(4) 	 Indieu het hof de overg,tve nlet aanneemt of indien 
de kennisgeving van overgave teruggetrokken wordt, 
zoals bepaalcl bij het eerstvolgende artikel, dan 
wordt het volle beheer ovcr de boedel weer aan de 
schuldenaar overgedragen, zodra de Meester certifi
ceert dat voorziening gemaakt is voor de betaling 
door de schuldenaar van aIle kosten en uitgaven 
voortvloeiende nit de jJilitoefening van de bevoegd
heden onder sub-artikel (3) of een of andere bepaling 
van deze Wet of een wijziging daarvan, 

(3) 	Een kopie van zulke petitie alsmede cen kopie van de van 1916. 
voorzegde beedigde verklaring worden voar de 
indiening daarvan aan de Meester voorgelegd die bij het 
Hof verslag kan indienen van te ZijllC kennis gekomen 
feiten welke hem toeschijnen het Hof te rechtvaardigen 
in de verdaging van het verhoor, of in de terzijdezet
ting van een door het Hof verleende voorlopi,ee order 

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



viii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 1ST JUNE, 192ft 

sional order made by.it or in dismissing the petition. 
A copy of such report shall be transmitted by the 
Master to the petitioning creditor or his duly 
authorized agent.. The Court, on consideration of thE 
Master's report and of any further affidavit by the: 
petitioning creditor ill answer thereto, may set aside 
the provisional order, dismiss the petitioll, or make I 
such other ordl,r in the matter as in the drcmnstances [' 
appears to be just, and may anticipate the return day 
for 	any such purpose. 

Amendment 
of seotion 8 ..Sect~on ten of t~e principal Act is 1lereby am~?ded ?.f the 

of in de vandehandwijzing van de petitie. Een 
kopie van zulk verslag wordt door de Meester aan de 
petitionerende schuldeiser of zijn behoorlik gevolmach· 
tigde toegezonden. Het Hof kan na overweging 
van het verslag van de Meester en van een verdere 
beedigde verklaring door de petitionerende schuld
eiser in antwoord daarop, de voorlopige order ter 
zijde zetten, de petitie van de hand wijzen of zulke 
verdere order in de zaak verlenen als onder de 0111

standigheden billik blijkt en kan de dag van ver
schijning voor zulk doel vervroegen 

8. Artikel tien 	 van de Hoofdwet wordt bij deze gewijzigd Wijziging 
ten of Act deletlOn 1:1 s~b-sectlOn (I) of all words after provlslOnal door~,in sub-artikel (1) aIle woorden te schrappen nn "ge. van artikel 
No. 32 of sequestration.
uno. 
Repeal of 9. Section thirteen of the principal Act is hereby repealedsection 
thirteen of and the follo'wing seetion is substituted therefor as section 
Act No. 32 th;rtccn '._ ' 

tof 1916 and 
substitution 
of new 13. (1) The creditor upon w"hose petition a sequestration 
section. 	 order is made shall, at his own cost, prosecute all the 

proceedings in the sequestration until the appointment of 
a trustee. 

(2) 	 His taxed costs shall be paid to him by the trustee out 
of the first funds of the estate available for that purpose 
under section eighty-tMee, but shall not be provable 
against the estate. 

(3) 	In the event of a contribution under section ninety-one, 
the petitioning creditor, whether or not he proves a claim, 
shall have no smaller liability to contribute than if he 
had proved his claim as stated in the petition. 

Itt dt " 	 tien van ""Vet;p aa S, wor . 	 No. 32 van 
1916. 

9. Artikel dertien van de Hoofdwet wordt bi] deze her- Herroeping 
roepen en het voluende artikel wordt daarvoor in de pJaats van artikel 

ld I 'k I'" d . dertien vangeste as artl e erhen 	 Wet No. 32 

13. 	 (1) De sehuldeiser op wiens petitie een order van y-~n \916;n 
sekwestratie verleend is moet op zijn eigen kosten aIle ~~eltfn;rda~r. 
verrichtingen in de sekwestratie voortzetten tot de voor van 
aanstelling van een kurator. nie~w 

(2) 	Zijn getakseerde kosten worden door de kurator aan hem artlkel. 
betaald uit de eerste gelden van de boedel die ingevolge 


f artikel drie en tachtig daarvoor beschikbaar zijn maar 

L kunnen niet tegen de boedel bewezen worden. 
(3) 	In geval van een kontributie ingevolge artikel een en 


negentig, draagt de petitionerende schuldeiser hetzij hij 

-al 	dan niet een vordering bewijst, niet minder bij dan 

alsof hij zijn vordering, zoals in de petitie uitgedrukt, 

bewezen had. 


10. Artikel negentien van de Hoofdwet wordt bij deze Wij~igi~g 
Amendment 10. Section n'ineteen of the principal Act is hereby gewijzigd door de toevoeging aan het einde van para- van a.:t1kc1 
of seotion . . 	 did d " M t d' t d negentumamended by the InSertIOn at the end of paragraph (b) graa;f (b) van e vo gen e w?or ~n: e len v:ers an e van Wet Nonineteen of 

of 	 the follo.wing words-"·Provided that, together with any dat, te zamen met enige vordenug dle.het onderwerp Ultmaakte 32 van 1916Act No. 32 
of 1916. claim whieh was the subject of legal proceedings against the van geregtelike proced~res .tege~ de Insolvent, ,?,e getakseerde 

insolvent, there may be proved the creditor's taxed costs kosten van de schuldelSer m dIe procedures voor de sekwes· 
incurred in the said proceedings before the sequestration, tratie gemaakt, ~ewezen mogen. worden" en door de. toe-
and by the insertion at the end of the section of the following voeging aan het emde van het artl~el van de. volgende m.euw:~ 
new sub-sections (2), (3), (4) and (5), the section as hereby sub-artikels {2), (3), (4:) en (5) tenvl]l het artlkel zoals hlerbl] 
amended becoming sub-section (1) ;-- Igewijzigd sub-artikel (1) wordt : 

I 

(2) 	Subject to the provisions hereinafter in this sectionl 
contained, the additional effect of a sequestration of the I 
separate estate of one 0' two sponses who are not living 
allart under a notarial deed of separation or a judicial 
order of separation shall be forthwith to vest in the 
Master unless and until a trustee is appointed, and, 
upon the appointment, to vest in the trustee all 
the property of the spouse whose estate has not 
been sequestrated (hereinafter referred to as the I 
solvent spouse) as if it were property of the seques- i 
trated .estate, with power to deal with such propertYl' 
accordmgly : 

Provided that

(a) 	the trustee shall release such of the property of I 
the solvent spouse as is shown

(i) 	 to have been the separate property of that 
spouse immediately before the marriage to 
the insolvent; or 

{ii) to have been acquired by that spouse under a 
marriage settlement; or 

(iii) 	 to have been acquired during the marriage 
with the insolvent by a title valid as against 
creditors of the insolvent spouse; or 

(2) 	 Met inachtneming van de bepalillgen hierin later 
in dit artikel vervat is het verdere gevolg van een 
sekwestratie van de afzonderlike boedel van een van 
twee echtgenoten die niet afzonderlik leven krachtens 
een notariele akte van Beheiding of een rechterlike 
order van scheiding van tafe} en bed, dat het beheer 
van aHe van de echtgenoot wiens boedel 
niet is (hierna genoemd de solvente 
echtgenoot) aan de Meester onmiddellik overgedragen 
wordt tenzij en totdat een kurator benoemd wordt, 
.w;ullende bij diens benoeming zulk beheer overgaan 
op de kurator alsof zij goederen waren van de ge
sekwestreerde boedel, met bevoegdheid om met 
zulke dienovereenkomstig te handelen: 

Met dien verstande dat

(a) 	de kurator zulke van de goederen van de 
solvente echtgenoot bevrijdt die bewezen wor· 
den

(i) 	 het afzonderlike eigendom geweest to zijn 
van die echtgenoot onmiddellik voar het 
huwelik met de insolvent; of 

(ii) door 	 die echtgenoot verkregen te zijn 
krachtens huwelikse voorwaarden; of 

(iii) 	gedurende het huwelik met de insolvent 
verkregen te zijn krachtens een titel die 
geldig is tegenover schuldeisers van de. 
insolvente echtgenoot; of 
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(i V) to be protected by section twenty-six of this 
Act or by the Insurance Act, Hl23 (Act. 
No. 37 of 1923) ; or 

(V) 	 to have been acquired with any such property 
or with the income or proceeds thereof; 

tb) except with the leave of the Court, the trustee 
shall not realise property which was ostensibly 
that of the solvent spouse until the expiry of six 
w.eeks' notice of his intention to do so, given to that 
spouse or to the agent of that spouse. Such notice 
slltall also be published in the Gazette and a news
pfl.per circulating in the district where that spouse 
resides or carries on business, and shall call upon 
all separate creditors for value of that spouse to 
prove their claims as provided in paN.graph (d) 
of this proviso; 

\;) application may be made to the Court by the 
solvent spouse for an order releasing any pro
perty vested in a trustee under this sub-section 
or for an order staying the sale and releasing 
the property and, at any time before the dis
tribution of the proceeds thereof, for an order 
declaring the applicant to be entitled to those 
proceeds; and the Court may make such order 
on the application as it thinks just; I 

\ d) flubject to any order made under paragraph (c) of 
this proviso any property of the solvent spouse 
rrealiscd by the trustee shall bear a proportionate 
ishare of the costs of the sequestration as if it were 
'property of the insolvent spouse but the separate 
creditors 'for value of the solvent spouse having 
claims which could have been proved against the 

· estate of that spouse if it had been the estate 
under sequestration shall be entitled to prove 

·their claims against the estate of the insolvent 
I spouse ill the same manner and, except as in 
· this Act is otherwise provided, shall have the I 
i same rights and remedies and be subject to thel 
same obligations as if they Were creditors of 

i that estate; and the creditors who have so 
proved shall be entitled to rank upon the proceeds 
of the property so realised according to their legal~ 
priorities inter se and in priority to the separateI 
creditors of the insolvent spouse, but shall not 
be entitled to rank upon the separate assets of the 
insolvent spouse. But if any oIthe property of th.e 
solvent spouse is released by virtue of paragraph 
(a) or (0) of this proviso the separate creditors of, 
that spouse shall only be entitled to rank upon the 
proceeds of any property of the solvent spouse 
which has been realised by the trustee after the 
property so released, not being property 
which, by the Insurance Act, 1923, is 
protected against the creditors of that sponse 
and any property of that spouse acquired since 
the sequestration, has been excussed. Before 
admitting any such creditor to share in the dis
tribution, the trustee may require the creditor to 
lodge with him, within a period to be determined I 
by the lVIaster an affidavit, supported by suchl 
evidence as may be available, setting forth thel 

(iv) door artikel 	zes en twintig van deze Wet of 
door de Verzekeringswet 1923 (Wet No. 37 
van 1923) beschermd te worden; of 

(v) verkregen te zijn met zulke goederen of met 
de inkomsten of opbrengst daarvan; 

(b) 	 uitgezonderd met verlo! van het Hof de kuratoT 
geen goederen te gelde maakt die ogenschijnlik 
aan de solvente echtgenoot toebehoorden tot na 
de afloop van een kennisgeving van zes. weken 
van zijn voornemell zulks t.e doen, aan ~le echt· 
genoot of de gevolmachtlgde van dIe· echt
genoot gegeven. Zul~e kellnisgevjn~ wordt o~k 
in de Staatskoerant en III €len koerant III omloop III 
het distrikt waar die eebtgenoot woont of een 
bezigheid drijft gepubliceerd en roept aUe af
zonderlike sehuldeisers voor waarde van die 
echtgenoot op om hun vorderingen te bewijzen 
zoals voorgeschreven bij paragraaf (d) van deze 
voorbehoudsbepaling; 

(c) 	 a pplikatie bi] het Hof door de solvente echt
genoot kan gemaakt worden om een order om 
goederen, die kraehtens dit sub-artikel on~er het 
beheer van een kurator overgegaan ZlJn, te 
bevrijden of om een order om de verkoping 
op te hondon, en de goederen te bcvrijden en 
te eniger tijd voor de verdcling van de opbrengst 
daarvan om €len order verklarende dat de 
applikant gerechtigd is op zlllke opbrengst; 
en het Hof kan zulke order maken op de appli
katie als hem goeddunkt ; 

(d) 	 met inachtneming van een order verleend inge
volge paragraaf (c) van deze voorbehoudsbepaling, 
gocderen ;an de solvente echtgenoot die door de 
kurator te gelde gemaakt zijn, een evenredig 
aandeel in de kosten van de sekwestratie dragen, 
alsof zij goederen waren toebeborende aan de 
insolvente eehtgenoot; maar de afzonderlike 
scbuldeisers voor waarde van de solvente eeht
genoot, met vorderingen die bewezell had den 
kunnen worden tegen de boedel van die eebt
genoot als dit de gesekwestreerde boede} ware 
geweest, zijn gerechtigd om hun vorderingen 
tegen de boedel van de insolvente eehtgenoot op 
dezelfde wijzc te bewijzen en hebben behalve 
zoals anderszins in deze Wet bepaald is, dezelfde 
rechten en rechtsmidde1en en zijn ol1derhevig aan 
dezelfde verplichtingen alsof zij sehuldeisers van 
die boedel waren; en de schuldeisers die aldus 
bewezen hebben zijn gereehtigd om gerangschikt 
te worden op de opbrengst van de aldus te gelde 
gemaakte goederen overeenkomstig hun wettige 
rechten van preferentie inter se, en in preferentie 
van de afzonderlike schuldeisers van de in
solvente echtgenoot, maar zijn niet gerechtigd 
om gerangschikt te worden op de afzonderlike 
baten van de insolvente echtgenoot: lVIaar in
clien er goedercn van de solvente ecbtgenoot 
bevrijd worden krachtens paragraaf (a) of (c) van 
deze voorbehoudsbepaling, zijn de afzonderlike 
schuldeisers vall die echtgenoot slechts gerechtigd 
om gerangschikt te worden op de opbrengst van 
goederen van de Bolvente echtgenoot die te gelde 
gemaakt zijn door de kurator nadat de aldus 
bevrijde goederen (niet zijnde goederen die door de 
Verzekeringswet, 1923, beschermd zijn tegen 
de schuldeisers van die echtgenoot) en goederen 
van die echtgenoot die sedert de sekwestratie 
verkregen zijn, in eksekutie verkocht zijn. 
Alvorens zulk een schuldeiser in de distributie 
te laten delen, kan de kurator van de schuld· 
eiser vorderen om binnen een door de Meester 
vast te stell en tijd een beedigde verklaring bij 
hem in te dienen, gestaafd door alIe beschikbare 
getuigenis, het resultaat vermeldende van zo· 
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result of such excnssion and disclosing the balance 
of his claim remaining unpaid. He shall then be 

daniae verkoop bij eksekuHe, en de onbetaald 
aebl~ven balans van zijn vordering aangevende. 

entitled to rank for dividend for that balance Daarna is hij gerechtigd om slechts voor die 
only; Provided that any creditor who has balans voor dividend gerangschikt te worden: 
incurred costs in excussing the separate assets of Met dien verstande dat een schuldeiser die kosten 
the solvent spouse and has been unable to gemaakt heeft bij de verkoop bij eksekutie van 
recover those costs from the proceeds of those de afzonderlike baten van de solvente echt
assets, shall be entitled to rank for the amount aenoot en die dezelve niet heeft kunnen verhalen 
thereof in addition to the amount of his claim as ~it de opbrengst van die baten, gerechtigd is 
proved. om, voor het bedrag van zulke kosten gerang

If, during the period determined by the schikt te worden alsmede voor het bedrag van 
Master, any such creditor has failed either to zijn vordering als bewezen. 
lodge with the trustee such an affidavit as afore Indien een zodanige schuldeiser verzuimd heeft 
said, or to excuss any separate property of the Of om binnen de door de Meester vastgestelde tijd 
solvent spouse still available for the satisfaction zulk een voormelde beedigde verklaring bij de 
of his claim, he shall be excluded from the kurator in te dienen Of om enige afzonderlike 
distribution unless the Court otherwise orders. nog ter voldoening van zijn vordering beschik

bare goederen .van de solvente .~chtgenoot J:>ij 
(e) No creditor of the solvent spouse proving a claim 

as provided in paragraph (d) shall
(e) 

eksekutie te verkopen, wordt hIJ van de dIS
tributie uitgesloten tenzij het Hof anders gelast. 

geen schuldeise: van ~~ solvente echtgeno~~ 

(i) be entitled to vote at any meeting of 
creditors, but any direction of creditors 
which interferes with or injures the just 
rights of any creditor may be set aside on 
application to the Court; or 

die een vordermg bewIJst zoals bepaald bIJ 
paragraaf (d)~ .. 

(i) is gerechtIgd om op een bI]eenkomst van 
schuldeisers te stemmen, maar elke last door 
schuldeisers gegeven die de rechtmatige 
aanspraken van een schuldeiser aantast 

(ii) be liable to make any 
section ninety-one. 

contribution under 
of schendt kan ter zijde gezet worden op 
applikatie bij het Hof; of 

(ii) is verplicht om een kontributie te betalen 

(3) If the solvent spouse is carrying on business as a licensed 
trader, apart from the insolvent, or if it appears to 
the Court that the solvent spouse is likely to suffer 
serious prejudice through the immediate vesting of 
the property of that spouse in the Master or the 
trustee, and the Court is satisfied in either case that 
the solvent spouse is willing and able to make arrange
ments whereby the interest therein of the sequestrated 
estate will be protected without such a vesting, the 
Court, either when making the sequestration order 
or at some later date, but subject always to thE: 
immediate completion of such arrangement as afore
said, may declare those assets or any of them to be 
excluded from the operation of the order for such 
period as it thinks fit. During that period the solvent 
spouse shall lay bef?re t~e trustee the evidence a.va~l
able in support of hIS claIm to such assets, and wIthIr 
that period the trustee shall notify the solvent spouse 
in writing whether or not he -will release such assets 
in accordance- with proviso (a) to sub-section (2) of 
this section. If the assets have not been so released, 
then upon the expiry of the period tho~1': assets sha.l] 
vest, subject to the terms and condItIOns of thIS 
section, in the Master or in the trustee. 

(3) 
ingevolge artikel een en negentig. 

Wanneer de solvente echtgenoot afzonderlik van de 
insolvent bezigheid drijft als een gelicentieerde 
handelaar of wanneer het het Hof voorkomt dat 
de solvente echtgenoot waarschijnlik ernstig benadeeld 
zal worden doordat de goederen van die echtgenoot 
onmiddellik onder het beheer van de Meester of de 
kurator komen, en het Hof in het ene of het and~r 
geval overtuigd is dat de solvente echtgenoot b~:eId 
en in staat is om schikkingen te tre:f1en waarbIJ de 
belangen daarin van de gesekwestreerde boedel 
beschermd worden zonder zodanige overdracht van 
beheer, kan het Hof, hetzij bij het verlenen van de order 
tot sekwestratie of op een latere datum, doch behoudens 
altijd de onmiddellike voltooiing van voormelde 
schikking, verklaren dat die baten of een ~eel erva.n, 
voor zulk een tijdperk als het mag goedvmden, mt
gesloten zij n van de toepassing van de order. Ge
durende dat tijdperk moet de solvente echtgenoot 
aan de kurator de beschikbare bewijsstukken voor
leggen tot staving van zijn vordering tegen zodanige 
baten en binnen dat tijdperk moet de kurator de 
solvente echtgenoot schriftelik in kennis stellen of 
hij zodanige baten al dan niet zal b~vrijden overee~
komstig voorbehoud (a) op sub-artIkel (2) van dlt 

(4) In the event of application being made to the Court 
for the sequestration of the estate of the solvent spouse 
on the ground of an act of ~nsolvenc'y commit~ed by 
that spouse since the vest111g of hIS estate 111 the 
M6ster or the trustee of the estate of his insolvent 
spouse, and in the furthe~ event of the Cour!' being 

. satisfied that the act of 111solvency alleged 111 that 
application was due to such vesting, then if it appears

(4) 

artikel. Zijn de baten ni~~ aldus bevrij.d dan ko~en 
zij na afioop van het tIJdperk me~ ma?htnemmg 
van de termen en voorwaarden van dIt artIkel, onder 
het beheer van de Meester of de kurator. 

In geval een applikatie bij het Hof gemaakt wordt 
om de sekwestratie van de boedel van de solvente 
echtgenoot op grond van een daad ..van insolventie 
door die echtgenoot begaan sedert ZIJn boedel onder 
het beheer van de Meester of de kurator van de 

(a) that proceedings are being or, if necessary, will be 
taken under paragraph (c) of sub-section (2) for 
the release of any property of the solvent spouse; 
or 

boedel van zijn insolvente echtgenoot overgegaan 
is en indien het Hof overtuigd is dat de daad van in
801ventie welke volgens die applikatie begaan is 
veroorzaakt werd door zodanige overdracht van 
beheer dan kan het Hof, indien het blijkt

(b) that any of the property of the solvent spouse has 
been released since the making of the sequestra
tion order, and that the solvent spouse is now in a 
position to discharge his liabilities, 

(a) 

(b) 

dat stappen genomen worden of, indien nodig, 
genomen zullen worden ingevol~: .paragraaf .(c) 
van sub-artikel (2) voor de bevrI]dmg van emge 
goederen van de solvente echtgenoot; of 

dat enige goederen van de solvente echtgenoot 
bevrijd zijn sedert de verlening van de sekwes
tratieorder en dat de solvente echtgenoot nu 
in een positie is om zijn schlllden 'te voldoen, 
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the Court may postpone the hearing of the said appli-I het verhoor van gezegde applikatie uitstellen of 
?ation or mar make such interim order thereon as to i daarop zulke tussentijdse order geven als hem billik 
itt Illay seem Just. voorkomt. 

, (5) Niettegenstaande de bepalingen van sub-artikel (2) 
(5) 	Not\",ithstanding anything in sub-section (2) con-[ kan de kurator goederen bevrijden en stappen nemen 

tained, the trustee may release and proceed to establish om zijn aanspraak op zulke goederen als beweerd 
his title to any property alleged to be that of thel worden aan de solvente echtgenoot toe te behoren 
solvent spouse as if sub-section (2) had not been I te bewijzen alsof sub-artikel (2) niet als wet aange
enacted, Thereupon if the trustee establishes his title, nomen was. Indien alsdan de kurator zijn aan
to any such property the creditors of the solvent spraak bewijst op zulke goederen, hebben de schuld
spouse shall have no right in respect of that propertyI eisen, van de solvente echtgenoot geen recht ten op
or the proceeds thereof which they would not have zichte van die goederen of de opbrengst daarvan dat 

. had if sub-section (2) had not been enacted. 'I zij niet gehad zouden hebben indien sub-artikel (2) 
niet als wet aangenomen wa:s, 

11. 	Artikel een en twintig van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging
I• ," , d d d h' b t'k I (2) d' d van artikelAmcndt;1ent II. Section twenty-one of the principal Act is hereby geWl]Zlg . oor e sc rappmg van au -ar 1 e. en e l~ e- een en. ' 

of sectIOn amended by the deletion of sub-section (2) and the substitutionlplaatsstelh~g daarvoor van het volgende meuwe sub-artlkel twintig van::t.:tt;;re32 therefor of the following new sub-section as sub-section (2) :-Ials sub-artlkel (2):- Wet No. 32 
f 1~16 o. (2) De insolvent is gerechtigd voor het onderhoud van van 1916. 

o • zichzelf en van de personen van hem afhankelik een 
(2) 	 T:he insolvent shall be entitled for the support ofi pro£essie of beroep uit te oefenen of een dienstbe-

Iiimsel£ and those dependent upon him, to follow any trekking aan te nemen maar hij is tijdens de sekwes-I' 

profession or occupation or to enter into any service, tratie van zijn boedel niet gerechtigd zonder de schrif
but he shall not, during the se.lluestration of his estate telike toestemming van de kurator om hetzij de bezig
be entitled, withont the consent in writing of the heid van een handelaar te drijven of am in zulke 
trustee, either to carryon, or to be employed or en- bezigheid in een of andere betrekking in dienst te zijn 
gaged in any capacity in, the business of a trader: of gebezigd te worden: Met dien verstande dat indien 
Provided that any of the creditors or the im;olvent de kurator zulke toestemming geeft of weigert een van 
may, if the trustee gives or refusel'! such consent, de schuldeisers of de insolvent naar de Meester 
appeal to the }}Iaster, whose decision shall be final: kan appelleren wiens beslissing finaal is: ~Iet dien 
Provided further that the insolvent shall keep verstande voorts dat de insolvent gedetailleerde 
a detailed record of all assets reeeived by him aantekeriing moet houden van alij3 baten hoor hem 
f~om whatever source, and of all disbursements made uit welke bron ook ontvangen en van alle uitbe
by him in the course of his profession, occupation talingen door hem in de loop van zijn professie, 
or employment and, if required thereto by the trustee, bewep of dienstbetrekking gedaan en wanneer zulks 
shall transmit to the trustee iI! the first week of every door de kurator verlangd wordt in de eerste week 
month a statement verified by affidavit of all such van elke maand een opgave gestaafd door een be-
assets and _of all disbursements whatsoever made by edigde verklaring van al zulke bateD en van aIle 
him, The trustee may inspect any such record at all uitbetalingen van welke aard ook door hem gedaan 
r~asonable times and may demand the production of aan de kurator moet zenden. De kurator kan op alIe 
reasonable vouchers in support of any item in such redelike tijden zulke aantekerdngen inspekteren en 
accounts and of the expenditure of the insolvent for kan de overlegging van redelike bewijsstukken ver
the support of himself and those dependent upon him.' langen ter staving van aIle posten in zulke rekeninaen 
Such moneys received or to be received by the in-I en van de uitgaven van de insolvent voor het onder
solvent in the course of his profession, occupation or houd van hemzelf en de personen van hem afhankelik. 
other employment as in the opinion of the Master Zulke door de insolvent in de loop van zijn pro£essie, 
are not or will not be necessary for the support of the beroep of dienstbetrekking ontvangen of te worden 
insolvent aud those dependent upon him shall vest ontvangen gelden als naar het oordeel van de Meester 
in and be paid by the employer to the trustee, niet vereist zijn of zullen worden voor het onderhoud 

van de insolvent en de personen van hem afhankelik 
worden op de kurator overgedrageu en door de werkThe insolvent shall be entitled to sue or be sued in 
gever aan de kurator betaald.hi'S own name for any claim due to or against him under I 

this sub-section, but no cession of his salary or earnings 
thereunder made either before or after the sequestra
tion of his estate shall be of any effect so long as his 
estate is under sequestration. . 

De insolvent is gerechtigd am in rechten als eiser 
of verweerder in zijn eigen naam op te treden in 
verband met vorderingen tegen hem of aan hem ver
schuldigd ingevolge dit sub-artikel, maar geen cessie 
van zijn salaris of verdiensten ingevolge daarvan 

, 	 I hetzij voor of na de sekwestratie van zijn, boedel 
12. Section twenty-two of the principal Act is hereby ged~an. zijngeldig zolang zijn boedel onder sekwes-Amendment 


of section amended by the deletion of the words" two hundred pounds "I t.ratIe IS. " 

~ twenty-two and the substitution therefor of the words "five h d d' 12. Artikel twee en tw~nhg van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging 

of Act No, pounds." un re I'gewijzigd door de schrapping van de woorden "·twee honderd van artikeJ 
32 of 1916. Pond" en de indeplaatsstelling daarvoor van de woorden et'W~et~n 

" "f h d d d " wtn'"ll vanVIJ on er pan, 	 Wet No. 32 

. , . ,II . van 1916. 

Repeal of 13. SectIOn twenty-f~ur of the . prmClpa~ Act IS hereby 13. Artikel v~€r en twintig van de Hoofdwet wordt bij deze Herroeping 
:~~:~lour repealed and the follOWIng new sectIOn substItuted therefor :-Iherroepen en het volgende nieuwe artikel wordt daarvoor in de v~n artikeI 
of Act No. 32 • plaats gesteld:- 'Ute; ~n 

d· 	 -t' f t t d fl' , twmttg vanof 19.16 ~nd 24' . (1) E~very ~SpOSI IOn 0 proper y no .rna ~ .ori 24. (1) Elke beschlkkmg over goederen die niet Wet No. 32 
SubstItutwn value may be set a;slde by the Court where such diSpOS}tlOn voor waarde gedaan is kan door het Hof ter zijde gezet van 1916 en 
~!ct~Z:' was made by an Insolvent- I worden wanneer de beschikking door een insolvent gedaan indeplaats.

wordt-	 stellmgdaar 
voor van

I nieuw 
J artikel. 
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Amendment 
of section 
thirty.one of 
Act No. 32 
of 1916. 

Amendment 
of aection 
lortyof 
Act No. 32 
of 1916. 

Amendment 
of section 
lorly·two of 
Act No. 32 
of 1916. 

(a) rna,. than two yea" oofo,. th, "qu"t,.tion of hi,1 
estate, if it is shown that, immediately after the 
disposition was made, the liabilities of the insolvent 
exceeded his assets; I 

I 
(b) 	 within two years of the sequestration of his estate, 

if the party claiming under or benefited by the dis
position is unable to prove that, immediately after 
the disposition was made, the assets of the insolvent 
exceeded his liabilities: I' 

Provided that if it is shown that the liabilities of the 
insolvent at any time after the making of the dispositionl 
exceeded his assets by less than the value of the disposition" 
it may be set aside only to the extent of such excess. . 

(2) A disposition of property not made for value 
shall not, if set aside under this section or if uncompleted 
by the insolvent, give rise to any claim in competition 
with the of the insolvent. I, 

" 	 . . . I
, 

(a) 	 meer dan twee jaar voor de sekwestratie van zijn 
boedel indien bewezen wordt dat onmiddellik nadat 
de beschikking gedaan werd de schulden van de 
insolvent zijn baten teboven gingen; 

(b) 	 binnen twee jaar v66r de sekwestratie van zij n 
boedel, indien de persoon die aanspraak maakt krach
+.ens of bevoordeeld is door de beschikking niet in 
staat is te bewijzen dat onmiddellik na de beschik
king gedaan werd de baten van de insolvent zijn 
schulden teboven gingen: 

lVJet dien verstaude dat indien het bewezen wordt dat de 
echulden van de insolvent te eniger tijd na het doen 
van de bcschikking zijn baten teboven gingcn met minder 
dan de waarde van de hij ter zijde gezet kan 
worden slechte tot het van het verschil tussen de 
schuldeft en de baten. 

(2) Eeu beschikking over goederen niet voor waarde 
gedaan, geeft indien ter zijde kraehtens dit artikel 
of indien niet voltooid door insolvent, geen recht op 
cen vordering in mededinging met de schuldeisers van de 
insolvent. 

beconung sub-sectIOn (3) 

(2) ,In any such proceedings the insolvent may be com
pelled to give evidence on a subpoena issued on the, 
application of any party to the proceedings or he mayl 
be called by the Court to give evidence. When giving 1 

such evidence he may not refuse to answer any 
question on t.he ground that the answer may tend to 
incriminate.him or on the ground that he is about tol 
be tried on a criminal and may be prejudiced 
at such a trial by his answer. 

15. 	Section forty of the principal Act is hereby amended 

14. SectIOn tlmty·one of the prmClpal .Act IS hereby 14 Artikel een en deTtig van de Hoofdwet wordt bij deze W" .. 
amende~ by the addition. at the end there?f ?f the followi.ng new Igewijzigd door de toevoeging aan het einde daarvan van het va~z::~fel. 
sub-Se?tlOn as sup-sectlOn (2), the eX1stmg sub-sectIOn (2) volge~de nieuwe. sub-artikel al~ sub-artikel (2), (het tegen- een en: de;rg 

woordlge sub-artikel (2) Eiub-artlkel (3) te worden) :_.. van Wet o. 
. 	 32 van 1916

(2) 	In zulke procedures kan de msolvent gedwongen 

worden getuigenis af te leggen krachtens een subpoena 

uitgereikt op de applikatie van een van de partijen in 

de proced.ures of kan hij door het Hof geroepen worden 

om getuigenis af te leggen. Wanneer hij zulke ge

tuigenis aflegt kan hij niet een vraag te 

bcantwoorden op grond dat het antwoord hem aan 

kriminele vervolging zon kunnen blootstellen of op 

grand dat hij binnenkort terecht moet staan in een 

kriminele zaak en hij door antwoord bij zulk 

verhoor benadeeld zou kunnen worden. 


15. Artikel t'eertig van de Hoofdwet wordt bij deze ge- Wijziging 
by t.he insertion after the words "thereto required" of the wijzigd door de invoeging na het woord "zulks" van de van ~rtikel 
words" by the 1\laster or". woorden " door de Meester of ". vererl'lg van 

~et No. 32 
van 1916. 

• . 	 ... 16. Artikel twee en vem'tig van de Hoofdwet wordt bij deze Wijziging
16. 	SectIOn forty-two of the prInCIpal Act IS hereby amendedlgewijzigd als voIgt :- van artikel 

as follows:
(a) 	 by the insertion after sub-section (1) of the following 

new snb-section (2), the existing sub-section (2) 
becoming sub-section (3) 

(2) 	It shall be the duty of a trnstee aft,er examining 
the books of an insolvent to send notices of the 
insolvency to any creditor whose name is on the 
books, who has not proved a claim against the I 
estate, in order to give lJim an opportunity to do so.' 

(b) 	by the insertion in the existing sub-section (2), imme-I 
diately after the words" and shall set forth" the words I 
"subject to the provisions of section seventy-sellen" ;1 

(c) 	 by the addition at the end of the section of the 
following new sub-sections (4) and (5) :- I 
(4) 	Notwithstanding anything in this Act contained 

if a claim against an estate is in respect of lia-I 
bility for payment on open account for goods 
sold and delivered after the first day of October, I 
1926, such a claim shall not be admitted to proof 
unless there have been dispatched to the debtor,1 
not later than three months after the opening of I: 

the account, detailed statements thereof, and 
thereafter at intervals not exceeding three months I· 

detailed statements of account from the date up 
to which the last statement was dispatched. : 

(5) 	 The presiding officer or the trustee may at anyl 
meeting examine any creditor seeking to prove al 
claim against the estate, and the presiding officer ' 
may for that purpose administer an oath to him. j 

(a) 	 door de invoeging na sub-artikel (1) van het volgende twee .en 
nieuwe sub-.artikel (2), het tegenwoordige sub-artikel ,~:t~:~n32 
(2), Bub-artikel (3) te worden;- van 1916. 
(2) 	 Het is de plicht van een kurator, na de boeken 


van een insolvent onderzocht te hebben, kennis

gevingen van de insolventie aan enige schuldeiser 

te zenden, van wie de naam op de boeken ver

schijnt, en die geen vordering tegen de boedel 

bewezen heeft, ten einde hem cen gelegenheid te 

geven zulks te doen. 


(b) 	 door de invoeging in het tegenwoordige sub-artikel 
(2) onmiddellik na de woorden "en moet" van de 

woorden "met inachtneming van de bepalingen vau 

artikel zeven en zeventig " ; 


(c) 	 door de toevoeging aan het einde van het artikel 
van de volgende nieuwe sub-artikels (4) en (5) 
(4) 	 Niettegenstaande een of andere bepaling van 


deze 'Vet wordt, indien een vordering tegen een 

boedel in verband is met verplichting tot betaling 

van een open rekening voor goederen verkocht en 

geleverd na de eerste dag van Oktober 1926 zulke 

vordering niet tot bewijs toegelaten tenzij 

niet later dan drie maanden na de opening van 

de rekening omstandige uiteenzettingen daarvan 

aan de schuldenaar gezonden zijn, en daarna met 

tussenpozen van. hoogstens drie maanden om

standige uiteenzettingen vall de rekening vanaf 

de datum tot welke de laatste uiteenzetting 

gezonden werd. 


(5) De voorzittende 	ambtenaar of de kurator kan op 

elke bijeenkomst een sehuldeiser die een vor

dcring tegen de boedel wil bewijzen ondervragen 

en de voorzittende ambtenaar kan hem te dien 
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of section I 	17. Artike! viJ! en veertig van de Hoofdwet wordt bij deze Jorty -five of 
Act No. 32 On d d th d't h 11 d l' th t t th IgeWijZigd door de toevoeging aan het einde daarvan van de Wijziging

eman ~ ere Ivor s a elver e proI2er y 0 e woorden-	 v~.n artikelof 	1916. 
trustee: ProvIded that no person shall be entItled to any D h ld . ft d d d mjf en' h' 	 I esc. u elser gee op aanvrage' e "oe eren aan e .preference by vutue of t e retentIOn of any books of 	 _ '" veert~g van · .' 	 . ,kurator af: Met dHm verstande dat geen persoon gerech- Wet No_ 32

b 1accou.nt e ongmg to the msolvent or havmg reference] t' d' t t f t' 't h fd d t t' 1916
to 	hi~ business or affairs. Ig I~ 0 een pre eren le.m 00 evan e re en Ie van van .I 

I rekenmgboeken aan de msolvent toebehorende of be
. 	 ... 'I trekking hebbende op zijn bezigheid of zaken. 

18. Sectl~n fifty of th~ prlIlClpal Act IS h~reb! amended: 18. Artikel viJftig van de Hoofdwet wordt bij dcze ge-
Amendment by the deletlO.n of sub-sectIOn (4) and the substItutIOn therefor]wijzigd door de schrapping van sub-artikel (4) en de inde- Wijziging
of section 

of 	 the followmg new sub-sectIOn (4) :- !plaatssteUing daarvoor van het volgende nieuwe sub-artikel v~.n artikelfifty of Act 
No. 32 of (4) Any creditor holding any security shall, except inj(4) :- wf~~g;an32 
1916. the election of a trustee and upon any question! (4) Een schuldeiser die een sekuriteit houdt, is, behalve va~ 19~6. 

affecting his security, only be entitled to vote in re-I voor de verkiezing van een kurator en bij een kwestie 
spect of the balance of his claim after deducting-I: die zijn sekuriteit raakt, slechts gerechtigd te stemmen 
(a) 	 if he has realised his security, the nett proceeds ten opzichte van de balans van zijn vordering na 

thereof; or aftrek van-I 

(b) if he has not realised his security, the value' (a) indien hij zijn sekuriteit te gelde gemaakt heeft, 
placed thereon by him when the debt was proved. I de netto opbrengst daarvan; of 

, (b) indien hij zijn sekuriteit niet te gelde gemaakt 
19. Section jifty-one of the principal Act is hereby amendedi heeft, de waarde door hem daarop gesteld toen 

Amendment by the deletion in sub-section (2) of the words "preferable . de schul~. b.ewezen werd. .. 
of section security" and the substitution therefor of the words" preferentl 19. Artlkel een en mJjt1g van de Hoofdwet wordt blJ dezefifty-one of 

right," and by the addition at the end of the section of thelgewijzigd door de schrapping uit sub-artikel (2) van de woorden WijzigingAct No. 32 
of 1916. following new sub-section (3) :_ I" prcferente sekuriteit " en de indeplaatsstelling daarvoor van van al ti!<jl 

ide woorden " preferent recht" en door de toevoeging aan het ~:~e~vtJ~ 
(3) Nothing in this section contained shall be construedicinde van het artikel. van het vo:gend~ nieuwe sub-artikel.(3):- 32 vane1916: 

The 	Master, at the request of the trustee, maYI 
require any creditor who has proved a claim to 
submit to examination in regard thereto by thel 
trustee or his agent, and for that purpose the 
Master or a magistrate authorized by him mayll 
administer an oath to the creditor, . 

17. Section forty-five of the principal Act is herebYl' 
Amendment amended by the addition at the end thereof of the words : 

l4'3 	 authorizing the creditors to give directions, by 
resolution, to the trustee as to the employment of a 
~articular attorney or auctioneer but the creditors 
may, by resolution, recommend the employment of a 
particular attorney or auctioneer and if the recommen- ' 
dation is not accepted by the trustee, any creditorI 
may submit the matter to the Master whose deciSiOn'j 
after hearing the trustee, shall be finaL 

: 
20. Section .fifty-four of the principal Act is herebYI 

Amendment amended as follows : 

(ifty-four of (a) bj. the deletion therefrom of the word" employee "i 
Act No. 32 and the substitution therefor of the word" person" ;1
of 	1916. 

(b) 	 by the insertion immediately after the words" this I 
section" of the words" and for the purpose of securingl 
the production of any books or other documents atl 
s11ch meeting" ; I 

(c) 	 by the addition at the end thereof of the following! 
provision as sub-section (2), the original section asl 
here by amended being regarded as sub-section (1) :-i 
(2) 	 The presiding officer may summon for ex.! 

amination under section ,fifty-fi1'e any person whol 
in his opinion may be able to afford any informa-I' 
tion as to the affairs of the insolvent. , 

I2l. Sect;ion fifty-five of the principal Act IS hereby
, 

Amendment amended as follows :  f 

(3) Geen 	 b~pahng van d~t artlkel ~~eft de .be.doelmg .de 
schuldelsers te machtlgen om blJ beslmt mstruk~les 
aan de kur.ator te geven betreffende de aanstellmg 
van een blezond~re prokureur . .of ve~duafslager, 
maa; de schuldel~ers kunnen blJ beslmt de aan
stellmg van een blez?n~ere prokureur .of v.enduaf
slager aanbevelen en mdlen de aanbevelmg lllet d.o0r 
de kurator aangenomen wordt, kan e:ke 8chu~de.lser 
de zaak aan de Meester voorleggen, wIens beshssmg, 
na de kurator gehoord te hebben, finaal is. 

20. Artikel vier en viJ.ijtig van de Hoofdwet wordt biJ' deze 
gewijzigd als volgt-	 Wijzigingof section 

fifty-five of 	 . d f h . d . d h( ) ThAct No. 32 a e opemng wor sot e sal sectIOn own to t e j 
of HJl6. commencemen~ of paragraph (a) ~re hereby deleted I 

a~d the followlllg words are substItuted :-. j 

(Ii) 	 At h t' - . d . . 'I , any sue mee lllg as 18 mentlOne m scctlon 
, 	 jijty/our, the officer presiding, the trustee or anyI 

credItor or an agent of any of them may examine, 
and take the evidence on oath of the insolvent,1 
his wife (or her husband, as the case may be) anyl 

, 

einde de eed opleggen. De Meester kan" op 
verzoek van de kurator, van een schuldeiser die 
een vordering bewezen heeft vorderen om zich 
met betrekking daartoe aan ondervraging door de 
kurator of diens vertegenwoordiger te onder
werpen en voor dat doel kan de Meester of een 
door hem gemachtigde magistraat de schuldeiser 
de eed opleggen. 

(a) door de schrapping daaruit van het woord " dienaar " v~n artikel 
en de in~eplaatsstelling daarvoor van het woord ~~j;ti:nvan 
., persoon ; Wet No. 32 

(b) 	 door de invoeging onmiddellik na het woord "ver- van 1916. 
zekeren" van de woorden "en ten einde de over-
legging van boeken of andere dokumenten op zulke 
bijeenkomst te verzekeren." 

(c) 	 door de toevoeging aan het einde daarvan van de 

volgende bepating als sub-artikel (2), (het oorspronke
like artikel zoals bij deze gewijzigd beschonwd wor
dende als sub-artikel (1)) : 
(2) De 	 voorzittende ambtenaar kan aIle personen 

die naar zijn oordeel in staat zijn inlichtingen te 
verschaffen betreffende de zaken van de insolvent 
ingevolge artikel vijf en vijftig ter verhoor 
dagvaarden. 

2l. 	Artikel viJj en viJjtig van de Hoofdwet wordt bij deze .... 
of sect,ion gewijzigd als volgt:-	 WIJzIgmg 

van 	artlkel
(a) 	 de aanvangswoorden van het gezegde artikel tot het vi)! en vijftig 

begin van paragraaf (a) worden bij deze geschrapt en van Wet 
de volgende woorden worden daarvoor in de plaats fo0i6~2 van 

gesteld : 

(1) 	 OJ? elk~ zoda~ige bij~~n~omst als bedoel~ wordt 

blJ artlkel mer en mjft~g kan de voorzlttende 

ambtenaar, de kurator of een schuldeiser of een 

vertegenwoordiger van elk van hen, de insolvent, 

zijn vrouw (of haar echtgenoot naar het geval 
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relative of the insolvent within the fourth degree 
of consanguinity or affinity, any person who was, 
within the two years preceding the sequestration 
of the estate, in the employment of the insolvent, 
any person who has during that period or since the 
sequestration had any dealings whatsoever with 
the insolvent or taken any part in any trans
actions affecting the insolvent or the insolvent's 
affairs, and any such person as is referred to in 
sub-section (2) of section fifty}our: Provided 
that the presiding officer may disallow any 
question which appears to be irrelevant or which 
tends to prolong the examination unnecessarily, 
and shall disallow any question falling outside 
matters described in this sub-section. 

(6) 	 The last two sentences of sub-section (1) are hereby 
deleted and the following words substituted :-. 

The 	presiding officer shall cause the statement of 

mocht zijn), een verwant van de insolvent binnen 
de vierde graad van bloed- of aanverwantschap, 
aIle personen die binnen de twee jaren vooraf
gaande aan de sekwestratie van de boedel bij de 
insolvent in dienst waren, aIle personen die ge
durende dat tijdvak of sedert de sekwestratie met 
de insolvent zaken van welke aard ook gedaan 
hebben of deel genomen hebben in transakties 
waarbij de insolvent of de zaken van de insolvent 
betrokken waren en aIle zulke personen als be
doeld worden bij sub-artikel (2) van artikel 
vier en vijftig onder ede verhoren: Met dien 
verstande dat de voorzittende ambtenaar enige 
vraag die ontoepasselik schijnt of leidt tot on
nodige verlenging van het verhoor kan ver
bieden, en enige vraag vallende buiten aangelegen
heden omschreven in dit sub-artikel moet ver
bi8den. 

(b) 	 De laatste twee zinsneden van sub-artikel (I) worden 
bij 	deze geschrapt en de volgende woorden daar

any person giving evidence under this section to be I voor in de plaats gesteld ., 
reduced to writing and to be read ovel to and De 	 voorzittende ambtenaar doet de verklaring van
signed by him, and shall certify the same and I aIle krachtens dit artikel verhoorde personen op
annex it to the proceedings in the estate: Pro schrift stellen, aan hen voorlezen en door hen
vided that any statement by a person who may, ondertekenen en hij certi:ficeert dezelve en hecht ze
be required to give evidence under this section I aan de stukken van de boedel : Met dien verstande
which has been made to the trustee, and reduced! dat 	enige verklaring door iemand, die ingevolge 
to writing, may be read over to that personl dit artikel gevorderd kan worden om getuigenis
when giving such evidence and if then adheredi af te leggen, die aan de kurator gedaan en 
to and signed by him, shall be certified by the l 

op schrift gesteld is, aan zo iemand wanneer hij
presiding officer and annexed to the proceedings, I zulke getuigenis aflegt kan worden voorgelezen,
and shall be deemed to be evidence given under en 	 indien dan door hem bevestigd en onder
this section. 	 1 tekend, door de voorzittende ambtenaar ge

certi:ficeerd en aan de stukken gehecht wordtA ny 	such statement aforesaid shall be admissible in I en 	 geacht wordt getuigenis' te zijn afgelegdevidence in any proceedings instituted against the 
ingevolge dit artikel. person making it. 	 J 

(c) 	1'he words "the insolvent" in sub-section (2) are 
hereby deleted and there shall be substituted therefor 
the words" A person examined under sub-section (1)". 

(dl Sub-section (3) is hereby repealed and the following 
new sub-section is substituted therefor : 

(3) 	If the person examined under sub-section (1) 
refuses to answer any question put to him under 
this section, or does not answer the question to 
the satisfaction of the presiding officer, the pre
siding officer shall have the like power and protec
tion as a commissioner under sections one hundred 
and thirty-three and one hundred and thirty-five, 
and such person shall have the right of appeal 
described in section one hundred and thirty-four; 
such person may be represented at such examina
tion by counselor attorney. 

(e) 	 Bv the addition of a sub-section (4) to follow sub
s~ction (3) as hereby amended, as follows ; 

(1) 	 Any person summoned to attend a meeting of 
creditors for the purpose of being examined 
under this section (other than the insolvent or his 
wife or her husband) as the case may be) shall be 
entitled to be paid as witness fees out of the estate 
such amount as would be paid if such person were 
a witness in any civil proceedings. 

Addition to 22. Section fifty-eight of the principal Act is here by 
pers<;ms dis· amended by the addition at the end of paragraph (71) of the 
ihea~:! ~1r following new paragraph (i) ;- 

Elke zulke voormelde verklaringwordt als bewijs 
toegelaten in gerechtelike stappen genomen tegen 
de persoon die hem afgelegd heeft, 

(c) 	 De woorden " de insolvent" in sub-artikel (2) worden 

bij deze geschrapt en vervangen door de woorden 

"Iemand verhoord ingevolge sub-artikel (1)." 


(d) 	 Sub-artikel (3) wordt bij deze herroepen en het 

volgende nieuwe sub-artikel wordt daarvoor in de 

plaats gesteld;
(3) 	 Indien de persoon verhoord ingevolge sub

artikel (1) weigert een vraag aan hem ingevolge 
dit artikel gesteld te beantwoorden, of de vraag 
niet tot genoegen van de voorzittende ambtenaar 
beantwoordt, heeft de voorzittende ambtenaar 
dezelfde bevoegdheid en bescherming als een 
kommissaris ingevolge artikeIs honderd drie en 
dertig en honderd viJ! en dertig en zulke persoon 
heeft het recht van a ppe! beschreven in artikel 
honderd vier en dertig. Zulke persoon kan bij 
zodanig verhoor door een advokaat of prokureur 
vertegenwoordigd worden. 

(e) 	 Door de toevoeging van een sub-artikel (4) te 

volgen op sub-artikel (3) zoals bij deze gewijzigd 

als volgt; 
(4) 	 Een persoon gedagvaard om een bijeenkomst 

van schuldeisers bij te wonen ten einde verhoord 
te worden ingevolge dit artikel (niet zijnde de 
insolvent of zijn vrouw of haar echtgenoot naar 
het geval mocht zijn), is gerechtigd tot betaling 
uit de boedel als getuigegelden van zulk bedrag 
als betaald zou worden indien zulke persoon een 
getuige was in een civiel proces. 

22. 	 Artikel acht en v'ijjtig van de Hoofdwet wendt bij deze Toevoeging 
gewijzigd door de 	toevoeging aan het einde van paragraaf (71) tot per·,

f (') sonen nwttrustee. 	 .Ii) an1 person who has at any time been convicted van de voIgende meuwe paragraa 1, - bevoegd om 
(;'hether in South Africa or elsewhere) of theft or (i) iemand die te eniger tijd veroordeeld is (hetzij in als kurator 
fraud. I Zuid-Afrika of elders) wegens diefstal of bedrog. verkozen te 

worden. 
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of section d d b h dd" h d h P . Y geWI]Zlgd door de toevoegmg aan het emde daarvan van de van artlkel 
sixty-five of amen e y i; e a ItlOn at teen t creof of the followmg 1 d b t'k 1 (3) (4) (5) . 	 vij! en zestig

new sub-sections (3), (4) and (5) :_ 	 vo gen e su -ar 1 e. s , en .- van Wet No.Act No. 32-

• 

• 

23. Section sixty-Jour of the principal Act IS hereby 
of section amended as follows:
si{l;ty-!our of 

Amendment 

(a) 	 by the deletion from sub-section (1) of all words afterAct No. 32 
of 1916. Union" and by the substitution of the wordsH 

., The Master shall allow against the estate such 
costs of finding security as he considers reasonahle." 

. .. 
(b) 	 by the deletIOn ~rom sub-sectIOn (2) of the :words" and 

?onvene a meetIng f~r the.purpo~e of electl11g,~ trustee 
m the m~nn~r prOVIded m sectIOn fiJty-two a~,d by 
the flUbstltutIOn for those words of the words and 
sball himself nominate and appoint a tru:>tee." 

(0) 	 biY the addition of the following new sub-sections (4) 
and (5) :- . 

(4) 	 The Master, whenever it appears to him to be 
desirable may appoint a person not disqualified 
from holding the office of trustee, to be co-trustee 
with the trustee or trustees of any estate under 
sequestration. When so appointed all the pro
visions of this Act and any amendment thereof 
conferring powers and rights or imposing duties 
and obligations on a trustee shall apply to such 
co-trustee. In the event of anv difference 
arising between such a co-trustee aitd the other 
trustee or trustees as to the administration of the 
estate, the Master may, if the difference is referred 
to him, determine the matter. 

(5) The Master 	may similarly determine any differ
ence arising between any trustees. 

Amendment 24. Section sixty-jive ~f the princi al Act is hereb 

23. Artikel vier en zeatig van de Hoofdwet wordt bij deze Wijzigi~g 
O'ewiJ'zigd ala volgt- v~n artlkel. 
o 	 '/,'ter en Z68t tQ 

(a) 	 door de schrapping uit Bub-artikel (1) van aIle woor- van Wet No. 
den na " van kracht is " en door de indepJaatsstelling 32 van 1916. 
daarvoor van de woord:n. " De. Meester .~aa~ ~oe dat 
zulke kosten van sekunteltstelbng ala hIJ bIlbk oor
deelt ten laste van de boedel komen " ; 

(b) 	 door de schrapping uit sub-artikel (2) van de ,,",oorden 

"en cen bijeenkomst beleggen tot aanstelling van een 

kurator op de in artikel twee en vijJtig bepaalde wijze 

n door de indeplaatsst €lling daarvoor van de woorden

? en benoemt en stelt zelf een kurator aan "; 
(0) door de toevoeging van de volgende nieuwe sub-artikels 

(4) 	 en (5): 

(4) 	 Wanneer het de l\leester wenselik toeschijnt kan 
hij een persoon die niet onbevoegd is het ambt 
van kurator te bekleden als een mede-kurator met 
de k1lIator of kuratoren van een gesekwestreerde 
boedel benoemen. Wanneer aldus benoemd, 
zijn aIle bepalingen van deze Wet en wijzigingen 
daarvan aan een kurator bevoegdhedcn en 
rechten verlenende of hem plichten en verplich
tingen opleggende op zulk een mede-kurator 
van toepassing. In geval een geschil verrijst tusscn 
zulk een mede-kurator en de andere kurator of 
kuratoren omtrent de administratie van de 
boedel kan de Meester, inilien het geschil aan 
hem voorgelegd wordt, de zaak beslissen. 

(5) 	 De Meester kan eveneens aIle geschillen beslissen 
verrijzende tussen enige knrat.oren. 

2~: .ArtikelvijJ en zestif! van de Ho~fdwet wordt bij deze Wijzigi~g 

of 1916. 
(3) 	 'Vithin fourteen days after his appointment th(' 

trustee shall give to the Master notice in writing of the 
blank and branch thereof with which the said account 
h~s been or will be opened, and shall not, without the! 
writi;en permission of the Master, remove that account I 
from that branch. I 

(4) 	 The Master and any surety for the trustee, or any 
inspector appointed by such surety, shall, at alli 
times, be entitled to the same right to information I· 

in regard to that account as the trustee himself 
possesses, and to inspect and examine all vouchers in. 
relation thereto, whether in the hands of the bank orl 
of a trustee. 

(5) The 	 Master may, after notice to the trustee direct 
at any time, by letter addressed to the manager of the 
!'laid branch of the bank, that the trustf?e shall not be 
p~rmitted to operate on the said account and that the 
said manager shall pay over the balance thereof into 
the Guardian's Fund; and the said manager shall 
carry out any such direction. 

• 

(3) 	 Binnen veertien dagen na zijn aanstelling geeft 32 van 1916. 
de kurator aan de Meesi,er schriftelik kennis van de 
bank en de tak daarvan waarbij de gezegderekening ge
opend is .of zal worden, en hij neemt die rekening niet 
weg van die tak wnder de schriftelike toestemming 
van de Meester . 

(4) 	 De Meester en een borg voor de kurator of een inspek
teur door zulk een borg aangesteld zijn te allen 

tijde gerechtigd tot hetzelfde recht van inlicbting 

betreffende die rekening als de kurator zelf bezit 

en tot het inspekteren en nazien van alle bescheiden in 

verband daarmee, hetzij in handen van de bank of 

van een kurator. 


(5) 	 De Meester kan na kennisgeving aan de kurator te 

eniger tijd bij brief gericht aan de bestuurder van 

de gezegde tak van de bank instrukties geven dat de 

kurator niet veroorloofd is om op de ggzegde rekening 

te trekken en dat de gezegde bestuurder het saldo 

moet overbetalen aan het voogdijfonds en de gezegde 

bestunrder is verplicht zulke instrukties uit te 

voeren. 

25. Artikel 	acht en zesh'g van de Hoofdwet wordt bij deze W" .. 
Alllen~ment 25. Section st'xty-eight of the principal Act is herebylgewijzigd door schrapping uit sub-artikel (1) van de woorden va~z~~~~~el 
o! se<'lt!07:t f amended by the deletion from sub-section (1) of the words" De getakseerde kosten daarvan, alsmede aIle ingevolge dit acht-en-zeatig

xes;.cl/N~~ 32
0 	 "the taxea costs thereof and all costs incurred under this'artikel gemaakte onkosten met inbegrip van" en de indeplaats- van Wet No. 

of 1916. 	 section including" and the substitution therefor of the words!stelling daarvoor van de woorden " AIle kosten ingevolge dit 32 van 1916. 
" all costs incurred under this section since the commencement artikel sedert de aanvang van de sokwe6tnttie gemall,kt, 7,owel 
of the sequestration as well as." als ". 

26. 	 Artikel zes en zevent~'g van de Hoofdwet wordt bij deze H . 
Repealofsec< . 	 h h tid' 'k I d d erroepmgtion 	8eveney. 26. Sectlon seventy-~i:I; of the. principa.l Act is hereby. erroepen en e ;0 gen e llleuwe artl e Wor t aarvoor van artikel 
8ix of Act repealed and the followmg new sectIOn substltuted therefor ;_ m de plaats gesteld.
No. 32 of 
1916,. an? 
~f~!~utlOn 
seotion. 

76.(1) Save as in section seventy-two, seventy-seven or 
seventy"eight is provided, the trustee shall proceed after 
the seQond meeting of creditors, and not before, to sell 
all the property in the estate in such manner and upon 
such conditions as the creditors at the second or any sub
sequent meeting may direct. In default of directions by 

76. (1) Behoudens het bepaalde bij 
en zevenUg, ze'Ven en ze'Ventig of aoht en 
de kmator na de tweede bijeenkomst van 
en niet ef'rder, over tot verkoop van al 
van de hoedel OJ) zulkp wijz0 en op 
waarden als de schuldeisers op de tweede 
gende bijeenkomst mochten voorschrijven. 

ze,j en 
artikel twee zeventtg va? 
zeventig gaat Wet ~~'632 

schuldeisers ~~eplaats~n 
de goederelJ stelling van 
zulke voor- nie~w 
of een vol- artIlrel. 
Bij gebreke 
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the ?reditors the t~ustee shall sell the property by public 
auctIOn. or public tender. A sale by pnblic auction 
or publIc tender shall be after notice in the Gazette and after 
sl1ch other notices as the J\Jaster may direct and in thc 
absence of directions from creditors as to the conditions 
of sale, upon such conditions as the Master may direct. 

When the sale is by public tender, cach tender 
?hall be transmitted by thc tenderer in duplicate 
1ll a sealed cover to the Master, or if the Master so 
directs, to a magistrate specified by him. The Master 
or such magistrate shal.l keep each tender so sealed 
until the expiry of the period for the lodging of tenders. 
He shall then open the sealed covers and, in the case 
of the Master, file one duplicate of each tender or, in 
the case of the magist,rate, transmit one duplicate of each 
tender to the Master, who shall file it. The Master or the 
magistrate (as the ea~e may be) shall forthwith transmit 
the other duplicate of each tender to the trustee. The 
trustee or his representative shall have the right to be 
present when the Ylaster or the magi8trate opens the 
tenders. 

In t.he c~8e of a marketable security the creditors may 
dlTectIOns for the sale thereof through a broker with

out publication. Every other sale by private treaty shall 
be for an amount not less than an amount fixed bv the 
creditors in the resolution authorizing the sale; and 
such saleshall not otherwise be complete until ratified by 
a resolutIOn of the creditors. I 

(2) .1!'rom any such sale there shall be excepted all out-! 
sta~dlllg accounts ~~d other ri~hts of action which s~all, 
subJect to the prOVIsIOns of sectIOn seventy-fo'ur be realIsed' 
in the ordinary course of business, unless the creditors 
otherwise direct. 

(3) From the sale of the movable property shall be 
excepted the wearing apparel and bedding of the insolvent 
and the whole or such part of his household furniture and 
tools as the creditors determine and the insolvent shall 
be allowed to retain for his own nse any property so ex
cepted from the sale. 

i 
(4) The insolvent shall, if he is at any time before 

the second meeting of creditors called upon by the trustee, I 
assist him to the best of his ability in collecting, taking 
charge of, and realising the assets in the estate: providedl' 
that the tru~tee shall, during the period of such assistance, 
pay to the lllsolvent out of the estate such allowance in 
money or in kind as may appear to the :Master to be neces-i 
sary for the support of the insolvent, his wife (or her l
husband as the case may be) and min~::, children. i 

I 

(5) The trustee or the auctioneer employed to sell, the I 
trustee's or the auctioneer's spouse or partner, or an I 
employer or employee or agent of the trustee or of such' 
auctioneer shall not be able to acquire by purcbase or 
othenvise any property of the estate unless the acquisition 
is confirmed by an order of the Court. 

(6 ) Nothing in thL"l section shaH be construed all affect
ing the rights of any person who acquires title in good 
faIth and for 'mlue from any person described in sub
section (5); but the trm;tce shall be personally liable to 
the creditors for any loss sustained by them bv reason of 
his wrongful action in selling a,ny propert,y of'the estate. 

van zuIke instrukties verkoopt de kurator de goederen bij 
p\lb~eke :,~iling ?f bij p~?lieke inschrijving. Een ver
k?pmg blJ pubheke. vell~ng.of publieke inschrijving 
vmdt plaats na kenmsgevmg m de Staatskoerant en na 
zulke andere kennisgevingen als de Meester mocht voor
schrijven en bij gebreke van instrukties door de sehuld
eisers omtrent de voorwaarden van verkoping op zulke 
voorwaarden als de Meester moeht voorschrijven. 

Wanneer de verkoping gesebiedt bijpublieke in
sehrijving wordt elke inschrijving in duplikaat door de in
sehrijver onder verzegelde enveloppe naar de Meester ver
zonden of indien de Meester zulke instrukties geeft, naar 
een door hem bepaalde magistraat. De ~Ieester of 
zulk? .magistraat bewaart alle aldus verzegelde in
sehrlJvmgen tot na het verloop van het tijdvak voor de 
inhandiging van inschrijvingen. Rij opent alsdan de 
verzegelde enveloppen en in het gevaI van de l'Ieester 
bewaart een van de duplikaten van elke insehrijving 
of in het geval van de magistraat zendt een van 
de duplikaten van elke inschrijvingnaar de Meester die hem 
bewaart... De ~Ieester of ~.e magistraat (naar het geval 
mocht zlJn) zendt onverwlJld het andere duplikaat van 
elke inschrijvir:g naar de kurator. De kurator of zijn 
v.~rtegenwoordlger heeft het recht om tegenwoordig te 
zl.Jn wanneer de Meester of de magistraat de inschrij
vmgen opent. 

In het geval va~ een beurssekuriteit kunnen de schuld
eisers instrukties geven voor de verkoping daarvan door 
ee~ makelaar zonder publikatie. Elke andere verkoping bij 
private overeenkom8t mag voor niet minde:- ziln dan het 
bedrag bepaald door de schuldeisers bij het besiuit de ver
koop machtigende; en zulke verkoping is niet anderszins 
voltooid dan na ratifikatie door een besluit van d t 8ehuld
eisers. 

. (2) Va,n zulk ~en verkoping worden uitgezonderd alle 
mtstaande rekenmgen en andere vorderinlTsrechten die 
met inachtneming van de beIJalingen van ~rtikel vier e~ 
zeventig, in ~~ gewone lo?p van zaken te gelde gemaakt 
worden, tenZlJ de schuldClsers anders gelasten. 

(3) Van de verkoping van 108se goederen worden 
uitgezonderd de kleren en het beddelToed van de insolvent 
en al het huisraad en aHe werktuigen°of znlk gedeelte daar
van als de schuldeisers bepalen, en de insolvent wordt 
veroorloofd goederen aldus van de verkoping Ilitge
zonderd voor zijn eigen gebruik te behouden. 

(4) De insolvent is verplicht wanneer van hem zulks 
door de kur~tor te eniger tijd v66r de tweede bijeenkomst 
van schuldelsers verlangd wordt hem zoveel als in zijn 
maeht is bij te staan, in de bijeenzameling, het toezieht 
houden over en te gelde maken van de baten in de boede! : 
~fet dien verstande dat de kurator geuurende het tijdvak 
van zulke bijstand uit de boedel aan de insolvent zulke 
toelage in geld of in goederen geeft als aan de Meester 
nodig mocht toeschijnen voor het onderl1oud van de 
insolvent, zijn vrouw (of haar echtgenoot naar het geval 
mocht zijn) en minderjarige kinderen. 

(5) Ret is de kurator, de venduafslager aangesteld 
om de verkoping te houden, of de eehtgenoot van de 
kurator of van de venduafslager of een vennoot, werk
gever of bediende of gemaehtigde van de kurator, 
of van zu.1ke venduafsluger niet veroorloofd bij koop 
of anderszms goederen van de boedel te verkrijgen tenzij 
de verkrijging bekrachtigd wordt door een order van 
het Hoi. 

(6) Geen be paling van dit artikel heeft de bedoeling 
afbre-uk te doen aan de reeMen van een persoon die te 
goeder trouw en voor waarde titel verkrijgt van een per
soon beschreven in sub-artikel (5) maar de kurator is per
500nlik aansprakclik aan de sehuldeisers voor verlies door 
hen geleden uit hoofde "an zijn ourechtmatige handeling 
in de verkoop van goederen van de boedel. 
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Rep~al of 27" Section seventy-seven of the principal Act is herebyl 27. Artikel zeven en zeventiq van de Hoofdwet wordt bij Herro,e~ing 
::~:::;;-8eflen repealed and the following new section substituted therefor :~ deze herroepen en het volgende nieuwe artikel daarvoor in de ::;,~:r;~kel 
of Act No. Iplaats gesteld:- zeverrMg van 

!!dofs;;_16 ~7. (1) Every c!editor who holds as security for his 
stitution, of 	 clam~ any mo:able J:>ropert:r s~all, . b.efore the second 
new sectIOn. 	 meetmg of credItors, gIve not~ce In wrItmg of that fact to 

the 1\I?,ster, and to the trustee If appoint,ed, and, when he 
has gIven such ll?tice, he sh,all ?e entitled at any time 
befo~e, that m~etmg, to .realIse. ill manner and on the 
cor;ditlOns prOVIded ill thIS seetIOn the movable property 
WhICh he so holds. 

(2) He shall, as soon as possible after he has realised 
such property, prove the claim thereby secured but 
without placing a value on the security, but he shall attach 
to the proof a statement of the proceeds of the realisation 
and of t,he facts on which he relies for any preference. 

(3) If he .does. not elect to realise such property, he 
may prove hIS claIm aud place a value on such security 
as provided in section forty-two. 

(4) If after the expiry of four weeks after the said 
second meeting, the creditor has not so proved his claim, 
the trustee shaH be entitled to demand from him delivery of 
such. security and to re~lise it subject to the right of the 
credItor to prove Ins claIm. If the creditor fails to comply 
with such demand of the trustee the Master on the 
application of the trustee and aiter'notice to the' creditor 
shall direct the sheriff to attach the security and to deliver 
it to the trustee, who shall be entitled" to deduct th€, 
she±iff's costs, as taxed and allowed by the Master, from 
t~e. proceeds. of the realisation of the security or from any 
diVIdend WhICh may be awarded to the creditor. 

(~) Such security may be realised in the manner and 
on phe conditions following, that is to ~ay-

(a) 	if it is marketable security the creditor may 
forthwith seU it through a broker; 

(b) 	 if it, is ,a .bill of exchange, the creditor may 
realIse It III the ordinary course of business; 

. (c) in the case of outstanding aecounts and other 
rights of action, the creditor shall not realise 
them except in the ordinary course of busine.'ls 
and with the approval of the Master; 

(d) 	 in the case of any other security it shall not be 
sold before the appointment of the trustee with
out the written permission of the )\faster or after 
the appointment of the trustee, without ~iving 
to him reasonable notice of the time and place 
of the sale aDd a reasonable opportunity to 
inspect the security. II the trustee does not then 
take over the security at a value agreed between 
him and the creditor or at the full amount of 
the ?laim, ~he creditor ,may sel~ the security by 
pubhc aUctIOn after notICe pubhshed as directed 
by th~ trustee. The. tr~stee ~hall, whcn giving 
directIOns as to publIcatIOn, gIve written notice 
to the other creditors of the date, hour and place 
of the sale, 

Wlwnever a creditol realises a secnrity under para· 
graph (a), (b), (c)' or (d) he shall pay the nett 
proceeds of the realisation to the trllstee if any or 
if there is no trustee, to the Master on the trllst~e'8 
account; but the creditor shell be entitled out of such 
proceeds to be paid forthwith llis claim if 

77. 	 (1) Elke schuldeiser die als sekuriteit voor zijn ~Vet 1~~6 32cn 
vordering losse goederen. boudt, ~eef~ veor ,de twee de ;:deplaats_
 
bijeenkomst van schuldeIsers schnftehk kenms van' dat stellingdaar. 

feit aan de Meester en aan de kurator indien aang(~steld, v~)Qr van 

en wanneer hij zulke kennis gegeven heeft is hij gerechtigd nl~?:1 

te tijd veer die bijeenkomst om op de wijze en op de ar 1 e. 

voorwaarden bepaald bij dit artikel de losse goederen die 

hij aldus houdt te gelde te maken, 


(2) IIij bewijst zo spoedig mogelik nadat hij zulke 
goederen te gelde gemaakt heeft, de daarbij verzekerde 
vordering maar zonder de sekuriteit te waarderen. Hij 
hecht echter aan het bewijs een opgave van de opbrengst 
van de tegeldemaking, en van de feiten waarop hij zijn 
preferentie steunt. 

(3) Indien hij niet verkiest zulke goederen te gelde te 
maken, kan hij zijn vordering bewijzen en zulke sekuriteit 
waarderen zoals bepaald bij artikel twee en veertig. 

(4) Indien na het einde van vier weken na de gezegde 
tweede bijeenkomst de schuldeiser niet aldus zijn yordering 
bewezen heeft, is de kurator gerechtigd om vau hem 
overhandiging van zulke sekuriteit te eisen en dezelve te 
gelde te maken met inachtneming van het recht van de 
schuldeiser om zijn vordering te bewijzen, Indien de 
sch~ldeiBer in gebreke blijft aan zulke eis van de kurator te 
voldoen, geeft de Meester op de applikatie van de kurator 
en na kennisgeving aan de schuldeiser de baljuw instrukties 
om de sekuriteit in beslag te nemen en hem aan de kurator 
te overhandigen die gerechtigd is om de kosten van de 
baljuw zoala getakseerd en toegelaten door de Meester, 
van de opbrengst van de tegeldemaking van de sekuriteit 
of van een dividend dat aan de schuldeiaer toegekend 
mocht worden af te trekken. 

(5) Zulke sekuriteit kan te gelde gemaakt worden op 
de volgende wijze en voorwaarden, te weten

(a) 	 indien hij een beurssekuriteit is kan de schuld

eiser hem onmiddellik door een makelaar ver

kopen; 


(b) 	 indien hij een wissel is kan de schuldeiser hem 

te ge1de maken in de gewone loop van zaken ; 


(0) 	 in het geval van uitstaande rekeningen en andere 

vorderingsrechten, kan de schuldeiser ze niet 

anders te gelde maken dan in de gewone loop 

van zaken en met goedkeuring van de Meester; 


(d) 	 in het geval van andere sekuriteiten worden zij 

niet verkocht veor de aanstelling van de kurator 

zonder de schriftelike toestemming van de 

Meester of, na de aanstelling van de kurator, 

zonder hem redelike kennis gegeven te hebben van 

de tijd en plaats van de verkoping en redelike 

gelegenheid om de sekuriteit te inspekteren. 

Indien de kurator niet alsdan de sekuriteit 

een waarde tussen hem en de schuldeiser over

eengekomen of tegen de volle waarde van de 

vordering overneemt kan de schuldeiser de 

sekuriteit bij publieke veiling ver ko pen na 

kennisgeving gepubliceerd volgens de instrukties 

van de kurator. De kurator geeft, wanneer hij 

instrukties geeft omtrent publikatie, aan de 

andere schuldeisers schriftelik kennis van de 

datum, het uur en de plaats van de verkoping. 


'Wanneer een schuldeiser een sekuriteit ingevolge para.
graaf (a), (b), (c) of (d) te gelde maakt, betaalt hij 
de netto opbrengst van de tegeldemaking aan de kurator 
zo er een is, of indien er geen kurator is dan aan de 
Meester op de kurators rekening; maar de schuldeiser 
is gerechtigd om uit zulke opbrengst zijn 
vordering dadelik betaald te krijgen indien vorde
ring behoorlik bewezen is zoals voorgesehreven bij 
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such -claim is duly proved as provided by section 
forty-two and the trustee is satisfied that the claim 
was duly secured by the property so realised. If the 
trustee disputes the preference the creditor shall be 
entitled either to lay before the lIaster an objection 
under section ninety-seven to the trustee's account, 
or to apply to Court, after notice of motion to 
the trustee, for an order compelling the trustee to 
pay him forthwith. Upon such application the Court 
may make such order as to it seems just. 

(6) Whenever any creditor in proving his claim has 
placed a value upon the security held by him or in respect 
of which a special mortgage exists in his favour, the 
trustee, if authorized at any meeting of creditors, maY_I 
vVlthin six weeks after the trustee has been appointed or, 
after the claim has been proved (whichever is the later) 
take over that security at the value plaeed thereon by th,. 
creditor when his claim was proved. If the trustee 
docs not, within that period, take over the security he 
shall proceed to realise the property for the benefit of all 
creditors accordmg to their legal : Provided that 
where two or more creditors have a pledge or mortgage I 
of the same property a crecIitor who has valued his security I 
shall be deemed to have valued, and the trustee shall be 
entitled to take over, only the preferent rights of the I 
creditor in respect of the property, and not the property I 
itself. If the claim of a secured creditor exceeds thel 
amount payable to him in respect of his security he shall 
be entitled to rank against the estate in respect of the 
difference. I 

For the purpose of realising the property in accordancJ 
with this sub-section, the trustee shall be entitled to demand I 
from the creditor delivery of the property, and if the 
creditor fails to comply with the demand the trustee shall 
have the same rights and remedies as he has under sub· 
section (,1) of this section. 

(7) A creditor who holds as security for his claim any 
movable property and who fails to notify the Master or 
the trustee of the security which he holds or who, after 
realising his security, fails to pO,y over the nett proceeds 
thereof to the trustee or to the Master. on the trustee's 
account shall be guilty of an offence ~nd be liable on 
conviction to the penalties provided for an offence against 
sub-section (2) of section one httndred and forty·seven. 

(8) The provisions of tid" section shall apply mutatis 
m,utandi.~ in respect of any separate creditor for value of a 
sollTent spouse for whom provision is made in sub-section 
(2) of section nineteen and who holds movable property 
oJ that spouse as security for his claim as if such security 
were property of an insolvent over which the creditor had 
a prcferent Tight by virtue of any special mortgage, legal 
hypothec, pledge or right of retention. 

28. Section eigJdy-thTce of the principal Act is hereby
amended bv the deletion at the end of paragraph (3\

eighty-three thereof of the last sentence. ge"l>ijzigd door de schrapping aan het einde van paragraaf v~ artikel
of Act No. 

I 

(3) daarvan van de laatste zinsnede. dr~e en tacht~g32 of 1916. van 'Vet No 
32 van 1916 

Amendment 29. Section eightysiJ: of the principal Aet is hereby 29 A 'k 1 k . d b" d 
of section amended by the deletion of all words after "landlord's .: . ria -e zes en tac t~g van de "Hoofdwet wor t 1]" eze Wijziging 
eighty·sier; of hVDothec" and the substitution theref01' of the followinrr geWl]Zlgd door aIle woorden na toekomend verband te van artikel. 

'"Act No. 32 o , d 
of 1916. wor is 

and that hypothec shall give a preferellce for all rent in 
respect of the period current with and up to the seques
tration and arrear rent, not exceeding three months, in 
respect of a period immediately prior thereto. 

artikel twee en veertig en de kurator overtuigd is dat de 

vordering behoorlik verzekerd was door de aldus te 

gelde gemaakte goederen. Indien de kurator de 

preferentie betwist is de sehuldeiser gerechtigd 

om aan de Meester een bezwaar tegen de kurators rekening 

ingevolge artikel zeven en negentig voor te leggen of om 

het Hof te verzoeken, ·na de kurator van de motie 

kenrus gegeven te hebben om een order tot verplichting 

van de kurator om hem onmiddellik te betalen. Op dat 

verzoek mag het Hof zulk een order vedenen als aan 

hetzelve bill[k voorkomt. 


(6) Wanneer een sehuldeiser bij het bewijs van zijn 

vordering een waarde gesteld hecft op de door hem ge· 

houden sekuriteit of ten opzichte waarvan een speciaal 

verband te zijnen faveure bestaat kan de kurator indien 

gemachtigd op een bijeenkomst van schuldeisers binnen 

zes weken na de aanstelling van de kurator of na de 

vordering bewezen is, welke van die beide het laatst pIa ate 

vindt, die sekuriteit overnemen tegen de waarde daarop 

door de sehuldeiser gesteld toen zijn vordering bewezen 

werd. Indien de kurator niet binnen dat tijdvak 

de sekuriteit overneemt gaat hij over tot de te

geldemaking van de goederen ten faveure van aHe 

sehuldeisers volgens hun wettige reehten: Met dien 

verstande dat wanneer twee of meer schuldeisers een 

pandrecht of verband over dezelfde goederen houden 

een schuldeiser die een waarde gesteld he eft op zijn 

sekuriteit geacht wordt gewaardeerd te hebben, en 

de kurator het reeht heeft om aIleen de preferente 

rechten van de schuldeiser ten aanzien van de goederen 

over te nemen en niet de goederen zelf. Wanneer de 

vorderingvan een verzekerde schuldeiser meer bedraagt dan 

hetgeen aan hem op zijn sekuriteit verschuldigd is, dan is 

hij gerechtigd om ten opzichte van het verschil als schuld

eiser tegen de boedel gerangsehikt te worden. 


Ten einde de goederen volgens dit sub-artikel-te gelde 

te maken, is de kurator gerechtigd om van de schuldeiser 

afgifte van de goederen te eisen en indien de schuldeiser 

in gebreke. blijft aan de eis te voldoen, heeft de kurator 

dezelfde rechten en rechtsmiddelen als hij krachtens 

sub-artikel (4) van £lit artikel heeft. 


(7) Een schuldeiser die als sekuriteit voor zijn vor

dering losse goederen houdt en die in gebreke blijft de 

Meester of de kurator kennis te geven van de sekuriteit 

die hij horrdt, of die na zijn sekuriteit te gelde gemaakt 

te hebben in gebreke blijft de netto-opbrengst daarvan 

aan de kurator of de ~Ieester op de rekeniug van dll kurator 

te betalen, maakt zich schul dig aan een overtreding en 

wordt bij schuldigbevinding gestraft met de straffen 

bepaald voar een overtreding van sub·artikel (2) van 

artikel honderd zeven en veertig. 


(8) De bepalingen van dit artikel zijn mntatis mntandis 

van toepassing ten opzichte van een afzonderlike schuld

eiser voor waarde van een solvente echtgenoot voor wie 

voorziening gemaakt is in sub-artikel (2) van artikel 

negent'ien en die losse van die echtgenoot als 

sekuriteit voor zijn houdt alsof zulke sekuriteit 

goederen van een insolvent waren waarover de schuldeiser 

een recht van preferentie had uit hoofde van een speciaal 

verb and, legale hypotheek, pandrecht of retentierecht. 

... .. 

28. Artlkel drte en tacht~g van de Hoofdwet wordt blJ deze Wijziging 
Amendment 
of section 

schrappen en te vervangen door de volgende woorden :- ze8 en tachttg
van Wet No. 

en laatstgenoemd verb~.nd geeft preferentie voor aIle huur 32 van 1916. 
over het tijdvak lopende met en tot aan de sekwestratie 
en achterstallige huur, niet te bovengaande drie maanden, 
ten opzichte van een tijdvak onmiddellik daaraan voor
afgaande. 
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Amendment 30. Section eighty-seven of the principal Act is hereby 30. Artikel zeven en taohtig van de Hoofdwet wordt bij deze Wijzigil?g 
0' section . . . f h f II' ... ddt . b rt'k 1 (1) . dId van artlki."lamended by the addItIOn to aub-sectIOn (1) 0 teo owmg gewIJzIg oar oe.voegmg aan su -a I evan e vo gon e zevcf1, en
eighty-seven proviso ;- voorbehoudB~epahng; - ,,'. taehlig van.of Aot No, 

32 of 1916. 
 , , . '" :Met dlen verstande dat het bepaalde bI] dlt artlkel geen Wet No. 32 

ProVlded that nothmg In tlus sectIOn contaIne~ shall afbreuk doet aan enige preferente rechten verleend door van 1916, 
affect any preference c?nferred by a general cla;:tse In .any een algemene klallsule in een akte van verband opgemaakt 
mortgage bond pass~d m favour of a. I1~aste~, as 1D sectIOn!' ten faveure van een l\feester zoals bepaald in artikels 
fifty-foJ<r and fijty~five of the AdmimstratIOn of Estates vieT en vi(}Jtig en vijj en v1iftig van de Boedelwet, 1913 
Act, 1913 (Act No. 24 of 1913), is provided. (Wet No, 24 van 1913). ' " , , 

. h ' d H fd It 1:" d WIJzlgmg31. Arhkel (teht en tac ttg van e 00 wet worc< )1J eze van artikel 
Amendment 31. Section ei~hty-e~ght. of the p.rincipal Act is hereby gewijzigd door de invoeging in sub-artikel (1) d~arvan, na de acht::10 
of section amended by the InsertIOn In 8ub-sectlOu (1) thereof, after the woorden "speciaal verband " vau de woorden legale hypo- tachttg vaneighty-eight 

words" special mortgage," of the words" legal hypothec." theek" Wet1N9:rol'1\32, of Act No. , vall . 
32 of 1916. 32. Artikel negen en tachtig van de Roofdwet wordt bij W" , 'ng 
Amendment 32. Section eighty-nine of the principal Act is hereby deze gewijzigd door de invoeging in sub-artikel (1) na de va~z'!:tikel 
of seotion amended by the insertion in sub-section (1), after the words woorden " biezonder verband " van de woorden " legale 11ypo- negen en
eighty-nine " special mortgage," of the words" legal hypothec," and by t,heek" en door de toevOeglllg aan dat sub-artikel van de tafhtig vanof Act No. 

h ddi ' b b t' f th f II" J b 1'" 'Wet No. 32"1.32 of 1916. tea tIon to tat su -sec lOn 0 . e 0 owmg prOVISO ;- volgonde voorbeHouns epa mg :- . 1916 

of 191(\, Whenever any creditor who is liable to contribute as en te v~rvangen door het volgende ;_ >: em en. < 

Pro'rided that whenever 110 claim has been proved ill 
of a debt secured hy a special mortgage over 

'immovable property of the insolvent and the trustee 
is not satisiied that such debt has been discharged, 
the trustee shall deposit with the Master for payment 
into the guardian's fnnd, the proceeds of the sale 
of any such property, not exceeding such 
capital amount of the said special mortgage and such 
arrears of interest as the mortgagee would have had 
a preferent right to claim. The amount so deposited 
or any part thereof shall be paid to the 
mortgagee if, within a period of one year after 
confirmation of the .distribution account under 
which the money is distributed he applies to the 
Master and the I1Iaster is satisfied, by a certificate 
of the trustee or other evidence deemed by him 
Ilufficient, that the mortgagee is entitled to the amount 
or part thereof. If the last known address of the 
mortgaj5ee is ascertainable by the trustee, he sh~ll 
transmIt to the mortgagee at that address by regIs
tered post not less than three months before lodging 
the said account with the Master notioe of the se
questration ot the mortgagor's estate. 

Any amount whioh is not paid to the said mort
gagee after the expiry of that period shall be 
distributed amongst the oreditors who have proved 
claims in the insolvent estate prior to the confirmation 
of the said distribution account as if the amount 
had at the date of such confirm;tion been 3,vai1ab1e 
for 'distribution amonO' them.' 

• " <>. • 
Any .cre?ito: clalmmg to be ~ntltled t~ ah,are m the 

distnbutIOn shall make. wrItten applicatIOn to the 
)laster for payment. of hIS share, and the Master may 
pay out~o snch cred~tor. or ~ay hand the money t~ the 
tru~tee, If any, for d:stnbutI?n amongst the credit?rs 
entItled thereto, or, If there IS no.trustee, n:ay ~pp?mt 
a truatee for the purpose of makmg such dIstrIbutIon. 

Any trustee charged with the duty of making such a 
distrihution shall lodge a supplementary account in 
respect thereof and the provisioIlB of sections ninety-
six to one hundred and two inclusive relating to the 
confirmation of accounts and the distribution and 
payment of dividends shall apply in respect of such 
supplementary account. 

Amendment 33. Section ninety-one of the principal Act is hereby 
of section amended by the deletion of the last two sentences thereof and 
ninety.one of the substitution of the following :_ 
Act No. 32 

'd d I·It'fa oresa,l or un er any !:me 1 supp ementary accoun as IS 

hereinafter provided for is in the opini~n o! the ~Iaster 
and of the trustee unable to pay the contrIbutIOn or 1£ costs 
have been incurred in connection with the recovery of any 
contribution and are in the ollinion of the Master and of 

Met dien verstande, dat wanneer geen vordering bewezen van . 
wordt ten opzichte van een schuld verzekerd door 
een speciaal verband over vaste goede]'en van de in
solvent en de kurator niet overtuigd is dat zulke 
schuld afgelost is, deponeert de kurator bij de Meester 
voor storting in het voogdijfonds de opbrengst van 
de verkoping van zulke goederen, znlk kallitaal
bedrag van het gezegde speciale verband en zllike 
achterstallige rente als de verbandhol1der als nN'fi'r,," 

zou hebben kunnen vorderen. Het aldus gcdepo
neenle bedrag wordt, of cen gedeelte daarvau, aan de 
verbandhouder uitbetaald indieu binnen een tijdvak 
van een jaar na de bekrachtiging van de dis
tribntierekening volgens welke het geld verdeeld is 
hi] daarom applikatie maakt bij de ]\feester, en 
de IV[eester overtuigd is door een certiiikaat van de 
kurator of ander bewijs door hem bevredigend geaoht 
dat de verbandhouder gerechtigd is tot het oodrag 
of een gedeelte daarvan. Wanneer het laatstbek~nde 
adres van de verbandhouder door de Imrato! Ult te 
vinden is zendt hij aan de verbandhouder aan dat 
adres per aangetekende brief minstens drie maanden 
voor de indiening van de gezegde rekening bij de 
Meester kennisgeving van de sekwcstratie van de 
boedel van de :erb~ndgever, . 

Een bedrag dat met Ultbetaald IS aa~. de gezegde vel'
bandhouder na de aflo~p van,dat tI]d-:ak wordt ver
deeld onder de schuldeisers dIe vordermgen bewezen 

hebben tegen de'insolvente boedel v66r de bekrach
tiging van de gezegde dlstributietdwning alsof het l)e
drag ten tijde van zulke bekrachriging beschikbaar ge
weest was voor verdeling onder hen. 

Een schuldeiser die beweert _ gerechtigd te zijn om 

in de verdeling deel te nemen maakt schriftelik 

applikatie bij de Meester om betaling van zijn aandeel 

en de Meester kan zulke schuldeiser uitbetalen of 

het geld aan de kurator overhandigen indien er een is 

tel' verdeling onder de daartoe gerechtigde schuldeisers, 

of indien er geen kurator is, een kurator aan~tenen 
ten einde zulke verdeling te doen plaatsvlllden, 

ICen kurator belast met de plicht om zulk een verde ling 

te doen plaatsvinden dient cen sllpplementaire 

rekening in ten opzichte daarvan en de bepalingen van 

artikels zes en negentig, tot en met honderd en twee 

ten opzichte van de bekrachtiging van rekeningen 

en de verdeling en betaling van dividenden zijn van 

toepas8in~ ten opzichte van zulke supplementaire 

rekening. 


33, Artikel een en negentig van de Hoofdwet worth bij deze Wijzigir:g 
gewijziO'd door de laatste twee zinsneden ervan te schrapnen VIl,n artlkel 

. . . ne!lent~gvanWanneer een schuldelser die zoals voormeld kontn- Wet No. 32 
butieplichtig is of ingevolge zulke supplementaire rekening vau 1916. 
ala hieme. bepaald naar het oordeel van de Meester en van 
de kurator niet i~ staat is dc kontributie te betalen of 
indien onkosten gemaaktzijn in verband met de invordering 
van een kontributie Gn naar het oordeel van de Meester 

• 
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among such of them as are able to pay. 'eisers of onder degenen van ben die betalen kunnen 

such further period as the lVlaster may have allowed. ,binnen de voorzegde zes maanden of binnen zulk verder 
! tijdvak als de Meester toegestaan mocht hebben, 

Amendment 34. Section ninety-seven of the principal Act is herebyi 34. Artikel zeven en ne.gentig van de Hoofdwet wordt bij d~ze Wijzig~g 
of section amended by the insertion before the word "Provided" in Igewijzigd door de invoeging voor de woorden "Met men va:, artIkel 
ninety-seven .. 	 ' d ". b 'k I (2) dId d' zevtm en sub-sectIOn (2) of the follOWIng words :-	 Iverstan e III su -artl evan e vo gen e woor en:- nqJentig van
of Act No, .,." 	 . . i Niettegenstaande geen bezwaar tegen de, rekenmg Wet No. 32
32 of 1916, NotVv1thstandmg that an o~JectlOn .to the a?cou~t! ingediend is en niettegenstaande de bepalmge~. van van 1916. 

has. not ?een ~odged an,d nO~W1thstandlllg ,anythm.g. In I artikel acht en negentig, kan de Meester, wanneer hlJ van 
sectlOn mnety-e~ght contamed, If the Master IS of OplnIOn oordeel is dat onbehoorlike kostell tegen de baten berekend 
that any improper charge has been made against the assets I zijn of dat de rekeniniY in enig opzicht olljuist is en ver
or that the account is in ,any respect incorrect and ShOUld anderd behoort te wor~~n, de ~urator gelasten de rekening 
be amended, he may dIrect the trustee to amend the te veranderen of kan hI' zodamge andere bevelen geven als lac?ount or may give such other directions as he may hij goedvindt. J •• ..,. 

thmk fit. I 35. Artikel acht en negentig van de Hoofdwet wordt bI] Wll,n~g
Ideze gewijzigd door de schrapping van sub-artikel (2) en de val:t artJkel 

, •. • I indeplaatsstelling daarvoor van het volgende nieuwe sub- ~~gen:~ van 
Amendment 35. Section ninety:eight of the ,pnncipal Act IS ?er~bYlartikel (2);-	 Wet No. 32 

such penod or perIods. 36. Artikel honderd en bie van de Hoofdwet wordt bi] W1JZlglI~g
: d .. , d d d h ' d 't d d" van artIkeI , ezc geWllzig oor e Be rapplng aarUl van e woor en na honderd en 

Amendment 36. Section one hundred and three of the principal Act is!behoorlike kennisgeving het hof bij motie om verlof verzoeken dN« van 
of section hereby amended by the deletion therefrom of the words" afteritot uitneming van" en door de invoeging na "eksckutie" Wet No. 32 

, 
the trustee irrecoverable by the trustee, the trustee may I 
within six months after the confirmation of the account! 
or after the date when the amount of such costs has beenl 
a"lcertained or within such further period as the Master) 
may allow, frame a supplementary account- i 

(a) 	 in the case of a creditor who is unable to pay the 
contribution, apportioning liability therefor among the! 
other creditors; or "! 

(b) 	 in the case of costs so incurred and irrecoverable,: 
apportioning liability therefor among the creditors or I 

I 
Any creditor contributing to the liability of a de-I 

faulting creditor ghall be entitled to recover the amountl 
80 contributed from that defaulting creditor. The pro vi- : 
nions of sections ninety-six, ninety-seven and ninety-eight! 
and of sub-section (2) of section ninety-nine and sub- i 
section (1) of section one hundred shall apply in respect ofl 
8U0h supplementary account, The said supplementary 
account shall be lodged and due notice thereof published I 
in the Gazette within the six months aforesaid or within I 

of section amended by the deletlO? of sub-sectIOn (~) an~ t~e substitutlOn
ninety-eight 

therefor of the followmg new sub-sectlOn (2), .of Act No. 
32 of 1916, 

(2) 	 On the app~ication of the trustee the Master shall 
forthwith, after the second meeting of creditors, 
fix a period or periods within which creditors shall 
prove their claims and, on the expiry of any period 
sO flxed, creditors who have. not proved shall, without I 
prejudice to the rights of any mortgagee under the 
pwviso to sub-section (1) of section eighty-nine, bel 
excluded from the bene,fit of any distribution und~rl 
an:y account lodged WIth the Master. befo;e t?elT: 
claIms are proved, The Ma~ter.8han gIve ~lTectI?nSI 
to the tr:ustee as t? the pubhcatIOn of a notIce fixmg 

onehundred due notice apply to the Court by motion for leave to ",amit three of 
Act No. 32 
of 1916. 

Amendment 37. Section one h?mdred and six of the princil)al Act is 
of seotion hereby amended by the addition at the end thereof of the 
one hundred following new sub-sectiol1s (4), (5) and (6)and 8ix of 
Aot No, 32 (4) Whenever the estate of a part,nership and the estate 
of 1916 . of a partner have been sequestrated simultaneously, 

the 	acceptance of an offer of composition in thel 
separate estate of the partner shall not divest the' 
trustee of any property of the insolvent or reinvest the 
insolvent therewith until after the expiry of a notice, 
stating the terIUS of the offer and given six weeks 
previously, to the trustee of the partnership estate. 

(5) 	At any time during that period of six weeks the 
trustee of the partnership estate may elect to take 
over the assets of the estate of the partner on payment 
to the trustee thereof of any money immediately 
payable under the offer of composition and on an 
undm:taking that he will cany out all the ("onditions 

Ivan het woord "nitnemen". 	 .. va~ ~9,16. 
37. Artikel honderd en ze8 van de Hoofdwet wordt bIJ WIJZlg1!~gk 1 

"'dd d . ht 'd d vanartJed: eze geWl]ZIg oor e toevoegmg aan e em e aarvan van honderd en 
. de volgende nieuwe sub-artikels (4), (5) en (6) :- Zll'l van Wet 

(4) 	 Wanneer de bocdel van een vennootscbap en de No, 32 van 
boedel van een vennoot tegelijkertijd gesekwestreerd 1916, 
zijn wordt door de aanneming van een aanbod van 
kompositie in de afzonderlike boedel van de vennoot 
het beheer van goederen van de insolvent aan 
de kurator niet ontnomen of aan de insolvent 
niet opnieuw overgedragen tot na de afioop van een 
kennisgeving de termen van het aanbod vermeldende 
en zes weken van te voren aan de knrator van de 
boedel van de vennootschap gegeven, 

(5) 	Te eniger tijd gedurende dat tijdvak van zes weken 
kan de kurator van de boedel van de vennootschap 
verkiezen de baten van de boedel van de vennoot 
over te nemen tegen betaling san de kurator daarvan 
van gelden onmiddellik betaalbaar ingevolge het 
aanbod van kompositie en tegen een belofte dat hij 
a.ne voorwaa1'den van zulk aanbod zal uitvoeren: 

verdeelt, 
Een schuldeiser die bijdraagt tot de verplicbting van 

een schuldeiser me in gebreke gebleven is, is gerechtigd 
om het aldus bijgedragen bedrag te verha~en op de ald~ 
in gebreke gebleven schuldeiser. De bepalmgen van artI
kels Z6S en negentig, zeven en negentig en acht en negentig 
en van sub-artikel (2) van artikel negen en negentig zijn van 
toepassing op zulke supplementaire rekening. De ge
zegde supplementaire rekening wordt ingediend en behoor
like kennisgeving daarvan gepubJiceerd in de Staatskoerant 

(2) 	 De Meester stelt op de applikatie van de kur!1tor van 1916. 
dadelik na de tweede bijeenkoIUSt van schuldeJsers 
een tijdperk of tijdperken vast waarbinnen 
schuldeisers hun vorderingen moeten bewijzen, en 
bij het einde van een aldus vastgesteld tijdperk 
worden schuldeisers die hun vorderingen niet bewezen 
hebben uitgesloten van een verdeling ingevolge ee!l 
rekening bij de Meester iugediend voordat hun vor
deringen bcwezen zijn, onverminderd de rechten 
van een verbandhouder ingevolge de voorbehouds
bepaling van sub-artikel (1) van artikel, negen .en 
tachtig. De 'Meester geeft aan de kurat,or m;truktles 
omtrent de publikatie van een kenmsgcvmg zulk 
tijdperk of tijdperken vaststellende, . ..., 

en van de kurator niet door de kurator verhaald kunnen 
worden, kan de kurator binnen zes maanden na de be
krachtiging van de rekening of na de datum dat het 
bedrag van lmlke kosten vastgesteld is of binnen zulk 
verder tijdvak als de Meester mocht toestaan een supple
mentaire rekening opmaken welke
(a) 	 in het geval van een schuldeiser m,e ni:t i!l <It.aat ,is 

de kontributie te betalen, de kontnbutieplichtigheid 
onder de andere schuldeisers verdeelt; of 

(b) 	 in het geval van aldlls gemaakte en onverhaalbare 
onkosten de aansprakelikheid daarvoor onder de schuld
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Amendment 
of section 
one hundred 
and seven of 
Act No. 32 
of 1916. 

Amendment 
of section 
one hundred 
and eight of 
Aot No. 32 

of such offer: Provided that if it is a condition of I 
such ofter that any specific security shall be given for 
carryin/!: it out, the Master shall, having regard to alIi 
the 	cinmmstances, determine the security which the • 
trustee of the partnership estate shall give. lI 

(6) 	The acceptance of an offer of composition by thel 
creditols of an insolvent spouse shall not be binding 'I 
on the separate creditors of the solvent spouse who 
have proved claims under sub-section (2) of section 
nineteen; but upon the acceptance of the offer of: 
composition the property or, if it has been realised, I 
the proceeds of the property of the solvent spouse shall I 
be restored to the solvent spouse without prejudice to, 
the claims of tIle creditors of that spouse or to anyl 
right of preference enjoyed by ally of them at the time 
when the property was vested in tbe trustee: Pro-' 
vided that any movable property held as security by 
any such creditor when the property was vested in the 
trustee shaH be restored to that creditor and provided 
fprther that the pr0ceeds of any security whatsoever 
which has been realised shall be paid to the party orl 
parties entitled thereto according to their legal rights. I 

38. Sec~ion one hundred and seven of the principal Act is 
hereby amended by the addition to the end of the section of 
the following proviso 

Met dien verstande dat indien het een voorwaarde 
van zulk aanbod is dat biezondere sekuriteit gegeven 
zal worden voor de uitvoering daarvan, de Meester 
na overweging van alle omstandigheden de sekuriteit 
bepaalt die de kurator van de boedel van de vennoot
schap geven zal. 

(6) 	 De aanneming van een aanbod van kompositie door 

de schuldeisers van een insolvente echtgenoot ver

bindt niet de afzonderlike schuldeisers van de solvente 

echtgenoot, die vorderingen bewezen hebben ingevolge 

sub-artikel (2) van artikel negentien; maar na de 

aanneming van het aanbod van kompositie worden 

de goederen of indien zij te gelde gemaakt zijn, de 

opbrengst van de goederen van de solvente echt

genoot teruggegeven aan de solvente echtgenoot 

zonder afbreuk aan de vorderingen van de schuld

eisers van die echtgenoot of aan rechten van pre

fercntie door een van hen bezeten ten tijde dat 

het beheer van de goederen aan de kurator overge

dragen was: Met dien verstande dat losse goederen 

als sekuriteit gehouden door zulke schuldeiser terwijl 

het beheer van znlke goederen aan de kurator over

gedragen was aan die schuldeiser teruggegeven word

en: En met dien verstande voorts dat de opbrengst 

van een sekuriteit van welke aard ook die te gelde 

gemaakt is aan de persoon of personen daartoe ge

rechtigd betaald wordt overeenkomstig hun wettige 

rechten. 


38. 	Artikel honderd en zeven van de Hoofdwet wordt bij Wijzigi~g 

among those creditors who have proved, shall be en
titled to recover direct from the insolvent within six 
months after the confirmation of tbe account under which 
the 	distribution was made, any p'ayments to which hel 
may be entitled under the compo~ition and the trustee 
shall have no duty in regard thereto and thereafter the: 
creditor shall have no claim in respect thereof. 

39. Section one hun.dred and eight of the principal Act is 
hereby amended as follOWS : 

Provided that any creditor who has failed to prove his deze gewijzigd door de toevoeging aan het einde van het ~andar~kel 
claim: before the trustee has made a final distribution art,ikel van de volgende voorbehoudsbepaling: z~~~ne:a:n 

Met dien verstande dat een schuldeiser die verzuimd Wet No. 32 
heeft om zijn vordering te bewijzen voordat de kurator van 1916. 
een finale distributie gemaakt heeft onder die schuldeisers 
die weI bewezen hebben, gerechtigd is om binnen 
zes maanden na de bekrachtiging van de rekening waar
onder de distributie gemaakt werd rechtstreeks van 
de insolvent in te vorderen enige betalingen waartoe 
hij gerechtigd mocht zijn ingevolge de kompositie, zul
lende op de kurator met betrekking daartoe geen plicht 
rusten en de scbuldeiser daarna te dien aanzien geen
vordering hebben. 

39. Artikel honderd en acht van de Hoofdwet wordt Wijziging 
(a) By tIle insertion at the end of sub-section (I) of the bij deze gewijzigd als v01gt:-	 ~and a~ikeI 

following words : 
Provided further that the said certificate shows that 
payment has been made or security to the satisfaction of 
the trustee given for payment of not less than five shillings 
for every pound of every claim proved or to be proved in the 
estate. 

(6) By 'the deletion of sub-section (2) and the substitution 
therefor of the following as sub-section (2);

(2) 	 An insolvent who is not entitled to apply to the 
Court under sub-section (I) and who has previously 
given to the Master and to the trustee in writing 
and by advertisement in the Gazette not less 
than six weeks' notice of his intention to apply I 
for his re11abilitation may so apply- I 
(a) after twelve months have elapsed from the 

confirmation of any liquidation and distribu
tion account in his estate unless he falls 
within the provisions of paragraph (b) or 
(c) of this sub-section; or 

(b) 	 after three years have elapsed from the con
firmation of any such account if his estate 
has either under this Act or any amendment 
thereof or a prior law been sequestrated prior 
to the sequestration to which he desires to 
put an end and if he does not fall within 
the provisions of paragraph (c) of this 
sub-section; or 

(c! after five years have elapsed from the date of 
his conviction of any fraudulent act in relation 
to his existing or allY previous insolvency Or 
of any offence under section one hundred 

(a) Door de toevoeging aan het einde van sub-artikel (1) a~~t:an Wet 
van de volgende woorden:- No. 32 van 

}}iet diell verstar:de voorts .dat het ~ez~gde certifikaat 19Ht 
aantoont dat betahng ge~aan IS of sek~rItelt naa~ gen~egen 
van de kurator gegeven IS voor betalillg van met mmdu 
dan vijf shillings op elk pond van elke vordering bewezen 
of te worden bewezen tegen de boedel ". 
(b) 	 Door de schrapping van sub-artikel (2) en de inde

plaatsstelling daarvoor van llet volgende als sub
artikel (2): 
(2) 	 Een insolvent die niet gerechtigd is om bij het 


Hof aanzoek te doen ingevolge sub-artikel (1) 

en die aan de Meester en aan de kurator ill 

geschrifte en bij advertentie in de Staatskoerant 

ten minate zes weken van te voren kennis ge

geven heeft van zijn voornemen om zijll appli

katie om rehabilitatie te maken kan aldus 

applikatie maken
(a) 	na verloop van twaaIf maanden na de be

krachtiging van een likwidatie en distribu
tierekening in zijn boedel tenzij hij valt 
onder de bepalingen van paragraaf (b) of 
(c) van dit snb-artikel; of 

(b) 	 na verloop van drie jaar na de bekrachtiging 
van zulk een rekening indien zijn boedel 
hetzij ingevolge deze Wet of een wijziging 
daarvan of een vorige wet gesekwestreerd is 
v66r de sekwestratie waaraan hij een einde 
wenst te maken en indien hij niet valt onder 
de bepalingen van paragraaf (c) van dit sub
artikel; of 

(c) 	 na verloop van vijf jaar na zijn veroordeling 
wegens een bedriegtllike handeling met be
trekking tot zijn tegenwoordige of een vorige 
insolventie of wegens een overtreding Tan 
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and thirty-six, one huni/;red and thirty-seven 
or one hundred and thirty-eight of this Act or 
any amendment thereof or under any cor
responding provision of a prior law. 

40, 	~ection one hundred and nine of the principal Act is 
Amendment hereby amended by the 	 insertion at the commeneement
of section thereof of the words "Not less than three weeks" 
one hundr~d .and nine of 
Act No. 32 
of 1916. 41. Section one hundred and ten of the principal Act ISAmendment hereby amended by the insertion after the words "not toof section 
one hundred oppose the r~habili~ation " .of the following words :-;

artikel honderd zes en dertig, lwnderd zeven 
en dertig, of hondel'd acht en dertig van deze 
",Vet of een daarvan of van een 
overeenkomstige van een vorige 

. wet. .. 
40. Ar~l.k~l honderd .~n negen yan de Hoofdwet wordt blJ Wijziging 

deze gewIJzlgd door lHJ het beglll daarvan in te voegen de van artike1 
woorden "Minstens drie weken ". honderd en 

negen van 
Wet No. 32 

. van 1916. 
4~. L~rtikel honderd .en t~e,,!, van de Hoofdwet wo<~dt. bij deze Wijziging 

~.~WIJZlgd .~oor. de lllvoegmg "na de woorden lllet tegen van artike 
and ten of Such affidavIt shall mclude a statement of hIS assets zlJn rehablhtatle te verzetten van de woorden:- hondered en 
Act No. 32 and liabilities a.nd of his at the date of applieation. Zodanige beedigde llloe.t een staat van zijn ~e:. ;~~~Jet
of 1916. · 	 . . . \ baten en schulden en van verdwnsten op de datum 1916.42. 	Section one hundred and eleven of the prInCipal Act IS .. b tt 
Amendment h b d 	d b th d l' f b' (2) f 1] van ZIJD aanvraag eva en.
of section ere y amen. eve e etIOn rom sn -sectIOn 0 a.. 42 A t'k 1 h d d 1r+ d H fd t dt b" W" ..th d it "v " . . r 1 e on er en 6'J van e 00 we wor IJ IJzlgmg 
one hundred e wor sa er Ideze gewiJ'zigd door de schrapping nit snb-artikel (2) van aIle v an artike1 
and eleven 	 d "t ld k't'tof Act No Iwoor en na ges c e se UrI el 
32 of 1916. I 
Amendment 43, Section one hundred and twelve of the principal Act is I 43. Artikel honderd en twactlj 
of section hereby amended by the addition at the end thereof of the1bij deze gewijzigd door de 
:~:~:e~ following provision as sub-section (3\ :- Jvan de volgende bepaling als 
Act No. 32 
of 1916. (3) Notwithstanding anything in this section contained 

an order of rehabilitation granted on an application 
made in circumstances described in sub-section (3) of 
~ection one huni/;red and eight shall have the effect of 
reinvesting the insolvent with his e8tate. 

h d" 	 on erd en . 	 elf van Wet 
No. 32 van 

van de Hoofdwet wordt ~i~:iging 
aan het einde daarvan vandnartike1 

(3) :_ ~o ;,r en 

Amendment · 	 " ..! 44. Artikel honderd vier en tU'intig van de Hoofdwet wordt Wijziging
of section 44,. 	SectIOn one hundred and twen~y-four ot the pr.luClp;l bij deze gewi~zigd.. door schrapping nit sub-artikel (3) van de van a,tik~1
one hundred Act 	IS hereby amended by the deletIOn from sub-section (v) woorden "met zlJnde een verband dat" en de lwnde:d .".,.erand twenty. f th d" th th I t b d"· . . 	 . . ' en tWint~g
jour of Act o . e wor S 0 er an a genera mor .gage on. mdeplaatsste1hng daarvoor van het woord U dle ". van Wet No. 
No,32ot 32 van 1916. 
1916. 

· 45. Artikel lwnderd .zes en twintig "an de Hoofdwet WijzigingAmendment 
of section 45: SeetIOn one hund1'ed and .t'1l!enty-six of th~ princiJ?al wordt bij deze ge:wijzigd door d~ toevoeging van de volgcnde van artike1 
one hUnd;red Act IS hereby amended by the addItIOn of the follOWIng provISO voorbehoudsbepahng a~m het emde van paragraaf (b) van honde:d .ZM 

and twentyat the end of paragraph (b) of sub-section (2) :- sub-art-ikel (2):- ~~~W:;gNo.
lIix of Ant MetNo. 	32 of Provided that the registration of the deed shall not affect I 
1916. tlle liability of any person who is a surety for the 

debtor. d
len oor 

and by the further addition at the end of sub-section (2) of thei(2) van 
following words :-	 • 

1'he additional effect of the registration of the I' 

deed of of the estate of one of two spouses 
shall be to vest in the assignee all the property of the 
spouse whose estate has not been assigned, mutatis 
mutandis, in the same manner, to the same extent, 
subject to the same conditions and with the same rights, 
remedies and obligations in and on the part of the. 

(3) 	Niettegenstaande de bepalingen van dit artikel ~': N~~2 
heeft een order van rehabilitatie verIeend op een van 1916. 
applikatie gemaakt onder de omstaudigheden be
schreven in sub-artikel (3) van artikel honderd en 
acht ten gevolge dat het beheer van zijn boedel aan 
de insolvent overgaat. 

dieu verstande dat de registratie van de akte geen 32 van 1916. 
invloed heeft op de aansprakelikheid van een persoon 
die een borg is voor de schuldenaar. 
de verdere toevoeging aan het einde van sub-artikel 
de voIgende woorden 
Het verdere gevolg van de registratie van de akte 
van de boedelafstand van een van twee echtgenoten 
is dat het beheer van de boedel van de echtgenoot 
wiens boedel niet afgestaan is op de boedelredder 
overgaat, m'uta,tis mutandis op dezelfde wijze, met 
inaehtneming van dezelfde voorwaarden en met de
zelfde rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen 
aan de zijde van de boedelredder, de echtgenoot wiens 
boedel niet afgestaan is, en de sehuldeisers van beide 

assignee, the spouse whose estate has not been assigned1 echtgenoten als bij doze Wet bepaald is ten opzichte 
and the creditors of both spouses as is by this Act prQ van de goederen van een solvente echtgenoot het 
vided in to the property of a solvent spouse which beheer waarvan aan de kurator van de boedel 
is vested the trustee of the estate of an insolvent van een insolvente echtgenoot overgaat, 
spouse. "De bepalingen van sub-artikels (7) en (8) van 

artikeI ze'ven en zevent·tg zijn ook mutatis mutandis 
The provisions of sub-seetions (7) and (8) of section van toepassing ten opzichte van goederen van een 

Se1Jenty-seven sr.aIl also apply mutatis mutandis in echtgenoot wiens boedel niet afgestaan is maar het 
respect of property of a spouse whose estate has not beheer waarvan ingevolge dit sub-artikel aan de 
been assigned but whieh under this sub-section is boedelredder overgegaan is." 

Amendment vested in the aSSIgnee. 46. Artikel honderd zeven en twintig van de Hoofdwet Wijziging 
(,f section wordt bij deze gewijzigd 	aliI voIgt van artikel 
one hundred 
and twenty. 
seven of Act 
No. 32 of 

46. Section one hundred and lwentu-seven 
Act is hereby amended as follows :-~ 

of the principal (a) Door de echrapping uit sub-artikel (2) van de woorden horu;er:dteven 
"en aUe andere geschillen betreffende de boedel- ~~nWe;~o. 
afstand" en de indeplaatsstelling daarvoor van de 32 van 1916 

1916. by the deletion from sub-section (2) of the words" and woorden ,< en aIle aangelegenheden van welke aard 
all other questions relating to the assignment" and ook voortspruitende uit de boedelafstand". 
the substitution therefor of the words" and all matters (b) Door de toevoeging aan het dnde daarvan van de 
whatsoever arising out of the assignment" ; volgende nieuwe snb-artikeIs (4) en (5) :-. 

(b) by the addition at the end thereof of the following new I (4) Inilien het aan de Meester wenselik voorkomt 
sub-sections (4) and (5): 
(4) 	The Master, if it appears to him to be desirable 

may appoint a person not disqualified from being 
elected a trustee of an insolvent estate to be co
assignee wit4 the or assignees designated 
in the deed of assignment. When so appointed, 
all the of this Act and any amendment 

conferring any powers or riglJts, or im

kan hij een persoon die niet onbevoegd is om als 
een kurator in een insolvente boedel verkozen 
te worden, aanstellen als mede-boedelredder met 
de boedelredder of boedelredders aangewezen in 
de aHe van boedelafstand. Nadat een mede
boedelredder aldus aangesteld is, zijn aIle be
palingell van deze Wet en een wijziging ervan, 
waarbij aan een boedelredder bevoegdheden en 
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posing any duties or obligations on an assignee, 
shall apply to such co-assignee. In the event of a 
difference arising between the co-assignee 80 

appointed by the Master and the assignee or I 
assignees so designated as to the administration! 
of the assigned estate or the carrying out of the I 
deed of assignment, the Master may, if the differ-I 
cnce is referred to him, determine the matter. 

(5) 	 The Mastel' may similarly determine any dif
ference between any assignees. 

. '.' . , . 
Amendment 47. SectIOn one hundred a.nd tlmty of t~e prmCIpal Act IS 

of section h~rehr amended by the deletlOr: of sub-section (~) and the sub-
one h.undred stltutlOll therefor of the followmg new sub-sectiOn (3) : 
and thirty of 

(3) 	No . person examined UI~der. this section shall beiAct No. 32 
of 1916. 	 entitled at any such exammatlon to refuse to answer! 

any question upon the ground that the answer mayi 
tend to incriminate him. 

recMen verIeend of verpligtingen opgelegd 
worden, op hem van toepassing. In het geval dat 
een geschil verrijst tUBsen de mede-boedelredder 
aldua aangellteld door de Meester en de boede,l
redder of hoedelredders aldu8 aangewezen om
trent het beheer van de afgestane boedel of de 
uitvoering van de akte van boedelafstand, kan 
de Meester indien het geschil aan hem voorgelegd 
wordt de zaak hesliasen. 

(5) 	De Meester kan eveneens aIle gesellillen beslissen 
vcrrijzende tussen enige boedelredders. 

47. Ar~~k?l handerd en dertig. van de Hoofdwet wordt bij Wijziging 
deze geWI]Zlgd door de schrappmg van sub-artikel (3) daaruit van artikel 
en de indeplaa.tsstelling van het volgende nieuwe sub-artikel horui.erd en 
(3) :_ 	 de!t~g van 

(3) 	 Geen. pers?on verhoord ingevolg;e rut artikel is ge- :~t l~t6. 32 
rechtIgd bI] zulk verhoor te welrreren antw'oord te 
geven op een vraag op grond dat ehet antwoord hem 
aan een kriminele vervolging zou kunnen blootstellen." 

, 48. De boeken of dokumentcn bedoeld bij artikels Inlichtingen 

48•.The books or documents referred to in sections oneihonderd en dertig, handerd twee en dertig, en handerd dr£e en die verInformati()n , d 	 t' d H fd t 1 . lk b k £ d kregen
whioh may hundred and thirty, one hundred and tkirty-twa and one hundred!.er 1.g van. e 00 we S u,lten zu e oe en 0 okumenten mogen 
be required and tMrty-th!ee of the prin~ipal Act shall include s~eh books ori:n het bezit van e:n bankler in ali:! de naam aantonen van worden :'all 
from documents m the possessIon of any banker as WIll show the! clke perso~~ te wI~ns faveure een cheque door cen schulde- de bankl.era
bank:em of name of every person in whose favour any cheque has within I· QRar op ZI]n rekenmg met zulke bankier binnen een jaar van de m,insolvent. 

one year prior to the order of sequestration or date of assignment v66r de order van sekwestratie of datum van boedelafstand solvent. 
been drawn by a debtor upon his account with lmclt banker. :getrokken werd. 

KRIMINELE AANGELEGENHEDEN. 

49. 	Hoofdstllk VIII van de Hoofdwet wordt bi]' deze HerroepingCRIMINAL lIiATTERS. . van Hoold.
herroepen en artikels vyftig tot en met drie en zest,!] atukVIII. 

Repeal of 49. Chapter VIII. of the principal Act is hereby repealed v~n deze Wet worden daarvoor in de plaats gesteld aIs cen van Wet 
Chapter and secti.ons fifty to sixty-three inclusive of this Act are llleuw Hoof~stuk VIII met het opschrift "Overtredingen" 32 :ran 19 
~IIL 0: Act substituted therefor as a new Chapter VIII. with the heading en zulke artlkels worden geacht voor de doeleinden van de ell mde- 1 

- a:d3;~b~91B" Offences," ~ such sections being regarded, for the purpose'~Hoofdwet als achtereenvolgen~ van handerd zes "~n dertig tot hna;t;:~: 
stitution of of the prlIlClpal Act as hereby amended, as number!ld con-len met honderd negen en veert1{J genummerd te Zl]n. voor van 
o~~er pro· flecutivelym~e hundred and thirty-six to one hundred and forty-, an<~ere be
vlalOns. nine, inclusive. ! palingen. 

50. Hij di~. te enigc'r tijd voot of na de sekwestratie of af- Veroorging 
stand van ZlJn boedel een Van de nagemelde handelingen enz. vanI 

Concealing 50. A" person shall be guilty of an offence and liable on,verricht, maakt zich, tenzij hij aan het ·hof bewijst dat hij boeken, ba 
, t' .. f ' d di h' b dr' lik k h d hId' d' ten of ver·etc., boob, conVIC Ion to ImprISOnment or a periO not excee ng t reegeen e lego oogmor a sc u 19 aan een overtre IIlg en nie'.igingv· 

assets,?r years if at any time before or after the sequestration or assign-lwordt bij schuldigbevinding gestraft met gevangenisstraf van of beschi: 
dt'8~uch~n ment of his estate he does any of the following acts, unless he! ten hoogste drie jaar, namelik, hij die- king over 
~i~n ~f~=~e. satisfies the Court that he had no intention to defraud; that! 
(Sections on4J is to say, if he- i 
~~ndrll~ and(l (a) conceals, parts with, destroys, mutilates, falsifies or;i~;rt~-.%~~d makes any false entry or erasure in any book or other
a~ t~~i;~ document relating to his business, property or a.ffairsli 
8Bven.) or permits any other person to commit any such act 

in regard to any such book or document; or 
(b) 	 conceals or permits the concealment of any assets, 

which ,ought to be placed at the disposal of the trusteeI 
or assignee; or ' 

I,c) 	 otherwise than in the ordinary course of businessI 
makes, or permits the making of, a disposition of any! 
property which he has obtained on credit and has not, 
paid for; or j 

(d) 	otherwise than in the ordinary course of business, 
destroys;, damages, removes, or makes a disposition I 
oi, or permits the destruction, damage, removal or 
the makimg of a disposition of, any assets in hit; estate I: 

if such destruction, damage, removal or disposition 
has prejudiced or is calculated to prejudice his credi-! 
tors: I 

Provided that

. 	 h' d' f . fl(I) 	W enever many procee mgs or a contraventIOn 0 

paragraph (a) any act described in that paragraph isi 
proved to have been committed in regard to any book! 
or other document relating to the business, property! 
or affairs of the insolvent or debtor who has assignedl 
his estate, he shall be deemed to have committed or 
permitted such act unless he satisfies the Court that I 
he nei~h~r committed it nor could have prevented the I 
commISSiOn; 

(a) 	ee.n bock of ander dokument betreffende zijn be-1A~~~ei 
zlgheid, goederen of zaken verbergt, zich ervan honlerdS 

ontdoet, vernietigt, verminkt, vervalst, of een valse en dertigze:n 
aantekening in dezelve maakt of iets in dezelve honderd 
valselik llitwist of toelaat da.t een andere persoon zulk :/ve!t e)n 
een handeling tiOn opzichte van zulk boek of doku- erttg. 

ment verricht; of 
(b) 	 baten die ter beschikking van de kurator of boedel

redder behoorden geplaatst te zijn verbergt of de 

verberging daarvan toelaat; of 


(c) 	 op andere wijze dan in de gewone loop van bezigheid 

over goederen die hij op krediet verkragen heeft en 

onbetaald zijn, beschikt of de beschikking daarover 

toelaat; of 


(d) 	op andere wijze dan in de gewone loop van bezigheid 

baten van zijn boedel vernietigt, beschadigt, verwij
dert of daarover beschikt of de vernietiging, beschadi
ging, verwijdering van dezelve of beschikking over de
zelve toelaat, indien zulke vernietiging, beschadiging, 

verwijdering van of beschikking over dezelve zijn 

scbuldeisers benadeeld heeft of berekend is ze te be

nadelen: 


Met 	 dien verstande dat
(i) 	wanneer in een vervolging wegens een overtreding van 


paragraaf (a) een handeling beschreven ill die para

graa£, bewezen wordt verricht te zijn ten opzichte van 

een boek of ander dokument betreffende de bezigheid, 

goederen of zaken van de insolvent, of schuldenaar die 

afstand gedaan heeft van zijn boedel, hij geacht 

wordt ,mIke handeling verricht te hebben of dezelve 

toegelaten te hebben tenzij hij aan het hof bewije;t 

dat hij dezelve niet verricht heeft en dat hij de ver

richting niet had kunne n voorkomen; 
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(ii) in any proceedings for a contravention of paragraphI (ii) in een vcrvolging wegens een overtreding van para
(0) or paragraph (d) any disposition, destruction" graaf (0) of paragraaf (d) wordt cen beschikking over, 
damage or removal of assets proved to have been i vernietiging, besehadiging of verwijdering van baten 
(lomJritted shall, unless the contrary is proved, be! welke bewezen wordt vcrricht te zijn geaeht anders
deemed to have been otherwise than in the ordinarY.,! zins te hebben plaats gevonden dan in de gewone 
course of business; i loop van bezigheid, tenzij het tegendeei bewezen 

wordt; 
(iii) if it appears by reference to any book or other docuJ (iii) indien het blijkt door vergelijking met een boek of 

ment relating to the business property or affairs of i ander dokument betreffende de bezigheid, goederen of 
the insolvent., or debtor who has assigned his estate,! zaken van de insolvent of de schuldenaar die afstand 
or if it is proved in any other manner whatsoever that, gedaan heeft van zijn boedel, of indien het op enigeI' 

in the assets found in the estate bv the trustee or andere wijze hoe oak bewezen wordt dut er een alge
assignee, there is a general deficiency not olearly andl meen tekort is in de door de kurator of boedehedder in 
fully accounted for, of one-tenth or more of the total I de boedel gevonden baten welke niet duidelik en ten 
value of assets so found in the estate, such insolvent: volle uitgelegd wordt, van een tiende of meer van 
or debtor shall be deemed to have removed or made! de gehele waarde van de baten aldus in de boedel 
a disposition of assets to the value of such deficiency I gevonden, wordt de insolvent of sehuldenaar geaeht
in contravention of paragraph (d) unless he fully and; de baten tot de waarde van zulk tekort in strijd met 
accurately aocounts for or explains the deficiency I paragraaf (d) verwijderd of daarover besehikt te 
and satisfies the Court that the deficiency was not· heb ben, tenzij hij duidelik en ten volle het tekort 
caused by his action and that he oould not have i uitlegt of rekensehap daarvan geeft en aan het hof 
prevented it. bewijst dat hettekort niet veroorzaakt werd door 

I zijn handeling en dat hij het niet had kunnen voor-
I komen. , 	 'I 51. Hij die bij het doen binnen twee jaar onmiddellik Verberging

Concealment 51. A person shall be gUIlty of an offence and hable on f d' 	 , .. b d 1 vanschulden 
of liabilities "t" t f 'd t d' th voora gaan e aan de sekwestratw of afstalld van ZI]n oe e , of vals~ 
or pretext to convl~tiIOn'tho, ImprlSOnme,n ord,atPleno nOd' extchee mg tree\vun een hetzij schriftelike of mondelinge verklaring betreftende voorst:lling

. te f vears 1 WI m t wo years Imme Ia e v prece mg e seques ra· " b 'h 'd d k 	 di" b
exlS 	 nce 0 " " , " Zl]n eZIg Cl , goe eren of za en aan een persoon e Zl]n va.n awn. 
assets, (Sec- tIon or aSSIgnment of hIS estate, when makmg any statement h ld ' , f d' 1 f h k d 'n (Artlkel 
tton one either verball v or in writing in regard to his business, propertYlse l~ else~r ,0 aa~, een r~~o?n Ie g~ 00t se en eU e aa f honderd ache r~u.ndr~ I.md or affairs to ~ny person who is his creditor or to any person zu e ve,r arlllg ZI]n se u elser, wer, ~ge~wO~rCl!?e ~,l1ndertig,) 
Ihtrty-etght,) h b h' d't th f 'th f h t t t toekomstlge, zekere of voorwaardi'like verphchtmgbl dIe hIJ w 0 ecame 1" cre 1 or on eat, 0 sue a S a emen , "d 	 b f d 11' " 	 ., te dlen tIJ e 1110cht hebben aangegaan, vcr ergt, 0 e '110 e

conceals any lIabIhty present or future, certam or contmgeut. 	 .. r ht' , t t thull f 
whieh he may then have contracted, or fails to disclose the omvang van zIJn v~rp lC ;ng ':'derzuIm be 011 en, 0 
f 11 t t f h' l' b T t t' 'f 't rechten of goederen dIe te dwn tI] e geen aten waren ver-

U 	 ex en ,0 IS 18 1 1 Y or, hmen l~ns" as ,1 1 were an meldt alsof zij baten waren, of voorgeeft dat hij meer baten 
asset, any rlght or property wInc at tue time 115 not an asset, h ft d 1'" k likh "d b 't f 1 kl' 
or represents that he has more assets than he in fact has or makes ~e t a~ bIi ~1r.we~ ~ h tet dr eZl dOh edn :ah'l~dv~r ar1~g 

flngany false statement in regard to the amount, quality or value a eg ,:neb te re 0 e f e dag, e .. oe amg ell' 0 ~a:rh'~ 
baof his assets, or in any way conceals or disguises or attempts var ;lJn 1 a ;t. 0 bOPgteen 0 a~l ere t wIJ~e eengtv~r les 1J 

to conoeal or disguise any loss which he has slll'ltained, or gives gfe e en b1ele ver fer 0f .v~rt oem , 0 dPoO e vter ergektn 
, t t th f 1 h t' fi t" C toet ver oemen 0 een On)UIS e opgave aarvan doe, mall. ' any 	mcorrec amonn oreo, un CBS e sa IS es lie OUI 'h t .. h" h t h f b "t d t h" b d' l"k k

that he had no intent to defraud. ZlC , enZlJ ,1) e 0 eWIJS ~. 1) geen e r1e,~e 1 oog:ner'
ihad, schul dig aan een overtreding en wordt bIJ schuld1gbe
vinding gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drio 
jaar, 

, , ,52, (1) Hij die insolvent, zijndr of afstand gedaan hehbende Verzuin: om 
J!'ailure to 52. (1) A person shall be gUIlty of an offence and hable on van zijn boedel en Vi'iens bezi<theid of transakties van die aard behoorhk!l 
keep proper conviction to imprisonment for a period not exceed;ng one year waren dat van hem redelikerwijze kon verwaoht worden ~an~ek~mg 
(S~~~fo~ one if, bein~ a.n insolvent ?r hahvin~ assbigned 11i8 esthatehand, hhiSt dat hij aantekening zou houden van zijn transakties, verzuimd (~rti~~l en, 
hundred and occupatIOn or transactIOns avmg cen such, t at e ~lg 'heeft behoorlike aantekening van zijn transakties in de Engelse honderd 
thirty.nine, reason~bly be expected to keep a recor~ of hIS tr~nsa~tIOns, of Hollandse taal te houden, maakt zich schuldig aan een over- nege!> en 
(2),) has ~aIled to keep a proper record of hIS transactIons m the treding en wordt bij schuldigbevinding gestraft met gevan- dert,g (2).) 

EnglIsh or the Dutoh language, genisstraf van ten hoogste een jaar, 
(2) Voor de doeleinden van dit artikel omvat een behoorlike 

(2) }<'or the purposes of this section a proper record of aantekening van transakties, aIle zodanige boeken, waarin 
transactions includes all such books, containing entries which de aard van al de transakties van de betrokken schuldenaar 
set forth clearly the nature of all such person's transactions, duidelik ingeschreven staan, als hij (met llet oog op zijn beroep), 
as (regard being had to his occupation) he oan reasonably be redelikerwijs had moeten houden, Een handelaaJ: wordt niet 
expeeted to have kept, A trader shall not be deemed to have gea.cht behoorlike aantekening gehouden te hebben tenzij deze 
kept a proper record unless it includes

(a) 	 detailed stock sheets and balanee sheets completed fol' 
each of his three financial or business years im· 
mediately preceding the sequestration or assignment 
of his estate or if he commenced business less than 
three years before the sequestration or assignment 
of his estate, completed at the commencement of his 
business and thereafter for each financial or business 
y~ar preceding the, sequestration or assignment ~ 

(b) 	 books exhibiting for the period since the commence
ment of business or since the commencement of the 
financial or business year next but one before the 
financial or business year current with the sequestra
tion or assignment (whichever period is the less) 
the following particulars

omvat, 
(a) 	gedetailleerde lijsten van in voorraad gehouden goederen 

en balansstaten vollE'dig opgemaakt voor elk ja.ar 
van de drie financiele of bezigheidsjaren onmidddlik 
voorafgaande aan de sekwestratie of afstand van 
zijn boedel, of indien hij zijn bezigheid begon minder 
dan drie jaar v66r de sekwestratie of afstand van 
zijn boedel, volledig opgemaakt bij het begin van 
zijn bezigheid en daarna in elk financieel of bezig
heidsjaar voor de sekwestratie of afst,and van zijn 
boedel; 

(b) 	 boeken, gedurende het tijdvl),k sedert het begin van 
de bezigheid of sedert het begin van het tweede 
finanoiele of bezigheidsjaar voorafgaande aan het 
financiele of bezigheidsjaar in de loop waarvan de 
sekwestratie of afstand plaatsvond (welke van die 
tijdvakken het kortste is) de volgende biezonderheden 
aantonende ~ 
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(i) 	 all goods or property purchased in the course of 
the business duly supported by the original 
invoices; 

(ii) all 	 cash receipts and disbursements and the 
dates thereof; 

(iii) 	 a daily record of all goods or property sold on 
credit, and such a continuous record of an 
transactions as a trader may be expected to keep 
in the ordinary course of business; 

(iv) 	in addition to the other particulars usually 
eontained in a ledger the name and address of 
every person indebted to the trader at the time 
when he became so indebted; 

(e) 	 all cheques drawn during the period mentioned in h (b) . 
paragraJ: III payment of disbursements, showing 
clearly; m the case of each cheque, the name of th€' 
payee and the date thereof, together with the counter-

foils of all such cheques, such counterfoils showing in 
each case the name of the payee, the amount of the
cheque, and the date thereof: 

:rrovid~d that a t~ader' whose turn~ver for the two years 
ImmedIate~y preceding the sequestratlOn or assignment of his 
estate or SInce the commencement of the business (whichever .Met dlen verstande dat een handelaar wiens omzet gedu
period is the less), was at the rate of less than one thousand rende de twee jaren onmiddellik voorafgaande aan de sekwes
pounds per annum shall be deemed to have kept. a proper tratie of afstand van zijn boedel of seded het begin van zijn 
record, if the Court, having regard to the nature and circum- bezigheid (welke van die twee tijdvakken het kortste is) mindel' 
stances of ~he busines.s, is s~tisfie~ that he has kept a sufficient dan een ~uizend pond per jaar belo?pt.geacht wordt behoorlik 
record of hiS transactIOns, mcludmg a list of his debtors and aantekenmg gehouden te hebben, mdlen het hof (de aard en 
creditors and their addresses. 

Undue pre- 53. (1) A~ ins~lvent or a debtor who has B.ssigned his 
ferences eon· estate shall be gUIlty of an offence and liable on conviction to 
traetn'lg . . .~ 	 debts with. ll;nprISOnm?f1t not exceeding one year, if prior to the sequestra
out ex- tlOn or aSSIgnment of his estate he made a disposition of any 
pectation of part of his i property so as to c~use an excess of his liabilities 
abilit.y to over his as~ets, or a greater excess of his liabilities over his 
r.;;;;ti~~·one asse~s tha~ existed prio~ to the making of th? disposition, with 
hunrlred and the mtentlOn of preferrmg one or more of hIS creditors above 
thirty-nine the others or any other: Provided that any such disposi
(3) 	(4),) tion which had the effect of preferring, or was calculated 

omstandigheden van de bezigheid in aanmerking genomen) 
van oordeel is dat hij een voldoende aantekening gehouden 
heeft van zijn transakties, daaronder begrepen een lijst van zijn 
schuldenaars en schuldeisers en hun adressen. 

53. ~l) Hij die cen ~~solvent zijnde of zijnde"een 8chulde- ~~~~~~r-
naar die afstand van Zl]n boedel gedaan heeft, voor de sekwes- ferenties 

t" 	 f f . d . , b d I b h' k h f . •tra Ie 0, a"st~.rr van ZIJn oe e esc I t ee ~. over emg het aangaan 
gedeeIte van zlJn goederen, zodat een surplus van ZIJn schulden vanschulden 
boven zijn baten veroorzaakt is of een groter surplus van zijn zon~~: ver· 
schulden boven zijn baten dan bestond ve6r het maken van ;;:~ i~~raat 
de besc.hikking, met de bedoeling om ,~en of meer van zijn te zijn ze to 
schuldelsers te bevoorrechten boven een of meer anderen, beta!eu, enz. 
n~aakt. zic.h schuldig aan een overtre~ing en wordt bij schuI- h!~~!~ 
digb~vmding gest:raft met geYangenlllsstraf va~ t.en h?ogste negen en 

to prefer, 0.ne or more creditors above the others or any /een Jaar: .Met dlen verspande dat zulke beschlkki~g dH' het dertig (3) en 
other shall, unless the contrary is proved, be deemed to effekt ~ad m ])evoorreehtmg van of bNekend was een of meer (4),) 

have been made with the intention of preferring sueh creditor,schuldClsers ~?ven een of meer van de anderen te bevoor
or creditors above the others or any other: Provided further\rechten, ten~~] het tegendeel. bewezen wordt, g~acht wordt 
that any such disposition made within a period of six months gemaak.t te Zl]n met de bpdoelmg om zulke schuldelser of zulke 
immediately preceding the sequestration or assignment shall, schuldersers bov~n een ander of boven de anderen te b;vo,or
unless the contrary is proyed, be deelued to have caused such rechten: Met dien verstande voorts dat zulk eE'n beschlkkmg 
excess or excess. gemaakt binnen een tijdvak van zes maanden, oIlIniddellik' 

voorafgaande aan de sekwestratie of afstand, geacht wordt 
For the purposes of this Bub-section" creditor" includes a tenzij het tegendeel bewezen wordt, zulk een surplus of groter 

surety for the insolvent or debtor as well as a person who in surplus veroorzaakt te hebben. ' 
law is in a position analogous to that of a surety. Voor de doeleinden van dit sub-artikel wordE'n onder ,i sohuld

'. . . eiser" begrepen een borg voor de insolvent of schuldenaar 
(2) An lI~solvent or a debtor w~o has asslgn~d .hlS est.ate zowel als een persoon'tlie naar de wet in een analoge positie 

sh~ll be gUIlty of a~ offence and .lIable on con;'IctI<:n to Im- met die van borg is. 
prisonmenp for a per~od not excee~ng two years If, pnor to the (2) ;Elij die een insolvent zijnde of zijnde een schuldenaar die 
sequestratIOn or aSSIgnment of hIS estate- afstand van zijn boedel gedaan heeft, v66r de sekwestratie of 

(a) 	he contraeted any debt of fifteen pounds or more or afstand van zijn boedel-.. . 
de'bts to the aggregate of fifty pounds or more without 
any reasonable expectation of being able to discharge 
such 	debt or debts' or 

, 
(b) 	 at a time when his liabilities exceeded his assets or 

dur~ng the period of six months immediately preceding 
the! sequestration or assignment of his estate he 
diII\inished his assets by gambling, betting, hazardous 
speculations or expenditure, not reasonably necessary 
in connection with the business or vocation or for 
the maintenance of hilllself and his dependents: 

(i) alle goederen of eigendommen in de loop van de 
bezigheid gekocht behoorlik gestaafd door de 
oorspronkelike fakturen; 

(ii) 	ane ontvangsten van kontanten, en uitgaven en de 
datums daarvan ; 

(iii) 	 een dagelikse optekening van aIle op krediet 
verkochte goederen of eigendommen en zulk een 
aanhoudende optekening van aIle transakties alB 
een handelaar verwacht kan worden in dc 
gewone loop van bezigheid te houden ; 

(iv) behalve 	 de andere biezonderheden gewoonlik 
vermeld in cen grootboek, de naam en het adres 
van aIle personen die in de schuld staan bij de 
handelaar ten tijde dat hij aldus schuldenaar 
werd: 

II(e) 	 a e ch.eques getrokken gedurende het.in paragraaf (b)
vermelde 	tijdvak, ter betaling van uitgaven, in het 

I 
geva van elke cheque duidelik aangevende de naam 

d:~~!e e~~:~o~e a:~n:~e ;:::a;!b~:gre:~~~~~~tv:: ~1 
I 	 h

zu ke c eques, zulke tegenbladen in elk geval de 
naam van de persoon aan wie de cheque betaaIbaar 
gemaukt is, het bedrag en de datum van de cheque 

.' aangevende: . 

(a) 	een schuld van v11£tlen po~.d. of meer of sohulden 
tezamen ten bedrage van VlJftlg pond of meer heeft 
aangegaan zonder redclike verwaohting instaat te 
zullen zijn zulke schuld of schulden te betalen; of 

(b) 	 ten tijde dat zijn schulden zijn baten overtroffen of 
gedurende het tijdvak van zes maanden onmiddellik 
voorafgaande aan de sekwestratie of afstand van zijn 
boedel zijn baten verminderde door dobbelarij, 
weddensehappen, gewaagde spekulatie of uitgaven 
niet redelikerwijze noodzakelik in verband met zijn 
bezigheid of bedrijf, of voor het onderhoud van hem
zelf en de personen van hem afhankelik, 

maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij schuldig
bevinding gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaar: c 
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Provided that in any proceedings for a contravention of para-I 'Met dien verstande dat in een vervolging wegens een over
graph (a) of this sub-section, the insolvent or debtor shall, treding van paragraaf (a) van dit sub-artikel de insolvent of 
unless the contrary is proved, be deemed to have contractedschuldenaar geacht wordt, tenzij het tegendeel bewezen wordt, 
the debt or debts without having had a reasonable expeotation de sohuld of sohulde n aangegaan te hebben zonder redelike 
of disoharging the same, if the debt or debts were oontraoted- verwaohting van dezelve te kunnen betalen indien de sohuld 

- of schulden aangegaan waren
(i) at a time when his liabilities exoeeded his assets; or 

(ii) within a period of six months immediately preoedingl 
the sequestration or assignment of his estate. 

.I!'ails to give 54. A person shall be guilty of an offenoe and liable on 
information oonviotion to imprisonment for a period not exoeeding three 
as to or de years-livery of 
assets, books, 
etc. (Sec. 
tion one 
hundred and 
forty.) 

(a) if at any time during the sequestration or assignment 
of his estate, he, knowing or suspeoting that a false 
debt has been or is about to be proved against his 
estate, fails for a period of seven days to inform in \ 
writing the Master and his trustee or assignee; or 

(b) if within fourteen days after the appointment of the 
trustee or 

(i) he fails to deliver to the trustee or assignee, or as 
the trustee or assignee may dircot, any suoh 
assets of whatever nature in the estate as may be 
in his possession or custody or under his control; 
or 

(ii) he fails 	to inform the trustee or assignee of the 
existenoe and whereabouts of anv asset in the 
estate (other than an asset refer;ed to in sub
paragraph (iJ, whioh is not fully disclosed in his 
schedules framed under this Act or any amend
ment thereof or whioh is not alreadv in the 
possession of the trustee or assignee; or 

(iii) 	fails to deliver to the trustee or assignee or sheriff, 
or as any of them may direot, all books, docu
ments, papers and writings in his possession or 
custody or under his control, relating to his 
assets or affairs; or 

(iv) 	fails to inform the trustee or assignee of the 
existence or whereabouts of any suoh book, 
document, paper or writing not in his possession 
or oustody or under his control, if the same is not 
already in the possession of the trustee or assignee,. 

unless, in any such case, he satisfies the Court that 
he had a lawful excuse for the failure; 

(0) 	 if, at any time after the sequestration or assignment 
of his estate, he fails to furnish at the request of the 
trustee or assignee, oomplete and truthful informa
tion regarding any asset in his possession or custody 
or under his oontrol which was at any time in his 
possession or custody or und~r his oontrol, or re
garding the time when or the manner or oircum
stances in whioh he disposed of such assets or ceased 
to be in possession, custody or control thereof, unless 
he satisfies the Court that he had a lawful exouse 
for such failure. 

Obt~ining 55. A person shall be guilty of an offenee and liable on 

~redItdurJng oonviction to imprisonment for a period not exceeding one 
Insolvency. 

offering in- ye,:.tr
d\lcements, (a) if, duriug the sequestration or after the assignment of 
etc. (Seo his estate, he obtains credit to an amount exoeedingtion one 
hundred and ten pounds without previously giving information to 
forty,one.) the person from whom he obtains oredit that he is in, 

solvent or has assigned his estate, unless ho satisfies 
the 	Court that such person had knowledge of that 
fact; or 

(b) 	 if he grants, promises, or offers any gift, payment or 
security or any consideration whatever in order to 
prooure t,he oonsent of any creditor to an assignment 
or offer of composition or to prevent opposition to a 

(i) tcn tijde dat zijn schulden zijn baten overtroffen ; of 
(u) 	binnen een tijdvak van zes n::aanden onmiddelHk 


voorafgaande aan de sekwestratle of afstand van zlJn 

boede!. 


54. 	Hij die
(a) 	 to eniger tijd gedurende de sekwestratie of afstand Verl'luim om , 

van zijn boedel, welbewust zijnde of vermoedende informatie 

dat oen valse vordering tegen de boedel bewezen is of teti::~:nd 
zal worden, verzuimt binnen zeven dagen schriftelik b:ten, n ~ 
de Meester en de kurator of boedelredder daarvan in boeken of 
kennis te stellen; of o:,erhandi. 

(b) 	 binnen veertien dagen na de aanstelling van de kurator ~:;. ~~ke\ 
of boedelredder~ honderd en 
(i) 	 verzuimt aan de kurator of boedelredder of zoals v8pr tig.) 

de kurator of boedelredder mocht voorschrijv'3J:l. 
alie zulke baton van welke aard ook van de boed?l 
als in zijn bezit of in zijn bewaring of onder zijn 
toezioht mochten zijn te overhandigen; of 

(ii) 	 verzuimt de kurator of boedelredder informll tie te 
geven omtrent het bestaan van en de plek waar 
zioh baten van de boedel bevinden (niet zijnde 
baten bedoeld bij sub-paragraaf (i)), die niet 
ten volle onthuld zijn in zijn schedules opge
maakt ingevolge deze Wet of een wijziging 
daarvan of die niet reeds in het bezit van de 
kurator of boedelredder zijn; of 

(iii) 	verzuimt aan de kurator of boedelredder of baljuw 
of zoals een van hen mooht voorsohl'ijven, alle 
boeken, dokumenten, papieren en gesohriften te 
overhandigen die in zijn bezit of bewaring of 
onder toezicht zijn en zijn baten of zaken 
betreffen; of 

(iv) 	verzuimt de kurator of boedelredder informatie 
te geven van het bestaan van of waar zulke 
boeken, dokumenten, papieren of geschriften niet 
in zijn bezit of bewaring of onder zijn toezicht 
zieh bevinden, indien dezelve niet reeds in het 
bezit zijn van de kurator of de boedelredder, 

tenzij hij in zulk een geval aan het hof bewijst dat hij 
een goede verontschuldiging had voor het verzuim; 

(c) 	 te eniger tijd na de sekwestratie of afstand van zijn 

boedel verzuimt op verzoek van de kurator of boedel

redder volledige en ware informatie te versohaffen 

betreffende baten in zijn bezit of bewaring of die te 

eniger tijd in zijn bezit of bewaring of onder zijn toe

zicht waron of betreffende de tijd wanneer of de 

wijze waarop of omstandigheden waaronder hij 

over zulke baten beschikte of ophield zulke baten 

in zijn bezit, bewaring of onder zijn toezicht te he bben, 

tenzij hij aan het hof bewijst dat hij een goede ver

ontschuldiging had voor zulk verzuim, 


maakt zieh sohuldig aan een ovortreding en wordt bij sohuldig
bcvinding gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste dric 
jaar. 

55. Hij die
(a) 	 gedurende de sekwestratie of na de afstand van zijn Verkdjging 

boedel krediet verkrijgt voor een bedrag van meer van krediet 
dan tien pond, zonder vooraf aan de persoon van wie liied~r:n,~~' 
hij krediet verkrijgt medege~~eld te hebben dat hij ~~se~l~::ir;;, 
insolvent of afstand van zlJn boedel gedaan heeft, enz, (Artikel 
tenzij hij aan het hof bewijst dat zodanige persoon honderd, e)n 
kennis van dat feit had; of en veerttg, 

(b) 	 een gesohenk, betaling, sekuriteit of konsideratie van 

welke aard ook, geeft, belooft of aanbiedt ten oinde 

de instemming van een schuldeiser te verkrijgen tot· 

een boedelafstand of aanbod va.n kompogitie of om 
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FaiLme to 
attend 
meetings or 

_ give 	 ex
planation of 
insolvency, 
(Section one 
It urulred (J"nrl 

~ ,f')/"ty~tu'o,) 

False 
answers on 
oath while 
under ex
amination, 
(Section one 
hundred and 
forty-three.) 

rehabilitation or, during the Ilequestration or after the 
assignment of any estate, to induce any person to 
refrain from investigating any matter relating to that 
estate or from disclosing any information in regard 
thereto; or 

fa) if he contravenes or fails to comply with the provisions 
of section fifteen, or of sub-section (2) of section 
twer:<ty-one, or of sub-section (4) of section seventy-six 
of this Act or any amendment thereof, unless he 
satisfies the Court that he had a lawful excuse for such 
contravention or failure; or 

(d) 	 if he makes any false statement in the schedules or 
statement referred to in sub-sections (2) and (3) of 
section four or in section fifteen or one hundred and 
eighteen of this Act or any amendment thereof, or in 
the statement referred to in the proviso to sub-section 
(2) of section twenty-one of this Act or any amendment 
thereof: 

Provided that in any proceedings for an offence against para
graph (c) of t~is section, for a ~ailure to comply with the require-I 
ments, of sectIOn fifteen of thIS Act ~r any am;mdment thereof'ltreding van pa-:agraaf (c) v~n ,di~, a:tikel voor een verzuim 
a certlficate uD~er the hand of ,the lVlaster to tn~ effeet that thol'om aan de verelsten van artlkcl mjftten van deze Wet of een 
accused has faIl~d to lodge, WIth the :NIll;ster h~s Schedules or wijziging daarvan te voldoen, een certifikaat getekend door de 
staten:ent of ~ffal~s, as reqUIred bY,the saId sectIOnjifteen, shal1lYIeester ten effekte dat de beschuldigde verzuimd heeft zijn 

57. A person shall be guilty of an offence and liable on of een wijziging daarvan een vaIs antwoord geeft op een wettige :~~:~e:de 
conviction to the punishment provided by law for the crime of vraag welbewust dat zulk antwoord vals is of een valse ver- tijdens 
perjury if, wh¢n being examined on oath under this Act or any klaring van welke aard ook doet in verband met he~ onder- verhoor. 
amendment thereof, he makes a false answer to anv lawful werp van het onderzoek welbewust dat zulke verklanng vals (Artlkel ~ 

. 	 k' h b f 1 h k' Is' k' h h 1m ~ d' dt b" honderd dnequestIOn, nOWlllg sue answer to ease or e ma es any fa e IS, maa t ZlC SC U g aan een overtre mg en wor ,I] en veertig,) 
statement whatever relative to the subject matter of the Bchuldigbevinding gestraft met de straffen bij de wet bepaald 
enquiry knowing such statement to be false. voor dEl misdaad van meineed. 

be pnrna fac~e eVIdence of such faIlure, 

56. A person shall be guilty of an offence and liable 
conviction to imprisonment for a period not exceeding 
months

(a) 	 if, by this Act or any amendment t.hereof required 
to attend at the f1fst or second meeting of creditors 
in aft estate or an adjournment thereof, or, in the case 
of a! further meeting, being duly required in writing 
by the trustee or assignee to atbnd, he p.bsents himself 
without the written permission of the presiding 
officf'r; or 

(b) if, bring an insolvent or having assigned his estate and 
being thereto required in writing by the trustee or 

he fails to give a true, clear and detailed 
of his insolvency or assignment or fails to 

account correctly and in detail for the excess of his 
liabilities over his assets; or 

(0) 	 if, being an insolvent or having assigned his estate and 
oeing under examination at a meeting and being thereto 

verzet tegen een rehabilitatie te voorkomen, of~om ge
durende de sekwestratie of na de afstand van een 
boedel, een persoon over te halen om zieh te onthouden 
van onderzoek in een aangelegeriheid in verband met 
die boedel of van onthulling van informatie met 
bctrekking daartoe; of 

(c) 	 verzmmt aan de bepalingen van artikel vijftien te 
voldoen; of van sub-artikel (2) van artikel een en 
twintig; of "van sub-artikel (4) van artikel zes en 
zeventig van deze Wet of een wijziging daarvaJl, 
tenzij hij aan het hof bewijst dat hij cen wettige 
vcrontschuldiging had voor zulk verzuim; of 

(d) 	 een valse opgave doet in de schedules of vermogens
staat bedoeld bij sub-artikels (2) en (3) van artikel 
vier of in artikel ;1)ijftien of honderd en achttien van deze 
Wet of een wijziging daarvan of in de opgave bedoeld 
Dij de voorbehoudsbepaling van sub-artikel (2) van 
artikel een en twintig van deze Wet of een wijziging 
daarvan, 

maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij schuldig
bevinding gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een 

. 
JYI~t dien verstande dat in een vervolging wegens een over

Iequired by the trustee, the assignee or the officer I een van hen aangezocht zijnde verzuimt reken
presi4ing, or any creditor or by tue agent of any OfJ schap te geven van of te onthullen wat er van zijn 
them, fails to account for or to discover what has 
becofI1e of any of his property which is proved to have 
been in his possession so recently before the sequestra
tion or the assignment that in the ordinary courSe he 
ought to be able to account for the same 3 or 

(d) 	 if, being an insolvent or having assigned his estate, he 
fails to keep the trustee or informed of his 
residential address, 

schedules 9£ vermogenstaat bij de Meester in te dienen, zoals 
verlangd bij het gezegde artikel viy'ftien, pl'ima facie bewijs is 
van zulk verzuim. 

56. 	 IIij die- V<"rzuim om 
. f d ' bijeen(a) 	 mgevolge deze Wet 0 een wIJzIgmg aarvan ver- kornsten bij 
plicht zijnde tot bijwoning van de cerate of tweede te wonen of 
bijeenkomst van schuldeiscrs in een boedel of een ;litleg van 
verdagina daarvan of in het geval van een verdere Il1sQlventlf' 
bijeenko~st behoorlik door de kurator of boedel- te 
redder schriftelik tot bijwoning daarvan aangemaand tLee] 
zijnde dezelve niet bijwoont zonder de schriftelike en veel'tig~) 
toestemmi.n/! van de voorzittende ambtenaar; of 

(b) 	 een insolvent zijnde of afstand van zijn boedel gedaan 

hebbende en daartoe schriftelik door de kurator of 

boedelredder aangemaand zijnde, verzuimt een ware, 

duidelike en gedetailleerde uitleg van zijn insolventie 

of boedelafstand te geven of verzuimt juiste en ge

detailleerde redcnen te geven van het overtreffen van 

zijn schulden over zijn baten; of 


(c) 	 een insolvent zijnde of afstand gedaan hebbende van 

zijn boedel en bij zijn verhoor op een bijeenkomst 

door de kurator, de boedelredder of voorzittende 

ambtenaar of een schuldeiser of door de agent van 


goederen die bewezen worden zo kort geleden voor 
de sekwestratie of de boedelafstand in zijn bezit 
geweest te zijn, dat hij in de gewone loop van zaken 
in staat behoorde to zijn daarvan rekenschap te 
geven; of 

(d) 	 een insolvent zijnde of afstand gedaan hebbende van 

zijn boedel verzuimt de kurator of boedelredder op 

de hoogte te houden van zijn woonphlats, 


maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij schuldig
bevinding gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden. 

57. 	Rij die bij zijn verhoor onder ede ingevolge deze Wet Valse ant
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Failure to 58. Any person referred to in section fifty-five or in section' 58. Een persoon bedoeld bij artikel vijf en vijJtig of bij Verz1;l!m om 
ap!~~~ga!f one hundred a'ndthi1,ty of this Act or any amendment thereof and artikel honderd en dertig van deze Wet of €len wijziging daarvan, k~!ie!~
creditors or any person who has assigned his estate, shall be guilty of an die, en hij die afstand gedaan hebbende van zijn boedel, na schuldern:rs 
before the offence and liable on conviction to imprisonment for a period not ,gedagvaard te zijn om op €len bijcenkomst V8,n schuldeisers of of voor het 
court ?x a exceeding six months, if, being summoned to appear at a voor het hof of voor een kommissaris ingevolge van een van de hof of, een _II 

kOmmlS8!U1ScommlB- mee Ing t' 0 f ered't b f the C,ourt or any commISSIOner ' , gezegde artl'k I h'"IJnen, ZWh verbergt 0 f d e U'me ver- te ver- 1 ors or €lore e s te verse 
(~~~:r~n one under either of those sections, he conceals himself or quits the Ilaat of zonder redelike grond verzuimt aldua te verschijnen, Bchijnen. 
hundred ani Union or witllOut reasonable cause fails to so appear, maakt zich schuldig aan €len overtreding en wordt bij schuldig- (Artikel . 
forty-four). "bevinding geetraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes honde.rd.v~er 

en veerttg.)Imaanden. 

Failure of 59, Any person who is insolvent or has assigned his estate i 
debtor ~r and the spouse of any such person shall be guilty of an offence I 59 Hij die insolvent zijnde of afstand gedaan hebbende Verzuim van 
~~~: t~ and li~ble ,on convic~ion ~o imprisonment for a. perio,d not van ~ijn boedel en de echtgenoot of echtgenote van zodanige per- schuldenaar , 
give evidence exceedIng SIX months If, beIng duly summoned to give eVIdenc<'!soon na behoorlik gedagvaard te ziJ'n om getuigenis te geven of echtge
, ' di 'th f ' t h t '!' noot om te •;n proc~ed- In any procee, ngs el er or or agalI!-s t e ru~tee or as:~Igne<, iin een gerechtelik proces hetzij voor of tegen de kurator of verschijnen 
l~gS, (ec- he conceals himself or herself or qUits the Umon or wlthout:boedelredder zich verbergt of de Unie verlaat of zonder rede- of in een 
~!Ond07 d reasonable cause fails to attend those proceedings or refuses tollike grond verzuimt bij zulk een proces tegenwoordig te zijn gerechtelik 
f;:;'7y~vea) answer any question which may be lawfully put to him or her. lof €len vraag te beantwoorden welke wettig aan hem of aan proc~s ,. . ~ , getUlgems


Ihaar gesteld mocht worden, maakt zich schuldig aan €len te geven, 

iovertreding en wordt bij schuldigbevinding gestraft met ge- (Artikel .: 


Being in, 60. A person shall be guilty of an offence and liable on: vangenisstraf van ten hoogste zee maanden. honderd, 'lnJ)f 

, t' " f ' d d" I en veerttg, duced by conVlC l?n to ImprlS~mment or, a peno not e;:cee lUg SIX 

c?nsidera, months If he suffers hImself to be Induced by any gIft, payment.' 
tlon ?r t security or any consideration whatever or by any promise orl 60. Hij die zich laat overhalen door €len gift, betaling, seku- Overgehaald 
~~~:~mft offer of any gift, payment, security or consideration to dis- riteit of tegenprestatie van welke aard ook, of door een belofte doo~ ove~, 
~ertain,acts continue or abstain from any proceedings for the sequestration'of aanbod van €len gift, betaling, sekuriteit of tegenprestatie, :l~fi~ ~m 
!n relation to of an estate or to agree to or not to oppose any composition in om stappen ter sekwestratie van €len boedel te staken of om zekere 
m~ivents an estate or the discharge or rehabilitation of an insolvent or to zich daarvan te onthouden, of om in te stemmen met of zich handelingen 
~~o~ ~ne ec- refrain from investigating any matter relating to an insolvent niet te verzetten tegen een kompositie in een boedel of het in ;e!band 
hundred and or assigned estate or from disclosing any information in regard ontslag of de rehabilitatie van een insolvent of zich te ont- :1ve:ie 

fOltY-8ix. hereto, : houden van onderzoek te doen naar een aangelegenheid in boedel te 
verband met €len insolvente of afgestane boedel of informatie doen of na 
ten opzichte daarvan te onthullen, maakt zich schuldig aan een ~ ~J:~' 

Removing or • • 1 overtreding en wordt bij schuldigbevinding gestraft met gevan-1~der~ ze., 
concealing 61, (1) A person shall be gUIlty of an offence and bable on genisstraf van ten hoogste zes maandeu, en veertig.) 

property to conviction to imprisonment for a period not exceeding three 

defeat an years if, either before or after the sequestration or assignment ..,.. " d ' f' d V "de'
attachment of any estate he remOVes conceals disposes of deals with or.. 61. (1) HI] dIe hetzl] voor of na e sekwestratIe 0 aIstan el"Wl] rml}'
or failure to " , ',' . I b d' b d 1 b h d .. d rt of verber
give in· receives any asset belonging to that est.ate with intent to defeatIvan een boede aten aan, Ie oe e toe e oren e, verWlJ e 'ging van 
formation, an attachment under section six of this Act or any amendment verbergt, daarover beschlkt, daarme,e handelt o~ dez,elve ont- ~oederen om 
(Section 0I'!.e thereof, or by virtue of a sequestration order, or with intent to va~gt, met het oogmerk om ee?, y!~beslagnemlllg ~ngevolge m ~slag
hundred and defraud the creditors in that estate' Provided that in anylarhkel us van de7.e 'Vet of een Wl]Zlgmg daarvan of ll1gevolge ne~.mg te 
lorty-seven, ) 

Proceedings for an offence under this sub-section al)Y suchleen sekwestratie o;der te verijdelen of met het oogmerk de verlJd.elen en 
. " b d I b d . k 'h hId' verzmm vanremoval, concealment, disposal of, dealing with or receipt ofschuldelsers ~an dIe oe e te e negen, maa t ZI~ sc u 19 aan informatie. 

assets which has the effect of defeating or is calculated to defeat'l·een overtredmg en wordt gestraft met gevangemsstraf van ten (Artikel 
such attachment or which prejudices or is calculai;ed to preju~ hoogste drie jaar: Met dien verstande dat in €len vervolging honderd 
dicp the creditors in that estate, shall, unless the 'contrary iB wegbens ~en overtbredihn,gkkiv,an dit subh-artdik1el, ztulkfe vterwijdetring, ~:~:/)
proved, be deemed to have been c0mmitted with intent to defeat vcr erg~ng van, esc 1 n~,ove,r, an e me 0 on vangs, van 
the attachment or (as the case may be) to defraud those credi·baten dIe het effekt van verlJdehng h€eft van of berekend IS om 
tors Izulke inbeslagneming te verijdelen, of die de Bchuldeisers van 

Idie boedel benadeelt of berekend is om ze te benadelen, geacht 
wordt tenzij het tegendeel bewezen wordt, verricht te zijn met 
het oogmerk om de inbeslagneming te verijdelen of (naar hetI
(2) A person who has in his possession or custody or under hisrgeval moeht zijn) zulke schuldeisers te bedriegen, 

control any asset belonging to ~n insolvent ?r ,assigned estate (2) Hij die baten toebehorende aan een insolvente boedel of 
shall b~ gUIlty Ot an offence and lIable on ~OnVI?tIOn to a fi~e not een boedel waarvan afstand gedaan is, in zijn bezit of be waring 
exceedI,ng three hundred P?unds or to l1':llpnsonment ,WIthout of onder zijn toezicht hebbende welbewust zijnde van de 
~he optIOn of a fine f~)I a peno.d not exceedIng one year If know- sekwestrati"e of afstand van de boedel en dat de baten daaraan 
lng of the seques~ratIOn ~r assI~nment of the estate and !hat thr toebehoren, verzuimt de kurator van de boedel of boedelredder 
asset belongs to It he fall~ to Inform t~e trustee or aSSIgnee of zo s oedi mogelik informatie te geven van het bestaan van 
the estate as s~on as pOSSIble of the eXIstence and whereabouts p g lk b t . h b . d n en ze aan de 1ru ator of·· I' . en waar zu e a en zte cvm e . r1of the asset and to de lver It to, or p ace It at the dIsposal of, b d I dd t h d' f t iJ'ner beschikking te
the trustee or assignee, oe e re er e, over an ~gen 0 ze e z, " 

stellen, maakt zwh schuldig aan een overtredmg en wordt bI] 
,\ISChUldigbeVinding gestraft met een boete van ten hoogste drie 
honderd pond of met gevangenisstraf zonder alternatief van 
boete van ten hoogste een jaar. 

(3) The provisions of this section shal~ not a~ply to the in-I (3) De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op 
solve;nt ?r t~ the deb~or who has assIgned hI~ eS,tate, but. (3) De bepalingen van dit artikel zijn niet van .~oepassing op 
nothIng In thIS sub-sectIOn shall prevent the apphcatIOn of the1de insolvent of de schuldenaar die afstand van ZI]n boedel ge
8ectio~ to an insolvent or such.a debtor in respect of aSBetsldaan heeft, maar geen bepaling van dit sub-artikel verhindert 
belongIng to anotlHJf estate whIch has been sequestrated or\ de toepassing van" het artikel op een insolvent of zodanige 
fl,ssigned·schuldenaar ten opzichtevan baten aan een andere boedel die 

Igesekwestreerd of waarvan afstand gedaan is toebeborende. 
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Liability of 62. A partner who or omits to do in relation to the 62. De VeD1100t die met be trekking tot de goederen of S~raf~chul;partners or 
administra property or affairs of the partnership, and any person charged by zaken van de vennootschap en een peraoon die door de wet met dlghel~ va~ 
tors. (Sec law with the administration of an estate who does, or omits to de administratie van een boedel belast is, die met betrekking tot :~~~i:~r~ 
tion one do, in relation to the property or affairs of that estate any act de goederen of zaken van die boedel een handeling verricht of teurs. 
hundred and whieh if done or omitted by him under the like eircumstances nalaat een handeling te verrichten welke, indien door hem (Artikelforty-eight. ) , 	 I' h'" ldh b . bl d l"k d'hd b kki .. honderdachtIn re atIOn to IS prIvate estate wou aVe een pUlllsha e onder ergo 1] e omstan Ig e en met etre. ng tot ZIJn . n' ) 

under this Aet or any amendment thereof, shall be guilty of private boedel verricht of nagelaten verricht te zijn, hem en vee ~g. 
tbe same offence, 	 ingevolge deze Wet of een wijziging daarvan strafschuldig 

zou maken, wordt geacht zich schuldig gemaakt te hebben aan 
dezelfde overtreding. 

63. (1) Een bediende, agent of bestuurder die het gehele Strafschul. 
. ". f k l'k . h d k .. k f digheid van;LIabIlIty of 63. (1) Any servant, agent or manager having the sole or 0 wer e I e toezlC t ,over" e za en van. ZI]n wer gever 0 agenten en 

agents and practical control of the affairs of his employer or principal patroon heeft, maakt zwh bI] de sekwestratw of afstand van de bestuurders 
managers 	 b d I .. k £ t f h ldi . dt •• and evidence shall, upon the sequestration or assignment of the estate of his oe evan ZI]n wer geve~ 0 patroon s ra se u g er:, ~o~ en bewijs 
of liability employer or principal be liable to criminal proceedings and gestraft voor alle overtredmgen van deze Wet of een Wl]ZIgmg van schuld 
or date punishment for all off~nces under this Act or any amendment daa;rvan in dezelfde mate alsof die bedi~nde, agent of be8tuur~er ~~:~~~~ 

~ there?f. thereof to the same extent as if that servant agent or manager de msolvent was of de schuldenaar WIens boedel afgestaan 18 : (Artikel 
(SectIOn one 	 ' M t di t ddt d t f hId' h . d d' I t fhundred and were the insolvent or the debtor whose estate has been assigned: e en vers an e a e s ra sc u. 19 el van e I,nso ven 0 honderd 

forty-nine.) Provided that the liability of the insolvent or debtor to criminal schuldenaar wegens zulke overtreding daardoor lllet geraakt nege~ en 


proceedings for any such offence shall not thereby be affected, wordt. veerh,g) 


(2) Wanneer in een kriminele vervolging onder deze Wet of 
(2) Whenever in any criminal proceedings under this Act een wijziging daarvan, een schuld aangegaan door een in

or any amendment thereof any liability incurred by an insol- solvent of door een schuldenaar die afstand gedaan heeft van 
ven~ or by a debt?r :v~o has ~ssigned h,is ,es~ate, or the date'zijn boedel, of de datum of tijd ?-at de schuld .aangegaan 
or tIme when the lIabIlity was mcurred, IS m Issue or relevant werd betwist wordt of van belang IS met betrekkmg tot het 
to the issue. ~roof that li.ability has been admitted under any betwiste punt, is bewijs dat aansprakelikheid erkend werd 
of the prOVISIOns of sectIOns forty-two to forty-eight inclUSIve ingevolge de bepalingen van artikels twee en veertig tot en met 
of this Act or any amendment thereof shall be sufficient evidence acht en veertig van deze Wet of een wijziging daarvan, vol
of the existenc~ of the liability and the liability shall be deemed doende bewijs van het bestaan van de schuld en de schuld wordt 
to have been Incurred upon the date or at the time alleged geacht aangegaan te zijn op de datum of ten tijde zoals beweerd 
in any document submitted in accordance with the provisions in een of ander dokument dat overeenkomstig de bepalingen van 
of any of those sections in support of any claim in respect of tIle een of meer van die artikels ter staving van een vordering ten 
liability: Provided that any party to such criminal proceedings 
~ay: ;prove t~at no such liabi~Ity or .that a lesser Or a greater 
l:ablhty was mcurred or that It was mcurred on a date or at a 
tIme other than as so alleged. 

Amendment 	 , . 164. Section one htmdred and fifty-three of the
of section 	 prlUClpais hereby amended~one hundred 
and fifty
ehree 	 of Act (a) by the insertion in sub-section (3) immediately before 
No, 	 32 of the 	words "to answer" of the words "to deliver
1916. to him any documents or assets be~onging to the 

estate and"; 

(b) 	 by the additi?n at the end thereof of the following 
new sub-sections (4) and (5) ;.-

(1 ) 	The lYIaster may cause an independent investiga., 
tion to be made of the affairs of the debtor or 
insolvent at any time after publication of any 
notice of surrender or assignment of an estate or 
after a provisional order of sequestration has 
been granted as well as during the sequestration 
or assignment thereof. 

For the purpose of any such investiga~ion as is 
dCl:!uribed in sub-section (1) every trustee and 
as!;ignee shall be given by the Commissioner of 
Inland Revenue and the officers under him 
access to any returns made by the insolvent and 
in ,the possession or custody of such Commissioner 
which show the amounts of gross income, income, 
taxable income and taxable amount in any year of 
an insolvent Or debtor who has assigned his 
estate, and the sources of any such income, Such 
tr~stee or assignee shall be entitled to make copies 
of: any such return so far as they indicate 
such amounts and sources of income, Such copies 
shall, at the request of the trustee, be certified 
as correct by the Commissioner or his deputy, and 
when so certified, shall on the production 

opzichte van de schuld ingehandigd is: Met dien verstande dat 
een partij betrokken bij zulke kriminele vervolging bewijzen 
kan dat geen zodanige schuld of dat een kleinere of een grotere 
schuld aangegaan was of dat hij aangegaan was op een andere 
datum of andere tijd dan aldus beweerd was. 

64. Artikel honderd drie en vijftig van de Hoofdwet wordt Wijziging 
bi]' deze gewiJ'zigd door- van artike.! 

. 	 honderd dr~e. 
(a) 	 de invoeging in sub-artikel (3) onmiddellik na het envijJtigvan 

woord " boedelredder " waar dit voor de eerste maal Wet No. 32 
gebezigd wordt van de woorden ' vragen om aan hem van 1916, 
dokumenten of baten behorende aan de boedel te 
overhandigen en ' ; 

(b) 	 door de toevoeging aan het einde daarvan van de 

volgende nieuwe sub-art.ikels (4) en (5) : 

(4) De 	 Meester kan een onafhankelik onderzoek 
doen instellen naa::r de zaken van de schuldenaar 
of insolvent te eniger tijd na publikatie van een 
kennisgeving van overgave of afstand van een 
boedel of nadat een voorlopige order tot sekwes
tratie verleend is zowel als gedurende de sekwes
tratie of afstand daarvan. 

(5) Voor 	 het doel van zulk een onderzoek aIs be
schreven is in sub-artikel (1) wordt aan elke 
kurator en boedelredder door de Kommissaris 
van Binnenlandse Inkomsten en de ambtenaren 
onder hem toegang verIeend tot de opgaven 
gedaan door de insolvent en in het bezit of 
onder de berusting van zulke kommissaris, die 
de bedragen van bruto inkomsten, inkomsten, 
belastbare inkomsten en belastbaar bedrag in 
een of ander jaar van een insolvent of schuldenaar 
die zijn boedel afgestaan heeft en de bronnen van 
zulke inkomsten aantonen. Een kurator of 
boedelredder is gerechtigd kopieen te maken van 
zulke opgaven voor zoverre zij zulke bedragen en 
bronnen van inkomsten a,anduiden. Zulke 
kopieen worden op verzoek van de kurator door 
de Kommissaris of zijn plaatsvervanger voor 
korrekt gecedificeerd en worden, wanneer aldull 
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thereof, be"admitted~in evidence in any pro gecertificeerd, bij overlegging daarvan in civiele en 
ceedinO's, civil or criminal. The provisions of kriminele procedures ala bewijsstukken toegelaten. 
this s~-section shall have effect, anything to the De bepalingen van dit sub-artikel nemen effekt 
contrary notwithstanding in section four of Act niettegenstaande de bepalingen van artikel vier 
No. 40 of 1925. van Wet No. 40 van 1925. 

. 65. Artikel lwnderd vier en vijftig van de Hoofdwet wordt Wijzig~g

Amend~nent 65. Section one hundred and fifty-fol,/;r of the prilJeIpal Act bij deze gewi]' ziO'd door de schrapping van sub-artikel (1) en de van artlk~l 

of sectlOn , d 1 '.- f b . 	 (1) dth"'" I d' b honderdmer one hundred'S h(Jreby amended by the e etIOn 0 su -sectIOn an e mdeplaatsstelhng daarvoor van het vo gen e llleuwe su - en mjftig van 
andfiJty-four substitution therefor of the following new sub-section (1):- artikel (1) ;- , Wet No. 32' 

°ofUl~9clt6N.Jo. 32 	 (1) Opteken.ingen hetende, de notulen va,n e,en biJ.·een:-van 1916.
(1) Anv record purporting to be the minutes of a meeting 	 h 

m{der this Act or of proceedings under section one komst lllgevolge deze Wet of van vernc tmgen mge
d I volge artikel honderd en dert'ig te ziju en hetende te 

/mndred and thirty and purporting to be signe at the dien tijde door een persoon zich noemende Meester, 
time thereof by any person describing himself as Master1 magistraat of andere voorzittende ambtenaar onder
magistrate or other presiding officer or by the Com- tekend te zijn of door de kommissaris (naar het geval 
missioner (as the case may be) shall upon production mocht zijn) gelden bij overlegging door eon of, andere 
by any perdis?n be receidvedd tals pr~ma facie evidence of I persoon als prima facie bewijs van de daarin opge
t he procee ngs recor e ' lCrem. 	 t k d . ht' ,e en e verrIC mgen. 

Amendment. 66. Section one hundred and.fifty-si.r of the principal, ActI 66. Artikel kondenl zes en viJftig van de Hoofdwet wordt Wijzi~i'.'g 

of section IS hereby ame:r:d?d by the deletIclll. fro~n sub-sectIOn (2) OI the I bij deze gewijzigd door schrapping uit sub-artikel (2) van de van artIkcl 

one hundred words" one shIllIng" and the subStltutIOn therefor of the words:woorden " een shilling" en de indeplaatsstelling daarvoor van hond;:~~ ze8 

and Jij"tY-6i;r, ,. h'11' d~ . " th d 1 t' th f ' f 	 ' , d 'd h ' en tnJJt'!U
of Act No, ", two s 1 mgs an SIxpence; ,e e e IOn ere rom 0 I'de woorden " twee shIllmgs en zes pence"; oor esc rapplllg van Wet No. 

32 of 1916. all the words after" held" to " course of payment" and t.he van 8Jle woorden na "gehouden zal worden" tot en met 32 van 1916. 


substitution therefor of the words "toge~her.with a coP:r of " dividenden" en de indeplaatsstelling daarvoor van de 

every liquidation account and plan of distnbutIOn, or contnbu- woorden " te zamen met een kopie van elke likwidatierekening 

tion about to be lodged with the 11aster." en di8tributierekening of kontributierekening welke aan de 


I Minister voorgelegd zal worden". 
Amendlllent . 67. Section one hundred and..~rty-e'ight of the principal Act) 67. Artikellwndet'd acht en vijftig van de Hoofdwet wordt Wijzigi~g
of section IS her~by ameJ:~ed by the add.ltIon at the end tl~ereof of the. bij deze gewijzigd door de toevoeging aan het einde daarvan van van artlkel one hundred 
and fiftyfoHowlllg prOVISIOn as sub-sectIOn (2) of the sectIOn, the sec- i de vol<rende bepaling als sub-artikel (') van het artikel terwijl hond;e~~ acht 
eight of Act tion as originally enacted to be sub-section (1) thereof:- Ihet a~tikel zoals oorspronkelik ingevoerd, sub-artikel (1) W:'?;~.v~~ 
No. 32 of .daarvan wordt 	 van 1916.
1916. (2) Any costs and expenses mcurred by the Master or a 


presiding officer in the protection of the assets of an (2) Alle ~osten en onkosten door ~e Meester of ~en 

estate or in carrying out any provision of this Actl voorzlttende ambtenaar gemaak~ m de. b:sc~ermmg 

or any amendment thereof shall, unless the Com;t! van de b~ten ~an een boredel of m d~. ll;It:,oermg ~an 
otherwise order, be regarded for the purposes of thIS een bepahn~.van deze '\\et of.een wIJzlgmg daarvan 
Act or any amendment thereof as included in the worden tenzIJ .het Hof anderszllls beveelt, bes?~~u:wd 
costs of sequestration. voor de doelemden van deze '\\r et of een WIJzIgmg 

daarvan als begrepen onder de kosten van sekwes
tratie. 

Amendment 88. Section one lmndT;;d and fifty-nine of the principal Act 
of section is hereby amended by the addition of the following words 68. ~:tikel hon~~rq negen en vijftig .van de Hoofdwet Wijziging 
one h"Undr~d at the end of the section :_ !word blJ deze gewIJzlgd doc:r de toevoegIng. daaraan van de X:~d::1ikel 
and fifly-mne 	 ',volgende woorden aan het eInde van het artIkel: 
of Ad No. Th . . f t' h ,d d' d' ht 	 negen en 
32 of 1916. e p~o".ISlOns 0 sec IOn ttvo .un 1e an, eLg ,y-mne De bepalingen van artikel twee honderd negen en v#ftiq van 

of the CrlI~llnal Procedure and EVIdenceAct, 1917, shallr tachtig van de Wet op de Kriminele Procedure en Bewijs- Wet No. 32 
not apply If th~ Attor~ey-General or SoliCItor-General or. levering, 1917, zijn niet van toepassing indien de prokureur- van 1916. 
person. prosecutlll€? on hIS behalf before an;:- co,:rt or be~ore, generaal of soliciteur-generaal of persoon die te zijnen 
a magIstrate. holding a preparatory exa~J?-atIOn reqUIres i behoeve vervolgt voor een Hof of voor een magistraat 
the prod,uctIOn for the p~rpose of cmn::nal procedure die een voorlopig onderzoek houdt de overlegging ver
under thIS Act of any orIgInal document m the custody langt voor de doeleinden van kriminele procedure inge
or under the control of the Master or of any Government volge deze 'Yet, van een oorspronkelik dokument onder 
officer. 	 de berusting of de kontrole van de Meester of een staats

beambte.Deportati,?n 69. If person (not being born in any part of South 

of non·Un10n Ai ' h b . I d d' th U' ) h b 69 d' (. .. db'
born persons ' rIca as een Inc u e In e 'lllon as een con- • In len een persoon met ZlJn e een perstlon ge oren In Deportatie 
for certain victed after the commencement of this AC.t of any ofience een deel van Zuid-Afrika dat begrepen is onder de Unie) ver- van n!et in 
offences thereunder the Minister of Justice may, haVIng regard to the oordeeld is na de invoering van deze 'Vet van een overtreding ~e UIlle ge
against the circumstances connected with the offence, deem such person van dezel ve kan de Minister na overweging van de omstandig- s~~=~ per. 
Act. to be an undesirable inhabitant of the Union and may, by heden in verband met de overtreding, zulke persoon een onge

warrant under his hand, cause him to be removed from the wenste inwoner van de Unie achten en kan bij lastbrief door 
Union and pending removal to be arrested and detained in hem ondertekend zulke persoon uit de Dnie doen verwijderen tre'C1111ge'Wn et, 
custody. en hangende verwijdering hem doen arresteren en onder van 

bewaring houden. 
GENERAl, AND MISOELLANJi:OUS. 


ALGEMENE EN GEMENGDE BEPALINGEN, 


Special pro- 70. (J) ,\Vherever a claim against a s!'questrated or • 70. (1) Wanneer een vordering tegen een gesekwestreerde Biezo~dere 

vfisionin ,case is in respect of the value of delivered to the of afgestane boedel in verband staat met de waarde van goederen ?epalmg1en 


• 0 sale ot d ' . h C h' 1 	 d h ld d" ] W tId . m geva vangoods under Hrlo:- ~fter t e co.r:r:mencement 0, t .18 . Un( er an agreeme~t aan esc u enaar na e lll,:oerlIlg van ueze e' ge ever Ing~: verkoop vaD 
~ suspensive contmrung a conditIOn whereby the passIng of the property In volge een overeenkomst dIe een voorwaarde bevat waarbIJ goederen 
condition. such goods is suspended until certain payments prescribed ill het overgaan van het eigendomsrecht in zulke goederen opge- onder op

the agreement have been made such agreement shall be regardt.d schort wordt totdat zekere betalingen beschreven in de over- schortendde 
voorwaar ... 
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on the sequestration or assignment of the debtor's estate eenkomst plaats gevonden hebben wordt zulke overeenkomst 
as creating in favour of the creditor a special pledge of such bij de sekwestratie of afstand van de boedel van de schuldenaar 
goods whereby the amount outstanding of such payments is beschouwd eeil speciaal pandrecht ten faveure van de 
secured. The trustee or assignee shall, if required by the schuldeiser over zulke goederen daar te stellen, waarbij 
creditor, deliver such goods to him, and thereupon the creditor het nog onvoldane bedrag van zulke paaiementen verzekerd 
ehall be deemed to be a creditor holding movable property wordt. De kurator of boeclelredder overhandigt indien zulks 
as security for his claim and the provisions of section seventy- door de schuldeiser verlangd wordt zulke goederen aan hem 
seven of the principal Act as by this Act substituted shall en daarop wordt de schuldeiser geacht een schuldeiser te zijn 
apply. die losse goederen houdt als sekuriteit voor zijn vordering en 

de bepalingen van artikel zeven en zeventig van de Hoofdwet 

(0) If ft t t' . t f th d bt' ~ t zoals door deze ,Vet vervangen zijn van toepassing.;::: a ,er seques ra Ion or asslgnmen 0 e e or s esua e 
the trustee or assignee thereof ascertains that such goods (2) Indien na sekwestratie of afstand van de boedel van de 
have been returned by the debtor to the creditor within a schuldenaar de kurator daarvan uitvindt dat zulke goederen 
period o~ one month prior to the sequestration or assign- door de schuldenaar aan de schuldeiser teruggegeven zijn 
ment, the trustee or assignee shall be entitled to demand binnen een tijdvak van een maand v66r de sekwestratie, is 
that the creditor deliver to him such goods or the value thereof de kurator of boedelredder gerechtigd te vorderen dat de 
at the date when they were so returned to the creditor, subject scnuldeiser aan hem overhandigt zulke goederen of de waarde 
to payment by the trustee or to deduction from the value (as daarvan ten tijde dat zij aldus werden teruggegeven aan de 
the case may be) of the difference between the total amount schuldeiser, behoudens betaling door de kurator of aftrek van 
payable under the said agreement and the total amount de waarde (naar het geval mocht zijn), van het verschil tussen 
actually paid thereunder. In the event of the goods beinghet totale bedrag ingevolge de aezegde overeenkomst betaal
delivered to the trustee or assignee the provisions of sub-section baar en het totale bedrag werkelik daaronder betaald. Ingeval 
(1) of this section shall apply. 

Implied Con
ditions in 71. (1) In every agreement between a trader and another 
sales of goods person for the sale and purchase of goods under a condition 

~, under a sus- whereby the passing of the property therein is suspended until 
penSIVe COIl-' 	 'b d' h h b ddition. certam payments prescrl e ~n t .e agreement ave e~n ma e 

t~ ~he trader~ there s~all be Im~hed the, further followmg ?on
~ltlOns n~twlthstandmg anythmg to tne contrary contamed 
m such ~greement:-

(et) In the event of the trader resuming under the terms of 
t,he agreement possession of the goods, the other 
party to th.e agreement shall be entitled, if within a 
period of twenty-one days after the resumption of the 

van de overhandiging van de goederen aan de kurator of 
boedelredder worden de bepalingen van sub-artikel (1) van 
dit artikel van toepassing. 

71. (1) In el~ overeenkomst tussen~ een handelaar en een Stilzwijgen. 
andere persoon voor de verkoop en aankoop van goederen onder de yoor- . 
een voorwaarde waarbij het overgaan van het eigendomsrecht ~aard:n In 

daarin opgeschort wordt totdat zekcre betalinbO"en voorge- oyUeUrre-eno_op 
schreven in de overeenkomst gedaan zijn aan de handelaar, komsten. 
worden de volgende verdere voorwaarden, niettegenstaande 
tegenovergestelde bepalingen van zulk een overeenkomst, 
stilzwijgend verondersteld:

(a) 	 In geval de handelaar de goederen krachtens de termen 

van de overeenkomst weer in bezit neemt is de andere 

partij tot de overeenkomst, indien hij binnen een tijd

vak van een en twintig dagen na de inbezitneming 

van de goederen alle achterstallige bedragen ver

schuldigd onder de overeenkomst betaalt, gerechtigd· 

om aflevering van de goederen op de bezigheidsplek 

van de handelaar of ter keuze van de handelaar op het 


goods he pays all arrears due under the agreement, \ 
to demand delivery of the goods at the trader's place 
of business or at the option of the trader at the 
premises in which the goods are stored if such 
premises are less than ten miles distant from the 

perc eel waar de goederen bewaard worden wanneer 
zulk perceel minder dan tien mijl van de woonplaats 
of bezigheidsplek van de andere partij verwijderd is te 
eisen en hersteld te worden in zijn rechten krachtens 
het kontrakt ; 

residence or place of business of the other party 
and to be reinstated in his tights under the contract; 

(b) in geval de handelaar de goederen krachtens de termen 
van de overeenkomst weer in bezit neemt nadat hem 
minstens zestig percent van alle bedragen verschuldigd 

(b) in the event of the trader resuming under the terms of ingev61ge de overeenkomst door de andere partij 
the agreement possession of the goods after he has daartoe betaald is, dan is die partij gerechtigd om 
1:Jeen paid not less than sixty per cent. of all amounts binnen een en twintig dagen na de inbezitneming van 
payable under the agreement by the other party there de goederen van de handelaar te vorderen om hetzij 
to, then that party shall be entitled, within twenty-one die goederen binnen cen maand na de datum 
days after the resumption of the goods, to require the van de vordering bij publieke veiling, of, indien 
trader either to sell them by public auction within one de partijen zo overeenkomen, l1it de hand to verkopen. 
month from the date of the requirement or, if the De venduafslager wordt door beide partijen benoemd 
parties so agree, by private treaty. The auctioneer of, bij gebreke van zodanige benoeming, door de magi
shall be nominated by both parties, or, in default of straat van het distrikt waarin de goederen zich be
such nomination, by the magistrate of the district vinden. Na de verkoping betaalt de handelaar, na 
in which the goods are. After the sale the trader aftrek van de kosten in verband daarmee en van aIle be
shall, after deducting the costs incidental thereto dragen betaalbaar ingevolge de overeenkomst, min 
and all moneys payable under the ageeement less the het totale bedrag van enige bctalingen werkelik daar
total amount of any payments actually made there onder gedaan, de balans van de opbrengst van de 
under, pay over the balance of the proceeds of sale verkoping aan de andere partij, en de handelaar ver
to the other party, and the trader shall in every case strekt aan de andere partij in elk geval een volledig 
furnish to the other party a full statement of account gespecificeerde rekening met betrekking tot de zaak. 
in relation to the matter. In the event of the nett In geval de netto opbrengst van de verkoping onvol
proceeds of sale being insufficient to discharge doende is om zodanige bedragen te kwijten, dan kan 
such moneys the trader may recover the deficiency 
from that other party by action in a competent court. i 

de handelaar het tekort van de andere partij bij aktie 
in een bevoegd hof invorderen. 
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(2) The prov~sions of this section shall not apply to an agree
ment entered Into before the commencement of this Act. 

Rights of 72. (1) Every purchaser of immovable property who has 
purchaser of under agreement of purchase undertaken to pay the purchase
Immova.ble . h ., . 
property prl.ce t ereof In Instalments at specified periods and who has 
who has paid paId to the vendor of the property in such instalments not less 
part of flur- . than fifty per cent. of the agreed purchase price shall be entitled 
chase prwe. t~ ,demand fr?m the vendor transfer of that property on con

ditIOn that, SImultaneously with the registration of transfer, 
there shall be registered in favour of the vendor a first mortgage 
bond over the said property to secure the balance of the 
purchase pricc and interest in terms of the agreement of 
purchase, 

(2) De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op 
een overeenkomst aangegaan v66r de inwerkingtreding van 
deze Wet. 

72. (1) Iedere koper van vastgoed die onder een koopover- ~'te(lhten vaL 
e kom t d h ft d k .. d . . k r v en t s On ertnomen ee ""dom ke OOPPbrl]S 1aarvand.In paalde- v~;:O"oe~n

1d tmeken op v~ teste e dI~ perd en. te e~a en en I~ aan" e die koopprijs 
ver oper ,":a~ e vastgoe In zo amge paalementen ill~~ mIn-' gedeeltelik 
der dan vl]f~Ig percen~ van de overeengekomen kooppn]s be- betaald 
taald heeft, IS gere~htlgd om van de verkoper tr?:nsr.or.t van heeft. 
dat v~stgo~d te elsen onder voorwaarde dat geh]ktI]dig met 
de regIstratie van het transport cn ten faveure van de, verko
per een eerste verband over genoemd vastgoed geregIstreerd 
wordt ter verzekering van de balans van de koopprijs en 

(2) If th II' bI f '1 f . h,rente in termen van de koopovereenkomst. e se er IS una e or al s or re uses to gIve suc I 
transfer as soon as may be and in any case not later than three (2) Indien de verkoper niet in staat is of verzuimt of weigert 
months after receiving such demand, the purchaser may treatlom zodanig transport zo spoedig mogelik en in aUe gevallen 
the contract as cancelled and may recover the purchase price!niet later dan drie maanden na ontvanO'st van zulke eis 
paid. by him together with such damages as he may have1te geven, kan de koper het kontrakt als g~kanseleerd behan
sustamed. delen en kan de door hem betaalde koopprijs te zamen met 

. . f thO . h II 1 zodanige schade als hij geleden mocht hebben verhalen. 
(3) The prOVISIOns 0 IS sectIOn s a not app y to an agree- . 

ment for the purchase of property entered into before the (3) De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepa3sing 
commencement of this Act or to any agreement for such pur- op een overeenkomst voor de aankoop van vastgoed aange
chase whenever entered into, if the vendor is the Government gaan v66r de inwerkingtreding van deze Wet, of op een over
of the Union. 

Amendment 73. To Tariff B ill the Third Schedule to the principal Act 
of Third there shall be added the following wordsSohedule to 

If th t t 1 tAetNo.32 · f t t :t!. d . e, 0!l remunera IOn 0 a rUB ee. or aSSIgnee un er
of 1916. thl~ tarIff IS less than forty p,mnds m all, he shall be 

entItled, up to that amount, to remuneration at the rate 
of five per cent. on the value of all the assets of the estate; 

and there shall be deleted from the said tariff the following
words :

".upon security taken over by a creditor under 
sectIOn seventy-seven, a fee to be taxed bv the Master upon 
the merits of each case." • 

Short title Th is Act may be cl'ted a th I 1 A t 191A 
and (lom 74• s e nso veney c, ).

Amendment Act, 1926, shall be read as one with the principalrnenCe!l1t::Dt 

eenkomst tot zulk een aankoop, wanneer ook aangegaan, in
dien de verkoper de Regering van de Unie is. 

73, Aan tarief B in de Derde BijlaO'e van de Hoofdwet 
worden de volgende woorden toegevoegd van 

ur d 1 l' I Biilage vanH an~eer e tota. e be ?nlng. van een kurator of boed~ - W~t No. 32 
redder mgevolge dlt tanef mmder bedraagt dan veertlg van 1916. 
pond in het geheeI, is hij gerechtigd om tot op dat bedrag 
beloning te ontvangen tegen vijf percent van de waarde 
van aIle baten van de boedel ; 

en uit bedoeld tarief worden de volgende woorden geschrapt :
" Op s~kuriteit door een sC,huldeiser overgenomen inge

volge artIkel zeven en zevenhg, een door de lYIeester te 
takseren fooi volgens de merieten van elke zaak." 

74. Deze Wet kan aangehaald worden als de Insolventie Korte titel 
ur t 1 16 ur'", 1926 R" d I hI" 
n e, 9 , n l]Zlgmgswet, . IJ wor taB ~en ge ,ee ~~~~;~~rlng 

oj Act. Act, and shall commence and come into operation on the first. gelezen met de Hoofdwet en vangt aan en treedt III werkmg . 
day of October, 1 n26, op de eerste dag van Oktober 1926. 

No. 30, 1920.]No. 30, 1926,J 

WETACT 
respects the 

Act, 1925, and the 
and Harbours Superannuation Fund Act, 1925. 

E IT E:NACTED by the King's Most Excellent 
Senate and the House of ksembly of the Union of 

of the 

oj 

Rail ways and Harbours 

D

i" hereby amended by 
of sub-;ection (l) and 

new paragraph 

to allY [lcr"on wh() entered the S3rvice after the 
and who was appointed to a 

clerical pmt in the Service between that date and 

To amend in certain Om die Spoorwegen en Havens Dienst Wet, 1925, en 
Harbours ServIce die Spoorweg.;;n en Havens Superannuatie Fonds 

Wet, 1925, in sekere opsigte te wysig. 

B IT WORD BEPAAL deur Sy lYIajesteit die Koning, die 
Senaat en die Volksraad van die Unie van Suid-A:frika, 

Africa, as followil ;- volg ;
I. (I) Artiekel ag van die Spoorwegen en Havens Dienst Wet, Wysiging

Amendment 1. (1) S'ction 1925 (Wet No. 23 van 1925) word hiermee deur die van al'tiekel
of section Act, 1fU5 (Act 2\J, 23 paragraaf van sub-artiekel (I) te skrap en vervang a'l van Weteight of Act 
No, 23 of deletion of tin burGh die volgende nuwe paragraaf:- :No._ 23 van 
19'~5, 3ub3Gttution of the follo "D b I' d' b t'k 1 k 1920,e epa mgen van It su -ar 1 e 00 van toe-

passing op iemand die na de dertigste dag van September," T h3 pro vi ,ion3 
1912, in de Dienst getreden is en die tussen die dag en 
de ilHverkingtreding van deze Wet in eell kIerkebetrekkillg day or SiJptClmb3r, 1911, 
aangesteld werd ". 

(2) Hierdie artiekel word geag in werking te gewees het opcommencement of this Act". 
vanaf die eerste dag vall September 1925. 

(2) This section shall be deemed to have been in 2. (1) Artiekel elf van die Spoorwegen en Havens Super- Wygiging 
on and from the first day of September, 1925. annuatie Fonds Wet 1925 (Wet No. 24 van 1925) word hiermee van artiekel 

, • . 'I dId"' d' f (b) b t' k I ( ) elf van "Vet•Amendment ::l~;;bloa eleven of Rtl,llW9,Y3 and Harbours Super- gewy~lg eur a ,,16 woor ,; 1Il paragraa van BU -ar Ie e ~ No. 24 van 
of sect,lOn Flud A;;b. 1925 (Act No. 24 of 1925) is hereby na dIe woord maand te skrap en te vervang deur dIe 1925, 
eklJen of Act .: . 'd " d t b" 'f d 11 d 1'k ' No. 24 of am".nded by tn.G addJl,lon at the end. of p~ragraph (b) ?f sub- woor e; mag IJ <: op e ,vo e ,maan E' I" se pensl~;n-
1925, sectlO'l (2) of the word, : or on thIrty tImes the eqUivalent dragende emolumenten, of op dertlgmaaI zoveel al~ de dagehKse 

daily p3llsionable emoluments, whichever is the greater ". pensioendragende emcilumenten, naar gelang het een of het 
. h II b d d h b' . ander meer bedraagt ".Tl .(2)~I3 sectIOn s a e eem~ to ave r:een 1Il operatIOn (2) Hierdie artiekel word geag in werking te gewees het op 

on and trom the first day of Sep.;ember, 1920, f d' t d September 1925 
Short title. en vana Ie eers e ag van . '. 

3. This Act may be cited as the Railways and Harbours 3. Hierdie Wet mag aa~gehaal word as di? .Spoorweg- en Korle tietel. • 
Service and Superannuation Fund Acts Amendment Act, 1926. Hawediens en Superannul\slefouds Wette Wyslgmgswet, 1926. 

I 
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No. 31, 1926.] 	 No. 31, 1926.) 

ACT WE,!,' 
To 	amend the Provincial Subsidies and Taxation Om dre ProvinciaIe Subsidies en Belastingsbevoegd-

Powers (Amendment) Act, 1925 (Act No. 46 of heden (Wi,jzigings) Wet, 1925 (Wet No. 46 van 
1925), and to provide for the disposal of certain 1925) te wysig, om te bepaal hoe sekere Iisensie
licence duties and fees and the validation of gelde en fooie bestee moet word en om sekere 
certain licences Issued. 	 uitgereikte lisensies te bekragtig. 

B E 11' 'ENACTED by ,1m King', Mo,t E,,:llent ~,j",ty,1
the Senate and the ROUBe of Assembly of the Union of DIT WORD B~PAAL deur Sy ~lajesteit die Koning, die 

South Africa, as follows :- Senaat en dIe Volksraad van die Unie van Suid-Afrika, 
Amendment 1. (1) .sub-section (2) of section two of the Provincial as volg:-. , ., ,

of seotion Subsidies and Taxation Powers (Amendment) Act, 1925 1. ,(1) Sub-artIeke.1 (2) van artlekel twe~,v.aJ?- dIe Provmclale Wysiginl?

two of, and (hereinafter called the principal Act), is hereby amended by S~b8ldies en. Belastmgsbevoegdheden (W~]Zlgmgs) We~, 1925 v~n art~ekelthe Seeond the deletion from-	 (hleron,der dIe Hoofwet genoem) word hlermee gewYSlg deur ~;:~~ dieSchedule to, 

Act No. 46 (1 h " ". skrappmg. van-. Bylae van 

of 1925. (a) lfara"rap (b) of the word" European ,and (a) die woord "blanke" m paragraaf (b) ; en Wet No. 46 

(b) 	 pa.ragraph (d) of the words t? an ex~ent ~ot less than I (b) die woorde "tot een bedrag van niet minder dan van 1925. 
nme·tenths of the grant hereIn provlded. negen-tienden van de hierin hepaalde toelage" in 

(2) The Second Schedule to the principal Act is hereby paragraaf (d). 
amended- (2) Die Twede Bylae tot die Hoofwet wOId hiermee ge

(a) by the deletion of the word" European" in item (0); wysig- . 
and 	 (a) deur skrappmg van die woord "Blanke" in pos 

(b) by the addition at the end of item (d) of the following (b); en. . 
words :_ (b) deur toevoegmg, aan dIe end van pos (d), van die 

" Provided that in the aO'gregate the grants under volgende woorde: 
this item shall not exceed by more than one-ninth the "l\let di.en verstande d~t de toelagen krachtens 
aggregate amount of the aid given by the Province. deze post In het geheel met meer ~ogen bedragen 

. . '. dan een negende van het gezamenlike bedrag van 
2. (1) .fi~y lIcence .duty or fee .recel~ed by any. a~thorlty . de ondersteuning door de Provincie verleend".

certain ~eferr()d to III sub.sect!on (2) of seotIOn mne of the prInCipal Act 2. (1) Alle lisensieregte of fooie deur 'n outoriteit vermeld Terugbeta, lioence 
duties m resp~ot of the ca~rymg on, on or after the first dar of Janu~ry, in sub-artiekel (2) van artiekel nege van die Hoofwet ont-ling van 
collected 1926, . III the ProvlI~oe of N at~l, of a~y trad.e, busIll~ss, calhng, vang met betrekking tot die uitoefening, op of na die eerste ,,:eker~ 
by local VocatIOn ~r profeSSIOn for WhICh a lIcence IS prescribed under dag van Januarie 1926 in die Provinsie Natal van enige hs~nsleregte
authorities the 	Lic~I1c~s C~nsolidation Act, 1925 (Act N,o. 32 of .1925), handel, besigheid, amb~g, beroep of profess ie, ';~arvoor die ~f~:a~~:in Natal. 

shall, withIll thIrty days a:fter the promulgatIOn <;>f thIS Act, Licenties Konsolidat,ie Wet, 1925 (Wet No. 32 van 1925) 'n outoriteite 
be refunded by such authontJ:" to the per~on who paId the same. lisensie voorskryf, moet binne dertig dae na afkondiging van in Natal. 

(2) No person referred to m ,sub-seot~on (1) shall by.re~s.on hierdie Wet, deur daardie outoriteit terugbetaal word aan die 
?f any such pay~ent made. by hIm be rehe~ed from any l~ab~l~ty persoon wat dit betaal het, 
Imposed upon hIm by seotIOn one of the LICe~ces ConsohdauIOn (2) Iemand vermeld in sub-artiekel (1) word deur wat hy 
Act, 1925!(Act No. 32 of 19~5), to take out a hcenc~ as from the aldus betaal het nie vrygestel nie van die verpligting wat 
first day o~ January: 1926, m .respect of the,carrymg o.n of the artiekel een van die Licenties Konsolidatie Wet, 1925 (Wet 
tradc, busmess, calhng, vocatIOn or profeSSIOn f?r WhICh such No. 32 van 1925) aan hom ople, om, gcreken vanaf die 
p~yme~t was ~ade, but fo~ t~~ purposes of sectIons seven and ep,rste dag van Januarie 1926, 'n lisensie uit te neem vir die 
e.ght ot ~he saId Act the liabIlIty of such person to take out uitoefening van die handel, besigheid, ambag, beroep of pr~". 
such a lIcence shall be deemed to have commenced upon the fessie waarvoor aldus betaal is maar vir die doeleindes van 
expiration of thirty days after the promulgation of this Act. art'iekels sewe en ag van genoe~de Wet word daardie persoon 

(3) Nothing in su~-section (1) shall ~l?ply in respect of a.ny se verpligting om daardie lisensie uit te neem geag te beginne 
duty or fee lawfully unposed by a mUnICipal or local authorIty na verloop van dertig dae na afkondiging van hierdie Wet. 
under the authority of an Ordinance covered by sub-section (2) (3) Sub-artiekel (1) is nie van toepassing nie ten opsigte van 
of section twelve of the principal Act. regte of fooie wat deur 'n munisipale of plaaslike bestuur 

.,"lurre.mler of 3. Any licence duties received by any borough or township we~tig gehef is kra&tens 'n ordonnans.ie wat val onder sub-
e:ertalU in the Provinee of Natal in respeet of licences issued for the sale arblekel (2) van artlekel twaalf van dIe Hoofwet. 
liqllorhcence 	 3 All I" 't d f d . d' P . .duties on or aften the first day of January, 1926, of intoxicating liquors . e IsellSieregte ~at .n s ~ o. orp I~ Ie rovmSlC Uitbetaling 
collected shall, within thirty days after the promulgation of this Act, Natal ontvang het op lisensies Ultgerelk VIr dIe ,verkoop van ,:an~kere 
in Natal by. be paid over by such borough or township to the local receiver sterke drank op of na die eerste dag van Januarle 1926, moet hsenslerdegte 
b h d 	 b' d' d d' fk d" hi di W t d wat ate e enoroug. an' of revenue. mne ertig ae na Ie a on 19ing van er e e eur dorpein 
t0V;:hlf daardie stad of dorp aan die plaaslike ontvanger van staats- Natal gein 
au, on H~S. inkomste uitbetaal word. het. 
Validation of 4. Notwithstanding anything contained in section thirteen ,4. ~iete~nstaande, die. bepalinge ,:ran artiekel dertien van Bekragti. 
certain of the Lioences Consolidation Act, 1925 (Act No, 32 of 1925), dIe Llcenties KonsohdatIe Wet, 1920 (Wet No. 32 van 1925) gingvan 
~~~~~~es or sub-section. (3) of sect.ion twelve of the princip~l Act, or any of dsub-artiekel d(3) vanl.arti~kel twtaalj van diedHowofwtet of eknigfe ~i~~~~~es wat 
without other la.w, ~o lIcence requlr.ed under the first~mentIOned Act and an er wet, wor gee~ IsenSle wa eersgenoe~ e e v~or8 rr sonder '!S 
authoriza· heretofore ~ssued by a receIver of revenue WIthout the presenta- ~n wat tevore de~r n ontvange~ van staatsmkom3te :'ll.tgerelk magtiging 
tion. tion of any certificate or other authorization required by any law rs sonder oorleggmg van 'n sertlfikaat of ander magtlgmg wat uitgereikis, 
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shall be deemed on that ground to be invalid, if such certificate 'n wetsbepaling voorskry£, om die rede as ongeldig beskou as 
or authorization was withheld from the person taking out such daardie sertifikaat of magtiging aan die persoon wat die lisensie 
licence on the ground of his refusal or failure to pay to the uitgeneem het, onthou is omdat hy geweier of versuim het om 
person entitled to issue such certificate or authorization any vir daardie lisensie 'n som te betaal aan die persoon wat geregtig 
eum in respeet of such licence. waf! om daardie sertifikaat of magtiging uit te reik . 

Amendmellt . ~. (1) Sub-seetion (3) of section. eleven of the pri;-lCipal A~tl 5. (1) Sub-artiekel (;3) van a!tiekel elf van die Hoo.fwet WY8igir~g 
of section IS nereby repealed and the followmg new sub-sectIOn SUbstl- word hlermcc herroep en deur dle volaende nuwe sub-artlekel van arhekel· 
eleven of Aut tuted;
No. 46 of 
1925. " (3)~No licence duties shall be payable to any borough, 

township or other local authoritv in the Provinoe of 
Natal in respect of the carrying" on, on or after the 
first day of January, 1926, of any trade, profession or 
ocoupation, or thc doing on or after the said day of 
any act for which a licence duty is imposed under the 
Licences Consolidation Act, 1925 (Act No. 32 of 1925), 
save suoh additional duties or fees as may be imposed 
under the provisions of sub-section (2) of section 
twelve." 

(2) Proclamation No. 278 of 1925 issued by the Governor-
Ge I' t f b '1) f h . i . h 11 b 

vervang:- 0 elf van Wet 
" ( G l' . h .. h ]'1' d t d ~o. 46 van . 3) een lCentlereo ten zl~n verso u.t 1$ aan een ~ a., 1925. 

dorp of ander plaatsehk bestuur 111 de PrOVInCIe 
Natal ,:oor de uitoefelling, op of na ~e c~rste dag van 
Jan,:~rle 1926, van eel!- h~ndelsbezigheld! beroep of 
bednJf, of v,oor de verrlChtmg op of na dIe d~g, v.au 
e;m h~nd~hng. waarvoor kra~htens de ~lcentles 
I~ons?hdatle Wet" 1925 (\~et No. 32 .van .~v25) een 
hcelltle gehev~l1 wordt, ?eI1alve zodalllge bl~komende 
reehten of foolen welke mgevolge de bepalmgen van 
sub-artikel (2) van artikel twaalf geheven kunnen 

d 	 " (2) P wkolr en.. N 278 1925 d dl' G 
ro 	 amaBle ,0. van ,eur e oewerneur

nera m erms 0 su -s~ctlOn ( 0 t e sal( sectIOn sa. e generaal uitgevaard.ig kragtens sub-artiekel (1) van bedoelde 
deemed to have brought mto effect, as from the promulgatlOn . 	 . .. . 

. . f b t' (3) f th t t' artlekel, word geag vanaf sy afkondIgmg die bepahnge vanthereo , f the prOVIsIOns 0 su -sec IOn 0 a sec lOn, as b t' k 1 (3) d d' t' k 1 . bb n t d . b t' (1) f thO t' 	 ISU oar Ie evan aar Ie ar Ie e, Boas vervang In su 
su S I·n e. III SU -sec ·lOn .0. IS sec .Ion. 	 lartiekel (1) van hierdie artiekel, in werking te gebring het. 

Amendment 6, SectIOn twelve of the prmCIpal Act IS hereby amended by, th 	 d I t'of section ,e 	e e lOntwelve of 
Act No. 46 (a) in sub-section (1) of the words "any consolidated 
of 1925. licences I~w ~ereafter enacted ~{ Parli~ment" and 

the. subshtuhon of the words the LICences con-I 
sohdation Act, 1925 (Act No. 32 of 1925) "; 

(b) 	 in sub-section (2) of the words" for special reasons" ; 
and 

(0) 	 in sub-section (2) of the words" consolidated licences 
law of Parliament" and the substitution of the word 
" Act". 

Amendment 7. The First Schedule to the principal Act is hereby 
of First !J,mended-Schedule to 
Act No. 46 (a) by the deletion in item 7 of the words" the control, 
of 1925. regulation and restriction of"; and 

(b) 	 by the repeal of item 8 and the substitution of the 
following new item 8 ; 

"8. Subject to the provisions of sub-section (2) of 
section three of Act No.5 of 1921, as amended by 
section nine of Act No.5 of 1922

(a) 	 a tax on adult persons other t,han companies, 
which may be graduated according to income or 
otherwise but which may not exceed five pounds 
in respect of any person; 

(b) 	 a tax on the ineome of persons other than 
companies, subjeet to the limits specified in 
sub-section (4) of section eleven of this Act." 

Provincial 8. Any tax, fee, duty or licence money which a Provincial 
tax, etc., Council is entitled to receive under the provisions of section 
may be eleven ofthe Financial Relations Act, 1913 (Act No. 10 of 1913), recovered 
in any as substituted by section nine of the principal Act, shall be .. f . . d' . 

6 	 Ar" kIt l'-I' d' II f t d h' . .,' . tie e~/)aa:t van Ie . 00 we wor lermee gewyillg Wysigmg
deur-	 van artiekel 

(a) 	 in sub-artiekel (I) die woorde "een of andere ge- twaa~van 

konsolideerd~ licentiewet hierna door het ~arlement :~t 19~5.46 
aangenomen ' te skrap en te vervang deur dIe woorde 
"de Licenties Konsolidatie Wet, 1925 (Wet No. 
32 van 1925) " ; 

(bl 	 in sub-artiekel (2) die woorde " om speciale redenen " 

te skrap; en 


(e) 	 in sub-artiekel (2) die woorde " zulke gekollSolideerde 

licentiewet van het Parlement" te skrap en te ver

vang deur die woorde "bedoelde Wet". 


7. Die Eerste Bylae tot die Hoofwet word hiermee gewysig- Wysiging 
(a) deur in pos 7 die woorde "bet toezicht, de regeling van l:Jerste

"t k . 	 Bylae toten beperking van e s rap, en . 	 Wet No. 46 
(b) 	 deur pos 8 te herroep en deur dIe volgende nuwe van 1925. 

pos 8 te vervang;
8. Behoudens de bepalingen van sub-artikel 

(2) van artikel ririe van Wet No.5 van 1921, zoals 
gewijzigd door artikel negen van Wet No. 5 van 
1922

(a) 	 een belastil1g op volwassen personen, behalve 
maatschappijen, welke progressief kan zijn 
volgens hun inkomen of anderszins, maar ten 
opzichte van niemand vijf pond mag te boven 
gaan ; 

(b) een belasting op het inkomen van personen, 
behalve maatschappijen, behoudens de be
perkingen vermeld in sub-artikel (4) van 
artikel elf van doze Wet. 

8. Enige belastinrr fooL reg of lisonsie<reld waarop 'n Pro- Provil!siale 
to 	 belastmgprovince. bI b 	 0', recovera e y actIOn tn any court 0 competent Juns lctlon winsiale Raad geregtig is kragtens die bepalinge van artiekel k' ,

. h' h U' d 1 1 11 b . 	 ens., an inWIt m t e 1ll0~, an no suc I ?ourl S la e Incompetent to elf van dio Financicle Verhoudingswet, 1913 (Wet No. 10 van enige 
hear a.nd determme any s.uch .ac~lO~ s?lely by r:oason of the ~act. 1913) soas vervang deur artiekel nege van die Hoofwet, kan in Provinsje 
that It does not exerCIse JurIsdICtIOn WIthin the provmce 
whose P~ovincial Council is entitled to receive the tax, ~ee, 
duty or hcence money sought to be recovered by such actIOn. 

Short title 9. This Act may be cited as the Provineial Subsidies and 
and date of Taxation Powers (Further Amendment) Act, 1926, and the 
operation. provisions of section one, sub-section (1) of section jive, and 

sections six and s8'/}cn shall be deemed to have had effect as 
from the first day of April, 1925. 

enige bevoegde hoi in die Unie in regte ingevorder word en mgevorder 
80 'n hof is nie onbevoeg om so 'n regsvordering te hoor en word. 
te beslis alleen omdat hy geen regsmag het Hie in die Pro
vinsie me se Prowinsiale Raad geregtig is op die belasting, 
fooi, reg of lisensiegeld wat in daardic regsvordering geeis 
word. 

9. Hierdie Wet mag aangehaal word as die Wet tot Verdere Korte tietel • 
"{IT •• p' . I S b . d' B 1 . b d en regskrag.y~ ySlgmg van _ro WlnSla e u SIC leS en e astmgs evoeg - ' 
hede, 1926, en die bepalinge van artiekel een, sub-artiekel (1) 
van artiekcl vyf, en artiekels BeS en sewc word geag in weI'
king te gewees het vanaf die eerste dag van April, 1925. 
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No, S!, 1926.] No. 32, 1926.] 

ACT WET 

To repealso much of Acts No. 12 of 187.9 and No.9 of Om die nog onherroepe deelvan WetteNo.12van 1879 

1881, of the C~pe of ~ood Hope as IS unrepealed; en No.9 van 1881 van die Kaap die Goeie Hoop 
to repeal sectIon. thirty-three of. Act .No. 13 of te herroep; om artiekel drie-en.dertig van Wet 
1916 and sub-section (2) of sechon thirty-live of No. 13 van 1916 en sub-artiekel (2.) van artiekel 
Act No. 14 of 191~ ; ~? provide for the transfer vyf-en-dertig van Wet No. 14 van 1916 te herroep; 
of the assets and ha})lhb~~ of the schools under om voorsiening te maak vir die oordrag van bate 
the control of the UDlverslbes of Stellenbosch and: en skulde van die skole onder die beheer van die 
C,ape Town ; a~d to make provision for the pension! Uniwersiteite van Stellenboseh en Kaapstad, en 
rlJrhts of certaIn teachers. I om voorsiening te maak vir die pensioenregte 

van sekere onderwysers. 

E IT EiNACTED by the King's Most Exc 11 nt M' t DIT WORD BEPAAL deur Sy Majesteit die Koning, dieB the Senate and the House of Able : th Des. y, Senaat en die Volksraad van die Unie van Smd-Afrika 
of South Africa, as follows :_ ssem y 0 e mon volg , 

1 Th f II . I h b l. Die volgende wette word hiermee herroep, te wete: die, Herroeping
Repeal of 
Laws. of ~icts ~o~ l~w~f~87;w=ndrNo,e~e 11~~1ea~efh v~z" sOf ~uc~ nog onherro?pe deel v~n We~te Nos, 12 v!l'n 1879, en 9 va? van Wette. 

H' , 0, 0 e ape 0 00 1881 van dIe Kaap dIe Goele Hoop: arbekel dr~e-en-derhg 
ope. as IS unrepeal~d; sectIon tht~,ty-tkre~ of Act No, 13 of van Wet ~o. 13 van 1916 eit sub-artiekel (2) van artiekel vyf

~:I~f'19~~~ sub-sectIOn (2) of sectIOn thtrty-five of Act, NO!cn-de,rtig van Wet No. 14 van 1916. 

Transfer of 2. (1) Subject to the provisions of section three, all im.! 2. (1) :Met inagneming van die b~palinge v~n ~rtiekel. a,rie Oordrag vall 
certain movable property used as or for the purposes of the schoolslword aHe onroerende goedere, gebrUlk as, of VIr dIe doelemdes sekere .bate 

- assets and established under Acts No: 12 of 1879 and No, 9 of 1881 of the van, die skole gestig kragtens Wette Nos. 12 van 1879 en 9 en akulde. 
liabilities. Cape, of Good Hope or any hostel or boarding establishment ya~ 1.881 van die Kaap ,die Goe~e Hoop ?f enige te~uis of kos

formmg any part of or used in conjunction with such school Inrlgtmg wat van daardie skole n deel Ultmaak of m verband 
which imDfe,diately prior, to the first day of April, 1926: daarmee. gebruik word, wat onn:iddellik voor .die e~rste .da;g 
was vested: l~ the CouncIl of the University of Cape Town, van ~prIl 1926 behoor he~ aan die Raad v.an di~ Um,we,rsltelt 
or the CouncIl of the University of Stellenbosch or in any van Kaapstad, of aan die Raad van die Umwersltelt van 
trustees to whom any such pr~perty has been transferred Stellenbosch, of a,an k,urat,ore aan :vie daardie goedere getrans
for the purposes of the said schools, shall, as from the said date porteer geword IS VIr dle doelemdes yan genoemde skole, 
be deemed to be transferred to and to vest in the educational vanaf voormelde datum, geag getransporteer te wees en te 
trustees constituted by Ordinance No.5 of 1921 of the Cape b,eho~r aan die onderwJ:'s-trustees ,inges~el deur Ordonnansie 
of Good H~p,e and sha~l be held by such trustees subject No, 0, van 1921 va~ dIe Kaap dIe ~oele Hoop en word deur 
to any cond:tlOns or ,oblIgations upon or under which it was d~ar~le trustees ~eslt ?ehoudens em~e voorwaardes ,of ver
held ImmedIately prIor to the said date. phgtmge wat onmiddellik voor daardie datum aan die besit 

daarvan verbonde was. 
(2) Subject to the provisions of section three all other assets 

used ~or or~ in connection with any school, hostel or boarding (2) Met inagneming van ?Ie ~epali~ge van artiekel a,:ie 
esta?lishme,nt, mentioned in sub-section (1) belonging im- word aIle ~nder bat~, ~e~rUlk VIr of.m verba~d met emge 
medIately prIOr to the first day of April, 1926, to the said Bkoo~, te~UlS of k,osmrIgtmg vermeld l~ sub·artlekel (1) wat 
councils o~ first-mentioned trustees shall be deemed to be onmlddellik voor die eerate dag van AprIl 1926 aan voormelde 
~ransf~rre? '~o ~nd to vest. in the school board of the district rade ~f trustees behoor: ge~g ?orgedr~ te, wees "e,n te beho<!r 
In whlCh I~ .18 sI~uated, or In the Education Department of thel·aan dIe skoolraad van dIe dIstr~k waa.rm dlt &el~e IS, of aan d~e 
Cape PrOVInce If the school comes under the direct control 'of Onderwys-Depart~Inent van dle Kaap Pr.ovlnsle wanneer dIe 
that department s.ubject to any conditions or obligations.skool onder dl,e dlreKte beheer van da:>r~le departeme~t ko~. 
upon ?r under whlCh they were held immediately prior to behoudens .emge vOOIwaa,rdes ?f verphgtmge wat onmlddelhk 
the saId date, and all liabilities incurred in connection with voor daardle datu~ aan dIe beslt daarv~n v,erbonde w~s, en aIle 
~ny su?h schoo~, hostel or boarding establishment and existing ~k~ld~ aangegaan ~n ve~band met so ,n sKool, tehUls of kos
Immediately prIor t,o the said date shall attach to and becom mngtmg, wat on:rnddelhk voor daardle datum bestaan, gaan 
the liabilities of the school board concerned or of the Educatio~ oor op en word dIe skulde van die betrokke skoolraad of van 
D~partmen,t of the Cape Province, as the ~ase may be, and the die Onderwys-Departement ;van d~e K~a~ Provinsie, nil. die 
saId counCIls or trustees shall be relieved therefrom, geva} mag wees, en genoemde uIllwersiteltsrade of kuratore 

word daarvan onthef, 

Deter· 3. (1) Within two months after the promulgation of this Act in 
mination of the Gazette the Council of the University of Cape Town and the. 3',(1) Binne twee maande na die afkondigingvan hierdie Wet Bepalingvan 
property. ;idministrator of the Province of the Cape of Good Hope shall, In dle Staatsk~erant ~~et die Raad v,an die. U!liw~rsiteit van uurgeu,rae 
assets, and In respect of the schools controlled by that council and the Kaapstad en die Admlmstrateur van die Provlllsie dIe Kaap die goe'ueI'e,
liabilities Council of ~he University of SteIlen.bosch and the'said Ad- Goeie Hoop ten opsigte van die skole onder die beheer van daar- skuldentransferred, minis~rator i8?all, in respect of the school controlled by that die mad, en moet d~e ,Raad van die U~iwersiteit,van Stellenbosch e. 

counCIl, futmsh the Minister of Education with full infor- en genoemde Admmlstrateur ten opslgte van die skool onder die 
mation as to the property, assets, and liabilities which in their beheer van daardie raad, volledige inligt,inge omtrent die 

goedere, bate en skulde wat volgens hulle oordeel kragtens 
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opinion are to be transferred in terms of section two, an~, in ar~iekel twee oorgedra moet w~rd en as ,hulle te~ opsigte van 
the event of their failing to agree in respect of any specIfied elllge bepaalde post~ van monIng v~rskIJ, ,volledIge besonder
items, full partculars of such items, , he de omtrent daardJe poste, aan dIe J\iIlllster van Onderwys 

(2) III the event of any such failure to ~g:ee, the matter. In meedeel. ".,' 
issue shall be referred for decision to the :Mllllster of EducatIOn (2) In geval van so n menmgsverskil word dIe betwlste 
who, aEter such investigation as he may deem necessary, shall saak ter beslegting voorgele aan die Minister van Onderwys, 
determine the question and whose determination therein shall wat na 'n sodanige ondersoek as wat hy nodig ag, die kwessie 
be final. beslis en wie se beslissing finaal is, 

(3) The property, assets, and liabilities to be transferred in (3) Die goedere: bate en skulde wat kragtens artiekel twee 
terms of section two shall be such as may be agreed upon in terms getransporteer of oorgedra word is sodanig as kragtens Bub
of Bub-section (1) of this section or as may be determined in artiekel (1) van hierdie artiekel ooreengekom of kragtens 
terms of sub-section (2) thereof. sub-artiekel (2) daarvan beslis mag word, , 

Regis " " be 4. (1) Die Minister van Onderwys moet die tietel~ewyse van Registrasie 
tration of 4. (1) The !Ilws~er of EducatIOn shall produce or c~use to aIle onroerende goedere, getransporteer kragtens artiekels twee van oordrag 
transfer of produc~d to the regIstrar of deeds at Oape,Town the tItle d~eds en drie en enige daarop geregistreerde verbande, oorhandig :~~d~ate en 
assets and of all Immovable property transferred I~ terms of sectIOns of laat oorhandig aan die registrateur van aktes in Kaap- .
liabilities, two and ,three and any mortgage bonds registere~ thereon, and stad, wat dan op daardie tietelbewyse en verbande en op 

such regIstrar shall th~reupon make upor~ su?h tIt.Je deeds and hulle duplikate wat in sy registrasiekantoor ill bewaring is, 
bonds and on the duplicates th~reof filed,m hIS regls~ry ~ll such en in die registers wat in sy kantoor gehou word, die nodige 
endorsements! and shall make m the regIsters kept m his office aantckeninge moet maak. 
all such entrIes, as .~ay b~ necessary. . (2) Wanneer die oorspronklike tietelbewys nie oorhandig 

.(~) Where the C:rIgmal title deed canno~ be produced,. the kan word nie, mag die Minister van Onderwys bedoelde registra
Mllllster of EducatIOn may apply to such r~gIstrar for ~ certIfied teur veraoek om 'n gesertifiseerde kopie om die plek daarvan in 
copy to ~ake the pla~~ thereof, a!ld the r~gIstrar shallI~sue such te neem, en die registrateur moet so 'n kopie uitreik sonder die 
c01?Y 'IVlthout reqUITIng cO~1?liance WIth the rel~tn:e regu- inagneming te vereis van die betrokke regulasies, vasgestel 
latIOns framed un~er the proVIsIOns of the De:ds RegIstrIes Act'ingevolge die bepalinge van die Wet op Registratiekantoren 
1918. Up,on the Issue of such, cOPJ:", the reg:ts~rar sha~l endorse van Akten, 1918. By die llitreiking van so 'n kopie, moet 
the s,a~e m, the manner prOVIded m sub-sectIOn (1).m resp~ct die registrateur daarop 'n aantekening maak Boas jn sub
?f or~gmal.tltIe deeds and shall make the correspondlIfg entrIes artiekel (1) ten opsigte van oorspronklike tietelbewyse bepaal, 
III hI8 registers. en die ooreenstemmende aantekening in sy registers maak. 

(3) No transfer ,duty, stamp duty, fee of office, or other c~arge (3) Geen here reg, seelreg, kantoorfooi of ander koste is v~r
shall b~ payable m re~pect ~f any endorsement, entry or Issue skuldig op enige aantekeniug of uitreiking kragt(',ns hierdie 
made III terms of thIS sectI<;>n., artiekel. 

(4) Any title deed, or certIfied copy of tItle deed endorsed (4) Elke tietelbewys of gesertifiseerde kopie van 'n tietel
in terms of sub-sec'G;on (1) or (2) sh~ll, for all purposes, be bewys met aantekeninge daarop ooreenkomstig sub-artiekel 
dee.me~ to be ,the tItle deed of the .Immovable property to (1) of (2), word vir alIe doeleindes geag die tietelbewys te wees 
:whIch It re~er8 III favour ?f the educatIOnal trustees r('ferred to van die onroerende goedere waarop dit betrekking het ten 
III sub-sectIon (1) of sectIOn two, gunste van die onderwys-trustees vermeld in sub-artiekel (1) 

Teachers' 5. In the event of the management and control of any van artiekel twee,
pension school mentioned in section two of this Act being transferred 5. In geval die bestuur en beheer van enige skool, vermeld Pensioenrights, 

in terms of sub-section (2) of section [lix of the Education 1n artiekel twee van hierdie Wet, oorgedra word kragtens sub- re~r van 
Amendment Ordinanc~, 1925, of the Oape of Good Hope artiekel (2) van artiekel ses van die Onderwys-Wysigings- on erwysera. 
(Ordinance No. 23 of 1925), the pension rights of any teacher Ordonnansie, 1925, van die Kaap die Goeie Hoop (Ordonnansie 
employed in such school immediately prior to the date of No, 23 van] 925), bly die pensioenregte van enige onderwyser 
such transfer together with all liabilities as to contribution wat onnUddellik voor die dag van daardie oordrag in daardie 
and otherwise connected therewith shall continue as though ~kool in diens was, met al die verpligtinge, wat betref kon
such transfer had not taken place, notwithstanding anything tribusie en andersins, wat daaraan verbonde is, voortbestaan 
contained in the said Ordinance, as of die oordrag nie plaasgevind het nieteenstaande die 

bepalinge Van genoemde Ordonnansie. 
Saving as to 6. The Secretary to the South African Oollege schools who 6. Dic Sekretaris van die Suidafrikaanse Kollege skole wat Voorbe~lOud
Secretary to holds office immediately prior to the commeneement of this onmiddellik voor die inwerkingtreding van hierdie Wet 80- t;n opslgtethe South 
African Act shall continue to be employe~ by the ~ody to which the danige anlp beklee bly in diena van die liggaam waarop die ~:~retaris 
College managem~nt and control of the SaId Bchools 18 ~r~n8f~rred, and bestu1lf en beheer van genoemde skole oorged:a word, en bly vaIl: Suid
schools, shall contInue to be governed by the same condItions III respect onderhewig aan dieselfde voorwaardes ten opsigte van emolu- Afrlkaanse 

of emoluments, tenure of office, leave of absence and pension mente, ampsduur, verlof en pensioenregte asof sodanige oordrag ~~l:.ge 
rights as though such transfer had not taken place.' lilie plaasgevind het nie. 

7. AlIe gelde deur die Uniwersiteit van Kaapstad of die Gelde 
Moneys 7. Any moneys received by the University of Oape Town orlUniwersiteit van Stellenboseh, na die geval mag wees, ontvang ontvang of 
received or the University of Stellenbosch, as the case may be, between tussen die een-en-dertigste dag van ~Iaart 1926 en die af- be~tee d 
spen~ during the thirty-first day of March, 1926, and the promulgation of kondiging van hierdie Wet in die Staatskoemnt, vir rekening ~:k:~;d~ak
~:~!:~nby this Act in the Gaz~tte, on account. of any such sc~ool or of van sodanige skool of va~ enige tehui~ of kosinrigting dem', . Uni. 
University any hostel or boardlllg house establIshed III connectIOn there- in verband daarmee opgerig en elllue llormale Ultgaaf aangegaan werSltmt van 

nof Cape with and any normal expenditure incurred or defrayed during of credek gedurende O"enoemde ty'"dvak deur een van die ge- Kua~psta.dt ':t
Town and ., d . h f h 'd U' 't' t" '" . kIf mwerSl elUniversitv the saId perIO by elt er 0 t. e, sal nlVerSI res on accoun noemde Uniwersiteite vir rekening .van sodamg;- S?O ~ van 
of Stelle~- of such school or hostel ?r board:ng house, shall be deemed to tehuis of kosinrigting, word geag wettlg deur daardle, u~lwersI- Stellenbosch. 
bosch. have been lawfully receIved or mcurred or defrayed by that teite ontvang of aangegaan of gedek te wees namens dIe hggaam 

University on behalf of the body to which the management waarop die bestuur en beheer van sodanige skool oorgedra 
and control of such school may be transferred. mag word. 

, '. . 8. Hierdie Wet mag aangehaaI word as die Wet op Oor- Kor,te t1et&l 
Short title 8. This Act may be CIted as the Umverslty Schools drag van Uniwersiteitskole, 1926, en word geag begin en ~~g~r:~~~g 
and Transfer Act, 1926, and shall be deemed to hav~ commenced in werking te getree hct op die eerste dag van April, 1926, van Wet, 
commence· and come into operation on the first day of AprIl, ]926. .ment of Act. 
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No. 33, 1026.] No. 38, 	 1~26,] 

ACT 	 WET 
To provid~ for the establishment of a permanentiOm voorsiening te maak vir die insteUing van 'n per-

Irrigation Commission, to define its functions, manente Besproeii'ngskommissie, om sy werk~ 
powers and duties, and to make special provision saamhede. bevoegdhede en pligte te bepaal en om 
for the acquisition, development and disposal of besondere voorsiening te maak vir die verkryging, 
land under irrigation schemes in certain areas. I ontwikkeling en vervreemd~ng van grond onder 

=========================' besproeilngskemas in sekere streke. 

E IT ENACTED by the King's :Most Excellent
• B the Senate and the House of Assembly of the DIT WORD BJiJPAAL deur Sy Majesteit die Koning, die 

South 	Africa, as follows;- Senaat en die Volksraad van die Unie van Suid-Afrika, 
" ias volg ; 

Proclama 1. (1) 1he Governor-General may from time to time, bYI ' G 1 d d b 
tion of proclamation in the Gazette, define as an irrigation settlement: 1• (1) ~Ie, °de;verSneur-gkenerata n:ag vtankty t?t ty 'f' r:roklame.
irrigation 	 'tb' h' h h dId 1 'I prokIamaSle In Ie taats'oeran emge sree waaTln voor 0 nng van 
settlement 	 area, any area WI, m W Ie t e eVe opment an sett ement d" ki t d' h' d' W t d'. I besproei. 
areas, 	 of land under an irrigation scheme bas, before or after the I;1a Ie lll~~r ng re mg :van Ier Ie e,' gron, lUgev 

0 ~e ingsllederset
commen,cement of, t, his Act, taken place, and may ,likewisej' n besproelll~gskema ontWlkkel en bes~t, IS, as n, besproel- tings,strekq 
define as an irrigation settlement area, anv otber area which lIlgs:lederset~lllgs-str~ek oms!n'yf, en cmge an~ere streek wat 
appears suitable for such develo ment a':nd settlement,gesktk Irk 7:r sodamge o,ntwlkkehng en besettIng, eweneens as 

P 	 I'n besproenngsnedersettlllgs-streek omshvf, 
(2) The Governor-General may, from time to time by like , ., 

proclamation, alter, reduce or extend the boundaries of any (2) pIe Goewerne,ur-&eneraal mag ,van tyd tot tyd by n 
area as so defined, der~eh~e prokla.ma:s1e ~le grense van n ddus omskrewe streek 

WYSlg, lllkort of mtllre!. 

Establish. 
 2. (1) T~ere shall, as from a ~ate to be fixed by tbe Minister 2. (1) Daar bestaan vanaf 'n dag wat die Minister by kennk Instel1ing en
ment and by, notICe III the Gazet~e (heremafter referred to, a~ the ~p- gewing in die Staatskoerant sal vasstel (hieronder die vas- algemenegenera)
functions of pomted day), be establIshed, a permanent .C~mmlsslon w~lCb ~estelde dag genoem) 'n permanente Kommissie wat die werksaam
irrigation shall be known as the IrrIgation CommiSSIOn, and which, Besproeiingskomrnissie genoem word en wat met inagneming hede va? 
Commission, subject to the provisions of sub-section (5), shall exercise all its van die bepalinge van sub-artiekel (5) al ~y werksaamhede ?eSPkrOel~ 

· d 	 h d' . d 1 f 1. M' . ' , mgs omfunotIOns un er t e lreotlOn an oontro 0 tlle mIster. moet verrig onder die leiding en toesig van die Minister, missie, 

(2) The Commissio~ shall exercise such functions and powers (2) Die Kommissie moet die wel'ksaamhede en pligte verrig 
an~ perform such dutIes as are specifically assigned to it under en die bevoegdhede uitoefen wat ingevolge hierdie of enige 
tlns Act or, any other law, ander wet spesiaa1 aan hom opgedra word, 

(3) The Commission shall exercise in respect of a,ny irrigation (3) Die Kommissie moet ten opsigte van 'll besproeill]gs
settlement area all such functions as are conferred on a Land,nedersettings-streek al die werksaamhede verrig wut die 
Board by the Land Settlement Acts, but the Minister may, on Nedersettingswette aan 'n Landraad opdra, maar die Minister 
the recommendation of the Commission, delegate any of its 1kan op aanbeveling van die Kommissie enigeen van sy work
fuuctions in, this connection to a Land Board. saamhede in hierdie opsig aan 'n Landraad oordra. 

(4) Any irrigation settlement area shall cease, as and from (4) Vanaf die dag wat vasgestel is in die proklamasie uitge-
It date fixed in the proclamation issued uuder section one vaardig ingevolge artiekel een, val 'n hesproeiingsnedersettings
to be within the area of jurisdiction of any Land Board which streck nie meer binn~ d~e ampsgebied, van 'n ,Landraad ~at 
may have been appointed for the area within which such aangestel mag wees VIr dIe streek waarIn daardle nedersethng 
settlement is situate. gelee is, 

(5) In th~ exercise of the functions of a Land Board in (5) By die ver~igting van die werksaamhede van ',11 Land~aad 
terms of sub-section (3) or when acting under the provisions kragten~ sub-artlekel (3) ,of ~an;neer ~y ,volgens dl,e bepa,lmge 
of section jive, the Commission shall be under the control and v~n, artIekel v,yj h~n~el, IS dle I"OmmJSSle onder dre toe,sI~ en 
direction of the Minister of Lands or other Minister of State leIdmg van dIe ~hlllster van Lande of ander StaatsmInlster 
to whom may be assigned the administration of the Land aan wie die uitvoering van die Nedersettingswette opgedra 
Settlement Acts. mag wees, 

(6) The Commission shall, when exercising the functions of (6) Wannee~ die Komlllissie die wer,ksaamh?de van ',n 
a Land Board, be bound by the provisions of the Land Settle- Landraad, vemg, moet h'y hom hou aan ~Ie bepalu;tge van dIe 
ment Acts, and be subject to the penalties prescribed by NedersettI,ngswette en IS hy onderhewig .a~n. dIe strawwe 
those Acts, but no commissioner shall be removed from the w,at ~aardle we,tt~ bepaal, maar geen kommIsslehd, mag an~ers 
Commission except in accordanee with the provisions of section mt dIe .Komml~Sle ver~yd~r word dan volgens dIe bepahnge 
three of this Act. van artIekel dne van hlerdle Wet. 

, " 3. (1) Die Kommissie bestaan uit nie minder dan drie en Same-
Personnel 3, (1) The CommISSIOn shall ?Onsist of not less than three nie meer da.n vyf lede, deur die Goewerneur-generaal aangelltel stelling en
and tenure or more than five l11emb~r~ appomted by the Gover~or-General onder sodanige voorwaardes as wat hy wenslik ag, ampsdunrof office of 
Commission. 	 on such terms and condItIOns as he may deem deSIrable, (2) Elke kommissielid word vir 'n tydperk van vyf ]'aar van " " 	 KommlSSle. 

(2) Each commissioner shall be appointed for a period of aangestel, behoudens die bepahnge van hierdie artiekel om-
five years subject to tbe provisions of tbis section as to removal trent ontsetting of skorsing uit, of bedanking of ontruiming 
or suspensicin from, or resignation or vacation of, office and as van sy amp en omtrent aanvulling van toevallige vakatures, 
to th" filling of casual vacancies, and shall receive from the en hy ontvang uit die gekonsolideerde inkomstefonds so 'n 
Consolidated Revenue Fund such salary as the Governor-General salaris as wat die Goewerneur-generaal voor of by die kom
may determine before or at the time of the Commissioner's missielid se aanstelling mag bepaal. Die aldus vir 'n kom· 
.appointment, The salary so de.termined for any cOmmiS-\missielid vasgestelde salaris mag gedurende daardie tydperk 
sioner shall not be reduced during the said perioel. rue verminder word nie, 
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(3) Each commISSIoner shall devote the whole of his time (3) Elke kommissielid moet al sy tyd aan sy werksaamhede 
to his duties as such and shall not engage in any remuuerative as sodanig bestee en mag buiten daardie werksaamhede ge,:n 
occupation outside those duties without the specific permission winsgewende beroep uitoefen sonder spesiale verlof van dIe 
of the Minister. Minister. 

(4) The Governor-General shall designate one commissioll(~r (4) Die Goewerneur-generaal benoem een kommis~ie!id as 
as chairman of thc Commission and another commissioner voorsitter van die Kommissie, en 'n ander kommisslehd om 
to act as chairman whenever thc chairman of the Commission as voorsittcr op tc tree wanneer die voorsitter van die Kom
is absent. missic afwcsig is. 

(15) A commissioner shall not be removed from office before. (5) 'n Kommissielid word nie \lit 6y amp ontset nie voor 
the expiry of his period of appointment except by the Governor-I'afioop van sy ampstydperk behalwe deur die Goewerneur: 
General for cause assigned, which shall be communicated bYigeneraal onder opgaaf van rede, wat by boodsk~p aan al~el 
message to both Houses of Parliament within one week afterlHuise van die Parlement binne een week na dIe ontsettlllg 
the removal if Parliament be then sitting, or if Parliament belas die Parlement dan sit, of, as die Parlement nie sit nie, dan 
not sitting then within one week after the commencement of'binne cen week nil. die begin van die eersvolgende sessie mee
the next ensuing session. gedeel word. 

(6) If any commissioner is at any time temporarily in- (6) As 'n kommissielid te eniger tyd weens siekte, afwesig
capable owing to illness, absence, or other good canse from heid of 'n ander gode rede tydelik verhinder is om sy pligte 
attending to his duties, the Governor-General may appoint waar te neem, mag die Goewerneur-generaal iemand aanstel 
a person to act in his place for the period of such temporary om in sy plek optetree gedurende sO 'n tydelike verhindering. 
incapacity. In like circumstances the l\'Iinister may designateJrn diesel£de omstandighede mag die Minister 'n kommis8ielid 
a commissioner or acting commissioner to act as Chairmanlof waarnemende kommissielid benoem om as voorsitter van die 
of the Commission. iKommissie op te tree. 

(7) If a commissioner dies or becomes permanently inca-i (7) As 'n kommissielid sterf of permanent onbekwaam word 
pacitated or resigns or is removed from office before the ex-:of bedank of uit 8y amp ontset word voor die verloop van 
piration, of his period of appointment, the person apPointed/sy ampstydperk, dan word die pe!so~n wat aangest~l word om 
to fill tne vacancy shall be appointed for the remainder oidie vakature te vervul, aangestel Vir dIe res ;ran, daardle tJ:dl!er~. 
that period. : (8) Na verloop van sy ampstydperk IS n kommlsslehd 

(8) On the expiration of his period of appointment al·herbenoembaar. . 
(lommissioner shall be eligible for re-appointment. , (9) 'n Kommissielid word by of na sy aanstelli:r:g me gea.g 

(9) No commissioner shall be regarded on, or after hisiin die Staatsdiens van die Unie ingesluit to wees nle: Met dle 
appointment, as included in the public service of the Union: Ivcrstande dat as 'n amptenaar in daardie Staatsdiens aangestel 
Provided that if an officer in that public service is appoilltedlword as kommissielid of om as sodanig op te tree, die tydperk 
to be or to act as a commissioner, the period during which'gedurende welke hy aldus aangestel is of aldns optree vir 
he holds such appointment or is so acting shall be regardedipensioenberekenlng beskou word as 'n deel van 'n deurlopeude 
for Imrposes of pension, as a part of a continuing period ofit.ydperk van 'n pensioendragende betrekking in die Staatsdiens. 
pensionable empl0J:m~nt in the public .service. . i 4. (1) Die Kommissie moet op sodanige tye en plekke ":ergade. 

4. (1) The CommISSIOn shall hold meetmgs at such times andiverrfader as wat hy van tyd tot tyd mag vassteL Met inagneming rmge en 
at such places as it may from time to time fix. Every questionlvano die bepalinge van sub-artiekel (3) moet elke kwessie op so prosedure
f 'd' h' h 11 b d 'd db'· van or. co.nsl eratlOn a~ Il:ny suc meetIllg S a e ~CI e y, a!'n vergadering ter oorweging opgebring, beslis word deur 'n Kommissie. 
maJo.r~ty of commlssl.onerspresent thereat, subJect to tne.meerderheid van die daarop teellwoordige kommissielede. 
prOVISIons of sub-sec~lO~ (3). . I (2) Enige twee kommissiclede vorm 'n kworum op so 'n 

(2). Any two commISSIOners shall bc a quorum at any suchivergadering. 
meetmg. . . . . . (3) Die kommissielid wat by 'n vergadering van die 

.(3~ The cO~mJSSIOnel' prcsldIllg at ~ny meetmg of the Com- Kommissie voorsit, het, by staking van stemme buiten 8y 
mIssIO;:t shall, Ill.the eV'c"?-t of an ~qual~ty of .votes thereat have beraadslagende stem ook 'n beslissende stem. 
a castlllg vote, I~ ~ddltIOn to hIS d.ehberatrye vot~. • (4) Met goedkeuring van die Minister mag die Kommissie 

(4) The Com1T:ls~IOn may, from tIme t? tune, WIth t~e ap-lvan tyd tot tyd enige van sy bevoegdhcde, pligt,e en werk
provll:l of the MIlllster, del~ga.te any of Its power~, dutIes or saamhede aan een enkele kommissielid opdra. Daardie opdrag 
fUnctIOns to anyone commISSIoner. Such delegatIOn shall be moet beliggaam word in 'n dokument wat die op"edrae 
by a document which. shall ~efine t?e powers and f.unctions bevoegdhede en werksaamhede omskrywe, en wat bepa~l hoe 
deleg!1te.d and the penod durlug whICh such delegatIOn shall lang die opdrag van krag sal wees. 
r n-;alll III f.or.c~. " . (5) Die Minister mag re~ulasies opstel wat nie met hierd~e 

Jo) T~le lYlIlllster ll;al make regulatIOns, not l.nconsistent Wet in stryd mag wees me, waarby voorgeskrywe word dIe 
WIth t.hl~ Act, prescr;blllg th~ procedure at meet.mgs of the prosedure op vergaderinge van die Kommissie, die hou van 
CommISSIOn, ~he keeplllg of mlllutes of the proceedmgs thereatlnotule op daardie verg.aderinge, en die hou van stukke en ander 
ar;d :the keepmg of the reoords, and other papers of the Com- papiere van die Kommissie. 
mlSSlOn. 

5. Notwithsta.nding anything oontained in the Landi 5. (1) Nieteen~taande die bepaling~ va:n .die Nedersettings- Verkryging 
Settlement ActB or in any other law the Minister may- ,wette of van emge ander wet, mag dle ~lImster- en ver .. 

(a) acquire, out of moneys appropriated by Parliament (a) uit gelde deur die Parlement vir die aankoop van ~:~e:~~ in 
for the purchase of land for settlement purposes, land grond vir nedersettingsdoeleindes beskikbaar gestel, besp~oeiIngs 
within any irrigation settlement area: Provided that grond in 'n besproeiingsnedersettings-streek verkry, Il:ederset. 
the acquisition of the land is recommended by the mits die KommisBie die verkryging van die grond tmgs·streke; 
Commission and that. the purchase price to be paid for aanbeveel en die koopprys wat vir die grond betaal 
such land shall in no case exceed the valuation placed moet word in geen geval meer bedra dan die Kommissie 
on the land by the Commission. The consideration, se waardering van die grond. Die waarde of 'n deel 
or part of the consideration, to be paid by the Govern vall die waarde wat die Regering vir die grond moet 
ment for such land may, on the recommendation of the betaal, mag op aanbeveling van die Kommissie in die 
Commission, be in the form of a reduction (lr remission vorm weeS van 'n vermindering of kwytskelding van 
of any irrigation rates payable by the owners of such euige besproeiingsbelastinge betaalbaar deur die eie
land to the Government or of any irrigation loan for 
which suoh owners may be liable to the Government: I 

naars van daardie grond aan die Regering, of van enige 
besproeiingslening waarvoor daardie eienaars teenoor ' 

Provided fruther that if such land is within an irriga die Regaring aanspreeklik is: Met die verstande dat, 
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tion district it shall be necessary to obtain the consent 
of the irrigation board constituted for such district, I 

,to any such remission or reduction. The extent of 
any consideration to be given by the Government 
in terms of this section shall in no case exceed the 
value placed on the land by the Commission; 

(b) 	 acquire, on such conditions as the Commission may 
recommend, the option to purchase land for settlement 
purposes. Such conditions may include the grant to 
the owner of the land in respect of which an option is 

,acquired of the remission for the whole or any part of 
the period of option of any irrigation rates or portion 
thereof payable to the Government in re8~ct of such 
land; 

(0) 	 sell, lease or exchange land in an irrigation settlement 
area to such persons and on such conditions as the 
Commission may recommend; Provided that nothing 

t ! in this section contained shall prevent any land 
acquired under this section from being dealt with 
under the provisions ot tho Land Bettle:rpent Acts; I 

(el) 	 exercise in respect of any existing irrigation scheme any 
.of the powers referred to in paragraphs (a), (b) and (0) 

of this section. I 
I'!pecia[ 6. (1) In addition to any general functions, 	 powers and 
powers. dutic's otherwise assigned to the Commission by this Act the 
duties and special functions, powers, and duties of the Commission shall functiorls of 

as daardie grond in 'n besproeiIngsdistrik Hi, dit nodig 
is om die toestemming van die besproeiingsraad wat 
vir daardie distrik ingestel is, tot so'n kwytskelding 
of vermindering te verkry. Enige w~arde wat die 
Regering volgens hierdie artiekel betaal, mag in geen 
geval meer bedra dan die Kommissie se waardering 
van die grond; 

(b) 	 op Bulke voorwaardeB as die Kommissie mog aanbeveel, 

die opsie verkry vir die aankoop van grond vir neder
settingsdoeleindes. Onder sulke voorwaardes kan 

begrepe wees die verlening aan die eienaar van die 

grond ten opsigte waarva,n 'n opsie verkry is van:die 

kwytskelding vir die gehele of gedeeltelike termyn 

van opsie van enige besproeiingsbelasting of 'n 

gedeelte daarvan, ten opsigte van sodanige grond 

aan die Regering betaalbaar; 


(0) 	 grond in 'n besproeiingsnedersettings-streek verkoop, 

verhuur of verruil aan sodanige persone en onder 

sodanige voorwaardes as wat die Kommissie mog 

aanbeveel: Met die verstande dat die bepalinge 

van hierdie artiekel nie belet dat oor grond, kragtens 

hierdie artiekel verkry, beskik word ingevolge die 

bepalinge van die NoderseUingswette ; 


(d) 	 ten opsigte van enige bestaande besproeiingskema enige 

bevoegdhede uitoefen genoem in paragrawe (a), (b) en 

(0) 	van hierdie artiekel. 

6. (1) Benewens enige algemene werksaamhede, bevoegd- I3esondere 

the Com be- . . . . , hede en pligte wat hierdie wet andersins aan die Kommissie be.voegdhede, 
mission. (a) to enr;tUlre mto a~ld. re~o~t t~ the 11Imster upon the opdra, is dit die besondere werksaamhede, bevoegdhede en phg:.e en 

wo:-kmg of the eXlstmg IrtlgatIOn. schemes ~nd any step pligte van die Kommissie- :ae:~ilede 
whlC~ ,may. be necessary or deSIrable to Improve the 
condlt:.ons m any.a:-ea served by any such scheme; 

(b) 	 to a~vI~e the l\hm~ter as to the extent of and the 
preventIOn ~~ erOSlOl1 and any other matt~r 
connected WIth, the catchment areas of publIc 
streams; 

(0) 	 to inquire ,into and report t? the Minister on every 
proposal for the constructIOn of a,ny Government 
irrigation work or of any irriga~io~ w?rk which is to 
be construc~ed by means of ~n IrrIgatIOn loan and to 
make defimte recomme~datlons as to whether th" 
proposal or, any alternatIve thereto should or should 
not be carned out; whether any such wOl:k should be 
co~structed by the Government or by pr~vate cnter
pnse; and as to the manner of constructIOn; 

((Z) to examine every application for an irrigation loan 
which may be referred to it by the :Minister and to 
recommend to the Minister whether such application 

. should or should not be granted, and, if granted, the 
amount, period and conditions of the loan; 

(e) 	 from time to time to cause irrigation works under 
construction to be inspected ; 

(j) 	to recommend the making of investigations as to the 
adequacy of the water supply of any irtigable area 
scheduled under the Irrigation Acts; to report whether 
in its opinion such an irrigable area is too large, 
regard being had to the supply of water available, 
and to recommend to the 1Iinister what action 
(whether by legislation or otherwise) is desirable or 
necessary' , 	 ' . . " I 

(g) 	 when lIlstru?ted by the l\Ill:lls~er, to Illve,stlgate a:ny 
case where It appears that Irng~ble land IS not bemg 
'devel~ped or rendered productIve by the OWneT or 
occupIer thereof. 

.(2) The Commission shall investigate and report to the 
J\blllsterupon any other matter connected with irrigation which 
is referred to it by the Minister. 

(a) 	 om ondersoek te doen na en aan die Minister verslag van Korn
tedoenomtrentdie werking van bestaande besproeiing- missie, 
skemas en enige stappe wat nodig of wenslik mog 
wees om die toestando in enige streek deur so 'n 
skema bedien te verbeter; 

(b) 	 om die ::v.rinister van advies te dien omtrent die mate 

en die verhindering van uitskuring in, en enige 

ander saak in verband met die bekkens van 

publicke strome; , 


(0) 	 om ondersoek in te stel na, en aan die Minister verslag 

te doen omtrent, elke voorstel tot aanleg van enige 

Regerings-besproeiingswerk of van enige besproei
ingswerk wat deur middel van 'n besproeiingslening 

aangele sal word, en om bepaaldelik aan die hand 

te gee of die voorstel of 'n alternatiewe voorstel al 

dan nie behoor uitgevoer te word; of daardie werk 

deur die Regering dan weI deur 'n private onderneming 

behoor aangcle te word, en omtrent die manier van 

aanleg; 


(d) 	 om elke aanvraag om 'n besproeiingslening, wat die 
M~n~ster na hO~ll verwys, te onder~oek en om aan die 
lv~lmster aan dle hand te gee of dle. aa.nvraag al dan 
n!c toegestaan behoor te word, en mdlen. toege~taan 
dIe bedrag, duur en voor~~ardes van dl~ lemng; 

(e) 	 o,m van tyd to~ tx:d ,besproenngswerke wat III aanbou 

18, ~e laat beslgtlg, ., 


(1) 	om, n onders?ek aan te beveel omtren: dIe toerel~end-
held van d~e watervo?rraad va~ n besp,rombare 

oppervlakt~ mgevolge ~le Bespro~llngswette mgelys ; 

om te beng of daardle besproelbare streek na sy 

oordeeI te groot is met die oog op die beskikbare 

watervoorraad, en om aan die Minister aan die hand 

te gee watter stappe (hetsy deur wetgewing of andersins) 
wenslik of nodig is ; 

(g) om, op las van die lvIinister, enige geval te ondersoek 

waar blyk dat die eienaar of be sitter van besproeibare 

grond dit nie ontwikkel of produktief maak, 


(2) Die Kommissie moet enige ander saak in verband met 
(3) The Commission may, upon its own initiative, make besproeilng wat deur d~e Mi~i~ter na hom verwys word onder

recommendations to the :Minister as to the desirability of his soek en. daaroor ,aa~ dIe MI~lst~r verflla~ doen. , ." 
exercising, through officers of the Irrigation Department, any (3) pIe KommlSSle ,mag Ul~ e}e bewegmg Ban dIe Mmlster 
of the powers conferred upon him by section six of Act No. '8 a~n dIe han~ gee of dlt wenshk ~s dat hy ~eur amptenare val)
of 	1912. dIe BesproelIngsdep~rtement emge van dle bevoegdhede aan 

hom verleen deur artIekel ses van Wet No.8 va.n 1912, uitotlfen. 
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Powers of 
Commission 
as to 
summoning 
of witnesses, 
etc. 

Annual 
report by 
Commission. 

Interpreta
tion of termli. 

Short title. 

7. For the purpose of enabling its powers, duties and func- 7. Om sy bevoegdhede, pligte en werksaamhede doel- ~omrnisaie 
tions to be carried out effectually, the Commission shall have all matig te kan verrig, het die Kommissie aIle bevoegdhede en IS ~e:vo:g om 
the powers and jurisdiction possessed by the Board of Trade and regsmag van die Raad vir Handel en Nywerheid wat vermeld ~~g~:a~ 
Industries, which are mentioned in section two of Aet No. 28 staan in artiekel twee van Wet No. 28 van 1923, en daardie ens. 
of 1923, and that section shall mutatis mutandis apply in regard artiekel is mutatis mutandis van toepassing ten opsigte van die 
to the Commission. Kommissie. 

8. Die Kommissie moet op of voor die een-en-dertigste dag Jaarverslag 
8. The qommission shall, o~ or before t?~ thirty-first day of van I?esember .in. elke jaar aan die l\nni~te~ 'n verslag u~tbring -rt:mmissie. 

December III every year, furmsh to the MInIster a report upon oor dle Kommlssle se werk gedurende dIe Jaar wat op dIe een
its work during the year ending the thirty-first day of March en-dertigste dag van die voorafgaande lVlaart geeindig het. 
last preceding. That rcport shall be printed and presented to Daardie verslag moet gedruk en so spoedig moontlik daarna 
both Houses of Parliament as soon as possible thereafter. 

The report shall in particular deal with
(a) 	the Commission's recommendations made in regard to 

the catchment areas of public streams, and the 
instances in which such areas have been dealt with 
on the Commission's recommendation' 

(b) 	 the proposals for irrigation works, and the irrigation 
settlement schemes which it has investigated; and 
the progress made with all such works and schemes; 

(c) 	 work done by the irrigation department in connection 
with any irrigation board; 

(d) 	 any instances in whicll the Commission's recommenda
tions under the Irrigation Acts have not been carried 
out, or where action has been taken contrary to its 
advlCe 

van albei Huise van die Parlement aangebied word. Die 
verslag ~10et besonderlik gewaag van

(a) 	 die K~mmissie se aanbeveli~ge gemaak met b.etrekking 
tot dIe bekkens van pubheke strome.en dIe geval~e 
waar sulke bekkens op aanbevehng van dIe 
Kommissie beha:r;tdel geword is; 

(b) 	 di~ voorstel~? vir bespro~iingswerke en die skemas 
VIr ~esproellngsnedersettlIlge wat hy ~ndersoek het 
en'dle voortgang wat met alle sodamge werke en 
skemas ge~aak word .~. . . 

(0) 	 werk deur die. Besproenn~.~departement verng III ver
band met emge ?esproell~g~aad; . 

(d) 	 alle gev~ne waar d~: Kommlssl~ se ~anbeveh?ge ~ag-
tens dle Besproellngswette. me UItgevoer IS me of 
waar teen sy raad gehandells ; 

and generally ';ith any matters in connection with irrigatior. en 001' die algemeen, van all~ sake in :e:band me~ besproeiing 
which the Commission considers should be reported tc wat volgens oordeel van dIe KOmIlllSSle aan dIe Parlement 
Parliament. behoor meegedeel te word. 

9. Tensy dit onbestaanbaar is met die samehang beteken Woord
9, In this Act, unless ineonsistent with the context, m hierdie Wet-	 ' bepating. 

" Commission" means the permanent Irrigation Com
mission as established under this Act; 

" Commissioner" means a member or acting member of 
the Commission; 

"irrigation settlement area" means any area which is, 
for the time being, defined as such by proclamation 
issued under section one; I 

" Minister" means the ):Iinister of Lands or any other 
Minister of State to whom has been assigned the 
administration of the Irrigation Acts; 

"the Irrigation Acts" means Act No, 8 of 1912 as from 
time to time amended, and includes anv Act authoriz
ing the construction of a Government i;rigation work; 

"the Land Settlement Acts" means Act No. 12 of 1912 
as from time to time amended, 

and any expression to which a meaning has been assigned in 
''th f th I . t' A t th IdS 1 en emge mt ru ng waaraa-n nee ems ver een IS In 0 VIr and for e purposes 0 e rnga 1011 c s or . e ",an ett e- d' d I' d d' B '.. tt f d' N d tt' 

ment Acts shall, when used in this Act, have the same meaning, lett oc hCln ed~ va1n le teSlro~llngswe. e °d't l~ ~. er~~ 'I~S~ 
dlese fd bunless the context otherwise requires. 	 web· e~k et e d~ e ellIS} wanneedr 1· m. ler Ie e 

ge rUI wor, tensy Ie same lang an ers verelS. 
10. This Act may be cited as the Irrigation. Commission 10. Hierdie Wet mag aangehaal word as die Besproei- Korte tietel. 

Act, 1926. <ingskommissiewet, 1926 . 

"Kommissie," die permanente besproenngskommissie, 
soas ingevolge hierdie Wet ingestel; 

"kommissielid," 'n lid of waarnemende lid van die Kom
missie ; 

"besproeiingsnedersettings-streek," enige streek solank 
hy as sodanig omskrywe is by proklamasie, uitgevaar
dig ingevolge artiekel een ; 

" l\1inister," die Minister van Lande of enige ander Staats
miluster aan wie die uitvoering van die Besproeiings
wette opgedra is; 

"die Besproeiingswette," 'Vet No.8 van 1912 soas van 
tyd tot tyd gewysig, en omvat enige wet wat 
magtiging verleen tot aanleg van 'n Regerings
besproeiingswerk; 

"die Nedersettingswette,'~ Wet No, 12 van 1912 Boas van 

. t~ddtotkki~yd gewysig" b t k' I .. f' 

. --'\ 
~.....~ Ii ..... ~ _ 
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