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No. 11, 1912.] No. 11p 1912.J 

"VET 
TO 	 TER 

Apply a further sum money towards tll( t\anwending van een verdere som golds op 
service of the period from the Thirty-first: de dienst YOOI' het tijdperk vanaf de 
day of :May, uno, to the Thirty-first day i een en dertigste dug van Mei, 1910, tot de 
of March, ,1911, for .the purpose of meeting! een en dertig:ste dug van Maart,. 1911, VO:::rf 

and coverIng certam unauthorised expen-,' het doel.om. In zekere ongeautorIseerde Ult· 
ditm'e. 	 gaven tegemoot te komen en die te dekken. 

. ~'~~~~=i~~==== 	 _c~,==.= 

(ASSENTED TO 8TH JUNE, 1912). 	 (GOEDGEK}]URD OP 8 .fUNIE 1912). 

B ElT ENACTED by the King's Most Excellent Z IJ HET BEPAALD door Zijn 1Iajesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the U Senaat en de vVetgevende Vergadering van lJnie van 

South Africa, as follows: - Zuid Afrika als voIgt:-

Oonsolidated 1. The Consolidated Revenue Fund is hereby charged with a 1. Het Gelconsolideerd Inkomslefonds wordt mits deze be- Gekollsoli-
Revenue 	 sum of One hundred and forty-two thousand one hundred and last met een Born van een hondera twee en veertig duizend een deenl Inkom· 
}'undcharo'ed tift d h'll' d f 	 . 'd d "-t' d h'll' . stefondB tewith £H2J;,0 y poun s seven S I mgs an our pence to meet certam ex· non er en VIJI 19 pon zeven s 1 IllgS en VIer pence worden bela~t 
78. 	4d. penditure over and above the amounts appropriated for the om zekere uitgaven boven en behalve de bedragen ~et £H2,150 

service of the period from the thirty-first day of May, 1910, beschJkbaar gesteld. voor de dienst. over het tijdperlc IS. !lei. 
the thirty-first day of March, 1911. Such expenditure is vanar de een en dertlgste dag van Mel 1910 tot de een en 
fort~ in the Schedule to this Act and is more particularly Idertigste dag. van M~~rt 1911, te dekken. Die .~itgaven ~ijn 
speCIfied on page 380 of the Report wllich has been submitted, aangewezen III de BIJlage tot deze \Vet, en zlJn volledlger 
to Parliament of the Controller and Auditor-General on the ! beschreven op bladzijde 380 van het Uapport van de Kontro
Accounts for the said period. leur en Auditeur-Generaal over de Rekeningen van gemeld 

tijdperk. 	 .l 
ShQrt title. 2. This Act may be cited for all purposes as the. 2. Deze \Vet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald als Korlo titel. 

s. 
117 2 

29,394 18 9 
2,881 7 3 

24297 1 3 
'350 0 0 
360 14 11 

1,416 11 6 
127 13 4 
496 9 0 

1,758 18 10 

Unauthorized Expenditure (1910-1911) Act 1912. ~ de Onbewilligde Uitgaven (1910-1911) Wet van 1912. 

SCHEDULE. BIJLAGE. 

No. of No. van! 
Vote. Service. 	 Amount. Begrob-I Dienst. 	 Bedrag. 

---+---------..----------i------::-----:-  ing-spost·L_.. 	 I 
1 Zijn Excellentie de Go&verneur G€n::::---c·--~~-~ ~.-Ii'1 His Excellenoy the Governcr·Ge!lf'ral 

6 Agricultllre 6 Landbouw 	 29,3,)4 18 9 
7 Interior ... 7 Binnenlandse Zaken... 	 2,881 7 3«. 

10 Printing and Statiom;ry 10 Drukwerk en S"hrijfbeboeften «, 2,1,297 1 3 
12 Defence ... 12 Verdedig'ing 	 350 0 0 
13 ! :Mines 13 Mijnwezen 	 360 14 11 

Agricultural Education 21 Landbouw Ondervrijs 	 1,416 11 621 
Finance ... 23 Financieen 	 127 13 i23 
High Commissioner in London «. 26 Hoge Kommissaris t" Londen 	 49H 9 026 
Public Deht 27 Openbare Schuld 	 1.758 18 1027 
Pensions ...28 55,973 8 11 28 Pensioenen 	 55;973 8 11I' 

l'IIsceIlaneous31 11,889 10 2 31 Diversen ... 	 I 11,839 10 2 
Deeds 0 ffioes 34 Kantorcn van Akren 	 178 2 734 
Customs and Excise .•• 38 Invoerrechten en Aksijns 	 4.4 8 -}38 
Public Works Department 39 Openbare Worken Departement 12,815 14 639 
Posts, Telegraphs and TelephOJ;c.' 41 Post-, Telegraaf- en Telefoonwezen I 48 5 741 

I ,'£142,150-74
~____~__________________________ 

178 2 
44 8 

12,815 H 
48 5 

~__________~______~J__________________________ ___________ 

t 
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No. 12, 1912.J No, 12, 1912,J 

WEl'ACT 
TOTTO 

Make further provision for the allotment for Nadere regeling van de uitgifte van Kroon~ 

J Application 
of Act. 

t, 

t 
Intorpre
tation of 
terms 

settlement purposes of Crown Land, in-
eluding land acquired for such purposes, 
and for the Improvement and Disposal of 
such Land or for other purposes in COll
nection therewith. 

(ASSENTED TO 8TH .lUNE, 1912). 

E IT E~_A.C'l'ED by the King's Most Excellent jesty,Bthe Senate and the Honse of Assembly of the Of 
South Africa, as follows ; 

PRELI1IUNARY, 

~rond . voor nederzettingsdc:eleinde~ met 
lnbegl'lp van grand vaal' dIe .doelemden 
verkrege~ ,e~ voor de verbe~ermg van, en 
de beschlkkmg over zodaIuge grand en 
voor andere verbandhoudende doeleinden, 

(GOEDGEKEURD OP 8 JUNIE 1912), 

Z IJ HET BEPAALD door Zijn Maje~teit de K?ning,. de 
Senaat en de Volltsraad van de "Ullle van Zmd AfrIka 

v01gt : 
VOORAFGAANDE BEPALINQEN. 

' 1. De bepalingen van deze Wet dienen ter aanvulling en 'l'oepassing 
1. The provisions of this Act shall be construed as being \niet tel' vervanging van een vroegere wet of regulatie op de van Wet, 

in addition to and not in substittltion for any prior law or any Ivervr~emdi!lg van Kr?onland of op nede:zettinfl'en. De 
regulation relating to the disposal of Crovm land or to land'\b,epalmgen ,Val: al (be w8tten ?f reg~11ahes bhJven van 
settlement, The provisions of every such law or regulation volle ~racht, lllettegensta~Hde de, mvo.ermg van deze Wet: 
shall, notwithstanding the passing of this Act, remain in full, ;\:let dum verstande dat m de llltvoermg van deze Wet de 
force: Provided that in the carrying out of the provisions of!1 Goeverlleur-gen,era~l.' de Minister, een landraad en ~lle and?:'e 
this Act the Governor-General, the Minister, a land board and: personen aan Wle bIJ deze Wet bevoegdheden of phchten zlJn 
all other persons endowed with powers or charged with duties' toegekend of opgedragen, z~ch aan .de bepalingen van deze 
under this Act shall be bound by the provisions of this Act Wet hebben te houden en met aan ehe van een vroegere wet 
and not by the provisions of any prior law or regulation of regulatie betreffende de vervreemding van Kroongl'ond of 
relating to the disposal of Crown land or land settlement. 

's '\ t d tl 1 t' d th d 1
2 . I n th1 _"l..C an _1e regUla IOns 11m e ereun e1' un ess . . t' t 'th th 0 t t' ' ,Inconslsen WI e c n ex 

"board" or "land board" shall, in relation to any particular 
land, me,an th? land board ~on~tituted under this Act fOl 
the area 1Il whICh that land IS sItuated; 

"Crown land" shall mean and include all unalienated land 
within the Union howevei' acquired, which is the property 
of His Majesty in his Government of the Union; anti 
"unalienated" shall mean, not leased or reserved for 
special purposes, as well as unalienated by grant transfer 
or other form of absolute disposal; " 

"holding" shall mean any land allotted or leased under this 
Act and shall include such land after the right to purchase 
the same has been exercised, or a Crown grant thereof 
has been issued, under this Act; 

" lessee" shall mean a person to whom a holding has been 
allotted, leased, sold, or granted uuder this Act and shall, 
subject, to the provisions of this Act, include the trustee 
in insolvency of the lessee or the legal representative of 
a lessee who has died or become lunatic or any lawful 
assign or sub-lessee of the lessee j 

" mineral" shall include also mineral products, mineral oils, 
metals, and precions stones; 

" Minister" shall mean the Minister of Lands or any person 
lawfully acting in that capacity; 

"private land" shall mean all land which is not Crown land 
(as herein defined) or which is not land belonging to 
His Majesty in his Imperial Government; 

"purchase" shall, in relation to land, include, in addition to 
its ordinary meaning, exchange, or partly pnrchase and 
partly exchange; 

"regulation" shall mean a regulation made and in force 
under this Act; 

nederzettingen,
2. In deze Wet en de regulaties ingevolge daarvan 'Yoordbepa

'vastgesteld, hebben onderstaande uitd1'ukkingen, tenzij de lmgen.
1 d' .. t d 1 I b k ' samen langeenan . ere ZIn aanWIJS', e navo gene e ete enlS:. ,.."raad" of "landraad,' betekent, m toepassmg op een 


bepaald stuk gronds, de landraad ingevolge deze Wet 

ingesteld voor de kring waarin die grond gelegen is ; 


., Kroongrond " betekent en sluit in aIle onvervreemde grond 

in de Unie, op welke wijze ook verkregen, behorende aan 

Zijn ::Vlajesteitin Zijn Regeringvan de U nie; "onvervreemd" 

betekent niet verhuurd of voor biezondere doeleinden 

uitgehouden, alsmede onvervreemd bij grondbrief, 

transport, of een andere wijze van algehele vervreemding ; 


,. hoeve " bctekent een stuk grond toegekend of 

verhuurd ingevolge deze Wet en sluit in die grond nadat 

het recht van aankoop daarvan uitgeoefend is of een 

Kroongrondbrief daal'voor overeenkomstig deze Wet 

uitgereikt is j 


" hunrder" betekent een persoon aan wie een hoeve inge

volge deze Wet is toegekend, verhUlll'd, verkocbtof uitge

geven, wordende, behoudens de bepalingen van deze Wet, 

mede daaronder begrepen de kurator van de insolvente 

boedel van een huurder of de wettelike vertegenwoordiger 

van een huurder, die ovel'leden of krankzinnig geworden 

is, of een wettige rechtverkrijgende of onderhuurder van 

de huurder j 


" mineraal" sluit tevens in minerale voortbrmwselen 

minerale olieen, metalen en edelgesteenten. '" , 


" Minister" bet~kent de Minister van Landen of iemalld 

die wettig in die hoedanigheid hande1t j 


" private grond" betekent alle grond, die geen KroongI'ond 

is in de him'in omschrevell zin, of die niet behoort aan Zijn 

Majesteit in zijn Rijksregering ; 


" koop" in toepassing op land,omvat, bellevens de gewone 

betekenis van dat woord, ruil of een rechtshandeli'1g, die 

ten dele koop en ten dele ruB is ; 


" regulatie " betAkent een regulatie vastgeElteld en van 

krachi ingevolge deze Wet; 


B2 
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" wonen " betekent het persoonlik gebruiken van €len 
habitahle hom;" approved by the :fiIinistel'; 

" reside" shall mean to be in personal occupation 
bewoonbaar llUis, dat door de Minister goedgekeurd is ; 

"this Act" shall include a regulation. "deze Wet" sluit in een regulatie. 

HOOFDSTUK 1. 
OHAPTER 1. 

DITVOERING VAN DE WET. 
ADMINISTRATION OF Ac'l'. 

A . t t . . . . 3. (1) De Goeverneur-generaal kan vanaf een datum door Aanstelling
oil~~db:clq. 3. (1) The Go~eI'Ilor-General m:::y appomt a~ from 3L ~ate h III te worden vastgesteld voor streken in de Dnie een van land
for particula~ to b~ fixed by hlln a land board lor any area m. ~~e DIllon :!laDdraad benlJemen, mits het gezamenlike aantal Van die mden r~en voor 
areas. Provl.ded that the total num.~er of s~c3 boards eXlsvmg at~ any op een en dezelfde tijd bestaande vijf niet zal t3 boven gaan ~t;:~~~~re 

one tIme shall, not exceed five: ~lovlded further th~l ~o en mits verdeI' geen lid van het ene of het andere Huis van't 
memb;-r of eIther House o! Parhament or of a PrOYillClal Parlernent of van €len ProYinciale Rilad lid mag zijn van een 
OouncII shall member or a land board. landraad. 

. (~) T~e functions o~ every la!l~ boa:d appoi~ted ~nder this (2) De werkkring van iedere landraad aangesteld ingevolge 
Se?tlOn ."hall be t? adVISe the MIllIster III matte! s WhICh under deze Wet bestaat in het veorlichten van de Minister 
t~IS A~t are sp~Clfically expressed to be ma~ters for the con- omtrent a~ngelegenheden, welke bij deze Wet uitdrukkelik 
slde~atlOn, adVICe, report and r0com:r,nendatlOns ?f, the .board opgedragen zijn tel' overweging, voor advies, rapport en aan
an~ III any ot~er ma~ter connec~e~ WIth the admIlllstratlOn of beveling van de ra.ad, en omtrent elke andere de uitvoering 
thIS Act referl ed to It by the "Jhmster. van deze Wet betrefIende zaak, die door de Minister naar de 

(3) A land board appointed under this section shall C011- raad verwezen wordt. 
sist of five n;embers, three at It'ast o~ whom ~hall be (3) Een landraad aanO'esteld ingevolge dit artikel bestaat 
~~~~o,ns p~ssesslll¥, a kl:owledge of land v~Illes, farmm~, and uit vijf lellen, waarvan t~n minsj;e drie op de hoogte moeten 
ag~ .c.lltur~l condltlOn~ III the are: ~?~ WInch that board has zijn van de waarde yan grond, het boerebeddjf en de 
?ecn appolI~ted. SubJeet to t~e PlovlslOns of the next succeed- <18steldheid vun de lalldbonw in de streek waarvoor die 
lllg sub-sectlO~ and of sub-secbon (6), every member of a land ~aad aangesteld is, Behoudens de bepalingell Van h<:t eerst
board shall hOld office for five years. voJgende sub-artikel en sub-artikel (6) blijft ieder lid van €len 

(4) Of the five persons first appointed members of a landraad gedurende vijf jaren in dienst, 
board one shall retire annually in rotation. The date of any (4) Van de vijf personen het eerst aangesteld als leden van 
such retirement shall, in the case of any board, be the een raad treedt ieder jaar 66n volgens rooster af. De datum 
anniversary of the date as from which it was appointed. van aftreding in het geval van iedere raad is de jaardag van de 
Unless the members agree amongst themselves as to the datum waarop die werd benoemd. Tenzij de leden onderling 
order in which each member shall retire, that oreler shall overeenkomen omtrent de volgorde waarin ieder lid zal 
be determined by lot at the first meeting of the board, iand aftl'eden, wordt die volgordt( op de eerste vergadering van de 
the members shall retire in the order so agreed or deter- mad door het lot beslist" en de leden treden af in de aldus !mined. The place of any member retiring shall ~be filled overeengekomen of vastgestelde volgorde. In de vakature van 
by the Governor-General subject always to the prOVisions een aftredend lid wordt doorde Goeverneur-generaal voorzien, 
of sub-soction (3). A retiring member shall be eligible for behoudens het bepaalde bij sub-artikel (3). Een aftredend lid 
reappointment. is herkiesbaar. 

(5) Any land board appointed and holding office nnder (5) Wanneel' in overeenstemming gebracht Voor zover 
section fowl' of the Orow11 Land Disposal Ordimmce 19U9 of betreft het aantal en de bevoegdheden van zijn leden met het 
the Transvaal (Ordinance No, 57 of 19(3) or llnd"r s8ctionlIJepaalde bij sub-artikel (3) wordt iedere landraad die benoemd 
S1;X of the Agricultllral DeveloplnenL Act 1904 of Natal (Act!en in bedienjng is onder artikel vier Van de Kroongrond 
No. 44 of 1904) when .brou~ht into. compliance, as . to the IVervl~eemdiIlgs Ordonantie,1?03, van Transvaal (Ordonantie 
number and the quahficataons of ItS members, WIth the 'No. 51 vau 1903) of onder artlkel zes van de Landbouw Bevor
prov"isions of sub-section (3) shall be deem{,'!l to be a landlderingS Wet, 1904, Van Natal (Wet Nt'. 44 Van 1904), 
board appointed nnder this section for the area comprising,geacht een landraad te zijn benoemd onder dit al'tikel Voor de 
the Pw·..-illce of the Transvaal or (as the case may be) the streek omvattende de provincie 'rransvaal of de Provincia 
area comprising the Prm'ince of Natal, aDd the Gove1'llor- Natal respektievelik en zo spoedig mogelik na het inwerking
General shall, as soon as possible after the commencement of treden vall deze Wet neemt de Goevernenr-generaal aIle 
this Act, take all necessary steps for carrying out th~ pro- Ilodige stappen tot uitvoering Van de bepalingen van dit sub
visions of this sub-section, anything to the contrary III the artikel, niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in 
said Ordinance or Act notWithstanding. voormelde Ordonantie of Wet, 

((i) If, by reason of death, resignatio~ or any other cause (6) Wanneer door overlijden, bedanken, of een andere reden 
whatever, a member of a board vacate h13 seat npon the board, de bedienincr van een lid van de Raad openvalt, V'oorziet de 
his place sb~lll be filled by the Governor-General, subject always Goeverneur-generaal in die vakature hehondens het bepaalde 
to the provifions of sub-section (3), and the person appointed to bij sub-artikel (3) eD de persoon die benoemd wordt, om zulke 
fill the place of a member so vacating his seat shall hold office opengevallen plaats ta vervullen zal in dienst blijven voor het 
for the l'emainder of the period for which the vacating member overige van hat tijdperk gedurende hetwelk heG lid wiens 
would otherwise have held office. plaats openviel andel'S in dienst zon gebleven zijn. . 

(7) The names of every person appointed a member of a board (7) De naam var; een ieder,. die als lid van een raad. wordt 
shall, within fourteen days after the appointment, be laid upon aangesteld ID:0et, blI~nen veertIen dagen na de aanstellmg tel' 
the 'l'alJles of both Houses of Parliament, if Parliament be thenrTafel van belde HUlzen van ~et ,P,:rleI,nent worden gelegd, 
in session, or if it be not then in session, within fourteen days w,anr;eer. h~t P~rle~ent alsdan, m zlttmg IS, of wanne~r het dan 
after the commencement of its next ensning session, and if lllet m ,Zlttmg IS! ~mnen veerhen dagen n~ het begul van de 
within thirty days after any name has been so laid before eerstvo,gende zlttmg, zullende wanneer blr;nen derbg dagen 
Parliament, both Houses pass resolutions disapproving of the nad.at een, !laam ~ldus voor het ~arlel.l1ent IS ge?racht. belde 
appointment, it shall be cancelled, without prejudice to any- Hmzen blJ beslUl~en de aanstellmg af~eur~n, dIe aanstellmf' 
thing done thereunder or to the power of the Governor- vervallen onvermlllderd. echter de geldlgheld van hetgeen ~lt 
General to make a new appointment. krachte daan.tll geJaan IS en behoudens tevensde bevoegdheld 

van de Goeverneur-generaal om een nieuwe aanstelling te doen. 
SUSIJension of 4. The Governor-General may suspend any member of the 4. De Goevernellr-generaal k;an e~n lid Van de raad in zij.n Sehorsing 
members of board from his office for incapacity or misbehaviour, but in :t:nbt schorsen wegens ongeschl~theId of wangedl'ag, doch m ~:~ ~~d::ad. 
board. every such case a full statement of the cause of suspension shall, '.ndel' .geva~ wordt e~n volledIg verslag van. de re~en van 

within fourteen days thereafter, be laid before both Houses of schOl'smg bmnen veertIen dagen daal'lla VOOI' belde HUIzen van 
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Parliament if Parliament be then in session or, if Parliament Parlement galegd indian het in zitting is of wanneer het Parle
be not then in session, within fourteen days after the com- ment dan niet in zitting is, binnen veertien dagen na de aanvang 
mcncement of its next ensuing session, ~Uld unless an address Van zijn eerstkomende zitting en kan de Goeverneur-generaal 
shall, within oue month after the commencement of sueh hem afzetten, tenzij binnen een maand na het begin Van zulke 
session, be presented to the Gm'ernor-General by both . een adres aan de Goeverneur-generaal door beide 
of Parliament praying for the retention of such member in his Huizen van Parlement wordt aangeboden, verzoekende dat 
office, the Governor-General Iaay remove him. 

Circum 5, A member of the board shall vacate Ins 
, 

office-
stances in ( ) 'f h b . It' 1 . t f t-h.j..a I e eeomes Inso ven or aSSIgns 118 eSlKt e or Hewhichmem benefit of his creditors or makes an arrangement withbers of board 

vacate office. his creditors' 


(b) 	if he beco~nes of unsound mind or is con victed 
of an offence and sentenced to imprisonment without 
the option of a flne ; 

(0) 	 if he be absent from foUl' consecutive ordinary meetings 
of the board without the leave of the board which leave 
shall not be granted for a period covel'in'g more than 
six: months in one veal' ; 

(d) 	upon the presentation of an adc1ress to the Governor-
General hy both Houses of Parliament in one session 
praying for his removal or if he be removed by 
the Governor-General under the last preceding sectioil 
or under section seven. 

zulk lid moge aanblijven. 	 ,
5. Een lid Van de raad treedt af-	 OmBtandlg' 

, , " , _. .' I' k heden waar(a) 	wanneeI hlJ msolvent wordt of zlJn boede 0' ermaa t onder leden "'. d 'aad 
ten bate van ZlJn kredlt.euren of een overeenkomst met ~~ed~~. 
hen aangaat ; 

(b) 	wanneer hij in zijn geestvermo¥,ens gekrenkt is, 

of veroordeeld wordt tot gevangenlS zonder de keuze 

Van boete ; .. 


(0) 	 w~npeer hlJ zonder verlof v~n ,~e ~aad (well~. verlof 

Ulet meer dan zes maandep m een Jaal' zal zIJn) van 

v.~er ope~n~olgende gewone vergaderingen afwezig is ; 


(d) 	blJ aanbledmg van een adres aan de Goeverneur
genel'aal door ~ei~e ,lIui~~n van, het Parlement 

gedurende dezelfue zlttmg, zIJn afzettmg verzoekende, 

of wannecr ingevo\ge het. laatstvoorafgaande 

artikel of artikel zcvcn door de Goeverneur

wordt, 
lid landraad ma'" veraaderin cT. . 6, 	Geen van een op een Omstandighe-N 

I stal;lces in 	 the board take part in the discussion of or vote' nor shall he van de raa~ deelnemen m de be~p,rekll1gen of stemme:}, leden niet 
, whICh mem-	 endeavour to infl cnc th '; vot'f. , th' noch zal hlJ trachten om de opmIe of stem van emg mogen stem

Circum- 6 , J.. 0 member of a land board shall at any meetmg of 	 ,0 , '" b den waarin 

: bers may not . u e, e opm,o;n ~r e 0 ll;nJ' 0 el ander lid van de mad te influenceren over men of, deel
vote 	or take member of the board, upon an apphcatIOn under thIS Act for . 1 d W' l'k f h nemen In de 
part,in dis- a holding or a matter concerning the purchase or exchange of een mgevo ge eze et app 1 a Ie ,v?or een oeve, besprekil;lg'op

fCUSSlOn at I d 1 .. , 	 , , of over een zaak de aankoop of I'mlmg van grond vergaderm
meebings of 	 an une er thIS Act, If he has, or anv person related to 111m III I d W t . d' I" f' d d' I . d d d "'en van de 

, the board, the third degree of consanguinit'; or affinity has, to the vo g~ns e~~ de, flU len llJ, °t Ifman tIet l~!~ 11:, e e~ e ~aad, 
i knowledge of the member, any int~rest, pecmliary or other-Igr~~ l~nf 0t; - 0 aanv~l'\~~~.~chlatt be~ aa, IJ

d 
ZlJn 1:"; :.n 

r wise, in the gral1t of the application or the purchase or ge e 1 0 antier ee IJ e ,oes aan v~~ e ap? 1 a Ie 
rexc.huII0'e of the 'alld "heth .. t d't ' d bt of de aankoop of ,an de glomI, hetzlJ als ,ennoot,

~ b 1 . ,.v . er as a par ner, ere lor, eoI', h Id ' 1 ld f d . I d I'd~ 	 or otherwise. AIlV member of a land board who contravene"! sc u elSeI'; sc IU enaar 0 an, ersz~ns. e er 1 van ee:: 
any provision of this section shall be liable on conviction to landraad, ,dIe een van dd arhkel overtreedt, wordt blJ 
a flue not exceeding one hundred pounds or, in default oE veroordeh~,g . . vaI~ ten hoogste honderd 
payment, to imprisonment with or without hard labour for apon~ of, blJ wanbetalmg, met gevangellls, met O!, zonde!' hal' de 
period not exceedl'ng s' m t'n d h 11 f th b lal'beld, van ten hoogste zes maanden, zullende hlJ daarenboven . IX on, s, an saul' or y reason d'· d I' "t l' d d II
of the conviction vacate his seat u on the board. tel' zake van Ie v~roor e mg van ZIJll ze em, e raa. ver".a en: " 

p . 'I, (1) Een hd van een landraad (he mlddelhk of ?mkoperIJ en 
Briberyand .7. (1) If ,3 member of any land board dil'ect!y or in-1onmiddellik van iemand een of beloning ontvangt tjk~~dtc;';:"k
corrupt dll'ectly reCClve any fee or reward from any person m respect voor of in verband mct-	 lid van deaction by
member of of or in connection with--	 . (a) een applikatie deze "Wet VOOI' een hoeve raad. 
board. (a) an application under this Act for a holding; (b) de verkrijgillg van grond ingevolge deze Wet 

(b) the acquisition of any land under this Act, maakt zich, zonder aanzien of de applikatie al dan niet 
he shall, whether or not the application be granted or (as th~lwordt toegestaan of ondcrscheidenlik de grond al dan niet 
case may be) the land be acquired, be guilty of an offence andwordt verkl'egen, schuldig aan een overtreding' en wordt bij 
liable on conviction to imprisonment with or without hardveroordeling gestraft, met gevangenis, met of zonder harde 
labour for a period not exceeding five years and shall further, arbeid, van ten hoogste vijf jaren, zullende hij voorts tel' zake 
by reason of the conviction, vacate his seat upon the board, van de veroordeling van zijn zetel in de raad ve1'vallen. 

(2) Any pe;soJ?- who in respect of or in connection with (2) Ieder die ten aanzien van of in verband met zulk een 
any such applIcation or acquisition gives or oifers any fee or applikatie of verkrijging €len vergoeding of beloning geeft 
reward to any member of a land board for the purpose of of aanbiedt aan een lid van een landraad, ten einde weder
corruptly influencing him in, or inducing him to act in rechtelik invloed op hem te oefenen of hem te bewegen om in 
conflict with, his duty under this Act, shall be guilty of an strijd met zijn plicht deze 'Vet te handelen, maakt 
?ffence an~ be liable on conviction to the penalties mentioned!zich schuldig aan een en wordt bij veroordeling 
III sub-sectIon (1). igestraft met de straffen in subartikel (1). 

(3) ~~y me~nber of a land board who, except in a report to (3) Een lid van een landraad die behalve in het 
th(;) iVllmster,dlscloses the vote or opinion of himself or of any Irapporteren aan de Minister, de stem of opinie van zichzelf of 
member of t.he bo:-rd on the matters referred to in section van een lid van de raad Over de zaken in ar~ikel twaalf 
twelve, shall be gUIlty of an offence and be liable to be removedvermeld, openbaar maakt, zal schuldig zijn aan eon over-
from the board by the Governor-General.treding, en onderhevig aan uit de mad door de 

R·emunera 8. 'rhere lUay be paid to each member of a land board not:Goeverne~r-gen~l'aal. , , , , , 

tion of mem being an officer in the public service in addition to h'o ' _ 8. Aanleder lId van een landraad, dIe gcenambtenaarlslD do Bezoldlgmg 

bers of the 	 , It; reason bl' k d' t k b ., b'll'k' bl"fk t van ledenable expenses for tra.velling and subsistence while engaged pu Ie e .. lens.' ~n oven zlJn lIe r81S- en vel' IJ os en, van de raad. board. 

UP0D. the business of the board, snch remuneration out ofzolang, h.lJ bezw IS mot zaken de raad betreffende, zulke 
moneys appropriated for the purpose by Parliament as thebezoll~lglIlg lilt de gelden daarvoor door het Parlement 
Governor-General mavprescribe not exceeding .......'0 g' f ,•. beschlkbaar gesteld worden als de Goevel'neur

• , oW Ulneat;0 01· 1 b 1 - t t b d t ' 
each day or portion of a day upon which the member is engagedgeneraa moge epa en, me· e ovengaan~, wee gUlIle:,s per 
upon such business. [dag of gedeelte v~n ~n dag ge.durende de tlJd dat het h~ met 

The expenses fot' travelling and subsistEnce aforesaid shall bezulke.. zaken bezlg IS,.. De UItgaven v?or voormoldo r;;'l~- en 
in accordance '.;vith a tariff approved bv the Ministe f };" iverbhJfkosten znllen zIJn ovoroenkomstJg eon door do MlUlstor r 

,J -	 .I' 0 mance'ivan Financien goodgokellrd tarief. 

QUOr~lm, 9, . Three members of a board shall be a quorum thereof and I 9. Drie leden Van €len mad zullon e.en quorum vornlen; QUOl'um, 


:~~~fre.and m~e~mgs, proc.e~~re and o~her matt~rs connected with a ~and de vergaderingen, verrichtingen en andere zaken in verband vet;l'aderin 

eboaI d not ~peClfically prOVIded by thIS Act shall be aspreS(lrlbedlmet een landraad waarin deze Wet lJiet afzonderlik voorziet !'!2n

ht ,n vel'
by reo-ulatIOn 	 • ,nc mgen 

b • 	 !worden gehoudeD en uitgevoerd overeenkomstig regulaties, 

CHAPTER II. 

ACQUISITION OF LAND FOR SETTLEMENT
' t t th . " 	 .10• Su bJeco e prOVISIOns of thus Act, 

(a) the ~illister may, out of any moneys appropriated by 
private treaty Parhament for the purpo~e, purchase either by public 
or exchange. 

HOOFDSTUK II. 
VERKRIJGING VA.N GROND VOOR NEDERZETTING. 

'.


10. Met machtnemmg van bet hepaalde blj deze Wet kan Verkrijging
de Minister- van land bij

openbare(a) gelden veiling',onder
veiling of handse koop 

. of ruil. 
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auction or by private tl\laty, 011 behalf oHhe Govern-'\ uit de hand private grond kopen die hij voot lledel'
ment, private land which he .deems suitable for zetting geschikt acht ; 
settlement; (b) met goedvinden van de Goeverneur-generaal Kroon

(b) 	the Minister may, with the approval of the Govemor- grond uit de hand tegen private grond inruilen, die 
General, effect by private treaty an exchange of any hij voor llederzetting geschikt acht en een Kroon-
Crown land for any private land which he deems grondbrief doen uitl'eiken ten aanzien van aldus 
suitable for settlement, and cause a Cro\vn verruilde Kroongrond. 
grant to be iSSUEd in respect of Crown land so Binnen een maand na de a:mvang van iedere gewone zitting 
exchanged. van het Parlem€nt wordt cen verslag tezamen met een 

A report together with a schedule of the lands purchpsed or sehedule Van de onder dit en het eerstvolgende ar[j}~el 
exchanged under 1his and the next succeeding section during gekochte of verruilde gronden gedurende het voorafgaande 
the previous calendar year shalL within one month after the kalenderjaar tel' Tafel van beide Huizen gelegd. 
co.mmencement of each ordinary session of Parliament, be 11. (1) Vvanneer een in artikel negentien bedoeld persoon Verkrijg-ing 
laId on the Tables of both Houses thereof. bij de Minister schriftelik applikatie maakt- van ~~ezon-

. ddt k d '.. I f dore "rond op1 ( ) a verzoeRen 13, . a ze ere gron dIe, In een p an 0 verzoek van 
.acquisition 11. () If any such person as in section nineteen is andel'S in de applikatie bepaaldelik genoemd en applikant die
of particular 
land at described make written application to the Minister-	 beschreven is, ten behoeve van de applikant door de gledeeklte V~!l 

. I 	 "IT' . ' • (e ooppnJsrequest of ( ) requestmg t lat certain land specifically mentioned [ ~V.Llmster aangekocht worde voor nederzettmgsdoel- biidraagt,
applicant 

a 
and 	described by plan or otherwise in the applica- einden ; .contributing 

part of don, be purchased by the Minister for settlement (0) vermeldende de maximum koopprijs van de grond ; 
pnrchase purposes on behalf of the applicant; 	 (c) vel'meldende dat de applikant bereid is c1adelikprice, 

(0) stating the maximum purchase of the land: tenminste een vijfde van de maximum koopprijs bij 
(c) 	 stating that the applicant is willing to contribute te dragen, 

forthwith not less than one-fifth of that maximum dan kan de Minister, met goedvinden van de Goeverneur
purchase price, generaal en met inachtneming van de bepalingen van'deze 

the Minister may, 'with the approval of the Governor-General We,t, die grond aankopen. 

and subject to the provisions of this Act. purchase the said (2) 4-lvoreIis een ?ver~enkomst voor de aank~op .v~n 

land. 'grond lUt krachte van dit arnkel aan te gaan, moet de l\lIIllster 

') , . " de applikant voldoende zekerheid doen deponeren of inleveren 
(~) Before .compl,etmg an ~g:eement for th~ purchase C:1 voor de betaling van het aundeel van de applikaut in de 

land under th~s sectIon, the :VI:mster shall, reqmre the appll- koopprijs. Bij het vaststellen van dat aaudeel wordt acht 
cant to depo~lt, 01: lodge satlsfactory securIty for the payme~t geslagell op de werkelike koopprijs alsmede op elke verander
of, t~e.. ~~Ehcant s share of ~he, p~rchase and 111 iug in de bedingen en Yoorw(larden, die Illoeten worden opge
detelmlDlh", the amOU!lt of that :;IHl;le I~gard be had to nomen in bet aan de applikallt nit te reiken huurkontrakt 
the a?~ual purchase pI'l~e, ~ny modIficatIOll of. the tm:u;s and zoals hierna vastgesteld. 
con~ltl')ns of. the. appilcation and.of any speCIal cond:tIOns to Iedel'e verandering van de applikatie moet in een door de 
be 1:1clnded m .the lease to be lssu~d t~ the apphcant, as applikant ondertekend geschrift geschieden. 
~el'eLUafter p:ovld~(~. , snch modlfica~lOns of the apphca- (3) Zodra de koop gesloten en de grond aan de Hegering 
tlOn shall be 1Il wl'ltmg sIgned by the applIcant. getranspol'ieel'd wonU de grond aan de applikant in huur 

(3) As soon as the purchase is complete and transfer of the afgestaan, ondel'worpen aan al de lJepalingen van 
land into the name of the Government has been obtained, thedeze \Vet en tegen eell waardering gelijk aan het gezamenlik 
land shall be allotted upon lease to the applicant subject to all \bedrag van de koopprijs, transportkosten, kosten van opmeting 
the provisions of this Act, and at a valuation equal to the en andere uitgaven door de Minister gemaakt in verband 
aggregate amount of the purchase price, cost of transfer, met de aankoop, transport en toewijzing van de grond ; 
survey fees and other expenditure of the 1\::[inister in connec- :Met dien verstande : 
tion with the purchase, transfer, and allotment of the land: (a) het recht van de huurder om de grond te kopen als 
Provided that- hieronuer voorzien, wordt geacht uitgeoefend te zijn 

(a) 	the right of the lessee to purchase the land as herein- op de datum van ingang van de hum; 
after provided shall be deemed to have been exercised (0) het bedt'ag door de applikant tot de aankoopsprijs 
as from the date of the commencement of the lease; bijgeclragen, wordt beschou wd als betaling door hem 

(b) 	the amount contributed by the applicant towards the op rekening van de koopprijs gedaan, zullende 
purchase price as aforesaid shall be considered as a aIle halfjaarlikse paa'iementen, op de hoofdsom 
payment by him on acconnt of purchase price and en rente verschuldigd als hieronder bepaald, 
any such half yearly instalments of principal and dienovereenkomstig worden verminderd. 
interest payable as are hereinafter provided shall be Wannecr de hoeve ingevolge dit artikel toegewezen, uit 
reduced accordingly. krachte van deze Wet verbeurdverklaard wordt wegens ver-

If the holding allotted as in this section provided be forfeited breking of niet-nakoming van de bepalingen daaryan of van de 
under this Act for any breach of or noncompliance with the yoorwaarden van het huurkontrakt, dan kan de Minister te 
provisions thereof or the conditions of the lease, the Minister zijnel' beoordeling applikants bijdrage tot de koopprijs 
may in his discretion declare that the whole or any portion of voormeld, geheel of ten dele ten behoeve van de Kroon ver
the amount contributed by the applicant towards the purchase beurdverklaren. 
price aforesaid be forfeited to the Crown. 12. (1) leder voorstel tot verkrijging van grond inge- Vel'wijzing 

volge een van de twee artikels moet door de Minister naar de mad' 

Reference to 12. (1) Every proposal to acquire land under either naar de mad worden verwezen tel' overweging en VOOI' :fe~l:~~t 
lJoard <!f pro- of the last two preceding sections shall be referred by the verslag omtrent de volgende zaken ;- verkrijging 
~~~:l~i:~r ~f Minister to the board for consideration and report as to the (a) de waarde van de grond; vangrond 
land for set· following matters :- (b) (le geschiktheid van de grond voor nederzettings- ~~d!rzettin'" 
tlement pur- (a) The value of the land; doeleinden; '" 
poses. (b) The suitability of the land for settlement purposes; (c) de aard en omvang van de op lie grond beschikbare 

(c) 	The nature and extent of the existing water supply on watervoorraad en de waarschijnlikheid om 
the land and the likelihood of readilv obtaining a gernakkelik een voldoende watervoorraad te bekomen 
water supply adequate for settlement p~rposes ; voor nederzettingsdoeleinden ; 

(d) 	r1'he nature and value of any improvements existing (d) de aard en waarde van op de grond ~angebrachte 
on the land, verbeteringen ; 

and in the case of a proposed acquisition of land under section en, in geval van een voorgestelde verkrijgillg van grond uit 
ten,' as to the demand for other land in the neighbour- krachte van artikel tien omtrent de vraag die er is naar 

1 
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Land ac
quired under 
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to be Crown 
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Division, 
survey and 
valuation of 
Ja!ld. 

Offer of. a lot· 
ment of
holdings by 
notice . 

• 

hood for 'lettlement purposes, the probability of immediate1andere grond in de nabijheid vOGr nedel'zettingsdoeleinden, de 
applicalionfor the land for those purposes, and the extent of waarschijnlikheid van onmiddellike applikatie '1'001' de grond 
possible subdivisions of the land. ''1'001' dat doel en de omvang van mogelike onderverdelingen 

(2) If in the opinion of the board the land the subject of van de grond. 

the reference be suitable for settlement it shall make writtenj (2) Wanneer naar het oordeel van de raad de naa1' hun 

recommendation to the Minister as to the terms upon which VOOl' rapport verwezen grand geschikt is '1'001' nederzettings

it should be acquired and, in the case of a purchase, the doeleinden, moet de raad een schriftelike aanhevelmg aan de 

maximum pUl'chase price also, and as to any special Minister doen betreffende de voorwaarden, waarop hij moet 

conditions upon which the land, if acquired, should be offered worden verkl'egen en, ingev::.l van aankoop, ook de 111l;l.XlInl1fIl 

!or settlement to applieants. '1'he price paid for purchase shall koopprijs, en betreffende biezondere voorwaarden waarop 

111 no case exceed tlle maximum price recommended by the de grand na vel'kl'ijging aan de applikanten '1'001' neder
board. zettingsdoeleinden moet worden aangeboden. De voor 


\J 1·· .'. .• . . . aankoop beta~tlde pl'ijs Illag in geen geval hoger zijn dan de 
13. J.: 1 .an~ls acqmred undeI the prOVISIOns of thIS door de l'aad vooraestelde maximum koopprijs. 

Chapter shatl ~pso f(~cto bt'~ome Crown land and shall hel 13. Alle gro;d ingevolge d.it Hoofdstuk verkregen Grond vey
trans~erl'ed to and re;pstered m th: name of the G~vernment'iwordt van rechtswege Kroongl'ond en moei worden getrans- k;:egen onder 
and .111 l~he case. ,of land .ac~,~Ired un~er. sect:on .eleve~ porteel'd aan en geregistreerd ten ~ame van de Hegel'illg en, ~!:i~ofd. 
the app want s~l~Ll not, bJ' Hasan of hLS contrIbutIOn be in geval van grond, verkregen nit krachte van artikel Kroongrond. 
~eeme~ to he a Jomt owne.r, nor ~~all. any reference he made wordt de applikant niet nit hoofde van zijn bijdrage, 
111 the ueed of transfer to IllS contrlDntIOn. !beschouwd als medeeigenaar, zullende evenmin in de akte 

14. Nothing in t~is Act contained shall in any way bei van tm~~p~r~ van zijn}:ijdr::ge melding :vo~':le~1 ~~~aakt.. 
~onstr,:ed as conferr.mg on ~ny person who under any 1'1w i;nl .\~. :~'het~NlD (:ez,e \'V et V~IVat zal op emg~IlC1 wIJze wOld~n Voorbehoud. 
force In any provlUce prIOr to the commencement of tlllSIUlt.gdegd 3:1;:; .heo Iech~ ve.rlenende aan emg perso:)1l om III 
Act is not entitled to be the owner, occupier, lessee, or e11Jge prOVIllCle . III Clgend.~m te hebben, te beZlt?en of te 
holder of land vlithin such province, the right to own, occupy 11u;en, of a~~erszl.ns te:,eI'krIJl?en of te houden, dIe. onder 
or lease or otherwise acquire or hold any land in that emge wet '1'001' de lllwerkmgtredmg van deze ""Vet van kracht 
provinc~. lin die provincie niet gerechtigel is eigenaal', bezittel', huurdel' 

of houdel' van grond binnen zoclanige pl'ovincie te zijn. 

CHAPTER III. HOOFDSTUK III. 
'l'OEWIJZING VAN LAKD VOOR NEDERZETTING. 

ALLOTMENT DE' LAND FOR SETTLEMENT. 
15. (1) Wanneer grond door koop of ruil uit kl'acht Verdel,ing, 

15. (1) When any land has been acquired by purchase van artikel t£en verkregen is of wanneer aneler Kro~n- ~~~~~i~~~~ll 
or exchange under section ten 01' when any other Crown grond volgens het oordeel van de Goeverneur-generaal geschlkt verkreg;n 
land is in the opinion of the Governor-General suitable is. ':001' beschikking overeenkomstig deze 'Vet, moet de grond. 
for disposal under this Act, the ~nnister shall, after Ybmster, na ontvangst van eon verslag van de mad, die 
recei~ir~g a. report from the board, cause any such land to grond in hoeven doen :.e~delen en elke horeve doen opmeten 
be dIVIded ll1to holdings, and each holding to be surveyed en waal'~eren '1'001' toewlJzmg o?-~er deze Wet: 
and valued for allotment under this Act: Met cllen vel'stande dat de Mllllster-

Provided that the Minister may- (a) enig gedeelte van de grond, dat hij geschikt acht 
(a) reserve from allotment any portion of the land (before voor openbare doeleinden, (hetzij voor of na de 


or after it has been divided into holdings) which he verdeling in hoeven) kan uithouden ; 

t~ink9 su~table f~)l: l:esel':,ation for public purposes; (li) een opgemeten tel'r~in, va~ voldoende omyang om 


(li) WIthhold from dIVISIOn mto holdings and set apart a als gemeenschappelIke weIdegro~d van de huurderfl 

surveyed area deemed by him to be sufficient for the van de opgemeten hoeven te dlenen, van de vel'
common pasturage of the lessees of the surveved deling in hoeven kan uitsluiten en tel' zijde zetten. 

holdings. • (2) Iedere '1'001' toewijzing bestemde hoeve moet z6 worden 


(2) Every holding intended for allotment shall be so sur- opgemeten dat de waarde of tOBwijzingsprijs ervan na de 
veyed that its valuation or allotment price after survey will opme?ing t~n minste gelijk is aan de koopp.r:i)s va?- de hoeve 
be at least equal to the cost price thereof includincr cost of met mbegI'lp van transportkosten, onder bIJvoegmg van de 

with the addition thereto of the ~ost" of its
5 

division kosten van verdeling en opmeting ervan, de kOlilten van waar
and survey, the costs of its valuation, and a proportionate dering en een evenredig gedeelte van de waarde van dat deel 
share of the value of that part of the land acquired which has van (~e vel'kregen grond da~be.stemd is VOOI' wegen, openbure 
been absorbed by roads, reserves for public purposes when ~oele111den wanneel' alleenhk m het belang van de nederzet
made solely in the interests of the settlementconcerned,common tmg gemaakt, gemeenschappelike weidegronden, benevens de 
pasturage areas, and the costs of any improvements effected kosten van verbeteringen door de Regel'ingvoor de toewijzing 
before allotment by the Government on each holding and on op elke hoeve en op de geJneenschappelike weidegl'onden 
the common pasturage areas. If the holding be land aan~ebracht. . 
held the Crown at the commencement of this Act, or be land ""Vanneer de hoeve grond IS door de Kroon bij de invoering 
acq~i.r:ecl by exchange, a sum determined by the Minister after van deze wet bezete.n,. of grand door ruiling verkregen, wordt 
l'eccwmg a report from the board as the amount that would have een som door de :l\Imlstel' na on tvangst van een verslag van 
heen paid in open market if the land had been purchased,de raad hepaald als h~~ b~~l'ag, ~at de .g!·ond zou hebben 
a.rt:er such commencement shall be deemed to be the cost ?pgebl:acht wanneer hlJ hIJ p,nbheke veIlmg na zodanige 
prIce of hold,ing for the purposes of this sub-section. mvoermg was gekocht, '1'001' de doeleinden Viln dit sub

(3) Minister may, with the consent of at least three artikel beschouwd £lIs de kostpriJs van de hoeve. 
fourths of the lessees of holdings for which a common (3) De ::YIinister kan, lIlet toestemming van ten minste drie
pasturage area has been set apaI't, cause that pastnrage area vierden van de huurders van hoeven, waarvool' een gemeen
to be surveyed and divided into lots, and each such lot may schappelike weidegrond tel' zijde gezet is, die weidegrond doen 
be so attached to a holding that it will be held by the lessee opmeten en in percelen verdelen, zullende ieder perceel zo 
of that holding on the same terms and conditions as those lIlet een hoeve verbonden kunnen worden, dat het door de 
applicable to the holding. huurder van die hoeve gehouden wordt onder dezelfde bedin

16. (1) 'Wben any land has been divided into hold' ,gen en vOOl'waarden, die VOOl' de hoeve gfllc1en. 
. 111gS, 16 (1) Wanneer een terr' . h . ·1 1·1surveyed, and valued, as in the last preceding section provided. . .... , , .. em III ~even l~ verc ee ( en Aan~ieqi!lg

the Minister shall bv notice in the Ga"'ette ad' . gewaardee. I'd als bepaald m het vOrIge arbkel, moet de ter mtglfte 
, J . ~ ·n III one or more MiniRte b" k . . . d St t k·· t· van honvell 

newspapers offer all or any of those holdinas for allotm' ~: IJ eUIllBgevmg m e aa S oercm en 111 een of bij kenn' _ 
in manner hereinafter provided ",' em meeI' Illeuwsbladen, een of meer van die hoeven op de hierna geving. 111 

. aangeduidewijze t::Jr itgifte aanbieden. 
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(2) Eyery such notice in the Gazette shall state the situa- (2) Elke van die kenllisgevingen in de 8taaisknerant moet 
tion, extent and description of each holding offered for opgeven de ligging, omvang en beschrijving van elke ter 
allotment and any special conditions upon which each uitgifte aangeboden hoeve, en enige biezomlerlikevoorwaarden 
holding is so offered, and shall specify the ultimate purchase waarop elke hoeve alzo aangeboden wordt de uiteindelike 
price of the same, and the rent of the same until purchase is'kooppriJs dam'van en de h11Ul' die ervoor betaald moet worden 
completed in manner hereinafter provided. tot de koopprijs afbetaald is op de hierna aangewezen wijze. 

(3) Save as is provided in the next succeeding section, (3) Behoudens het bepaalde bij het eerstvolgende artikel kan 
no allotment of any land described in any notice shall de toewijzing- vall in cell kennisgeving beschreven grond 
be made until the expiry of ten weeks after the notiee was niet geschieden dan na verloop van tien weken na de eerste 
t1rst pnblished in the Ga.'1Jette. publikatie van de kennisgeving in de 5]taatskoentJ1t. 

17. (1) Door kennisgeving in de Siaatskoerant en in een of T00wijzing-ell 
.Allotments 17. (1) The :!I.1:inister may, by notice in the Gazette meer overzeeSG nieuwl"bladen kan de :31inister hoeven 
j(oversea and in one or more oversea newspapers, offer holdings voor toewijzing aan overzeese applikanten aanbieden "-PI!"""'ww,,,u.pplicants. 

for allotment to applicants from oversea, ancl,(m de bepalingen van sub-artikel (2) van het laatst vooraf
the 	 provisions of sulHection (2) of the last preceding gaande artikel zijn mutatis rnutandis op zulke hennisgeving 
section shallrnutatis mutandis apply to any such notice. van toepassing. 

(2) The offer of holdings under this section may be de- (.2) Het aanbod van hoeven onder dit al'tikel kan worden 
clared availal:tle for an indefinite period 01' for a period fixed ge\dig vel'klaard VOOl' onbepaalde tijd of voor een tijdperk in 
by the notice and if a period be not so fixed it may be there- de kennisgeving vastgestelc1, en wanneer zulk t.ijdpel'k niet 
after fixed any period 80 fixed shall not be for leas than is vastgesteld kall (Ut later gedaan worden; elk zo vastgesteld 
three and may he extended by a subsequent notice tijdperk zal voor niet minder dan drie maanden zijn en kan 
in the Gazette and in one or more such newspapers. door een verdere kennisgeving in de Staats7com'ant en in een 

(3) Applications for allotment of holdings under this section of meer ovel'zeese l1ieuwsbladen verlengd worden. 
shall, in the United Kingdom be with the High Com- (3) In het Koninkrijk worden applikaties voor 
missioner for the Union, and elsewhere with any other person toekenning van hoeven ingevolge dit artikel ingediend bij de 
appointed the Governor-General to receive such applica- Kornmissaris voor de Unie en elders bij iemand, door de 
tions. Goeverlleur-generaal aangesteld om zulke applikaties te 

(4) The said High Commissioner is empowered, in respect of ontvangen. 
all holdings to be allotted under this section, to exercise the (4) met betrekking tot aIle hoeven onder dit artikel te 
functions eonferred hy sections twenty and twenty-one upon worden toegekend is de Roge Kommissaris voornoemd ge
the board. machtigd de funkties aan de mad onder arlikels twmtig en 

een en tW1:n.t'ig toegekend, uit te oefenan. , . 
Applications 18. (1) Every application for a holding shall be made in 18- (1) Iedere applikatie voor een hoevs moet schriftelik "~ppl~atres 
for holding. writing as nearly as possible in the form prescribed hy regn- g-eschieden zo na mogelik in de bij regulatie voorgeschreven voor ooven 

lation and shall be addressed, in the case of an applicant in voI'm, en moet in het geval van een applikaut in Zuicl-Afrika 
South Africa, to the Minister. . gericht aan de Minister. 

(2) Every such application shall have attached thereto a (2) applikatie moat vergezeld gaan ~an een ver
declaration by the applicant in the form set out in the Schedule klaring van de applikant in de bij bijlage tot deze Wet voor
to this Act, and in the case of an applicant from out.side tht' i:(eschreven VOnti, en ingeval van eeD applikant blliten de 
Union he shall renew the declaration within one month after Dnie zal hij zijn verklariIlg vel'nieuwen binnen eenmaandna 
his arrival within the Union. zijn aaukomst binnen de "Cnie. 

(iJ) If an applicant make in such a declaration any false (3) De applikant die in die verklaring €len valse opgave 
statement material to the subject of the application, knowing doet welke ten aanzien van het onderwerp van de applikatie 
the same to be false, he shall be guilty vf an offence and liable afdoende is, Yietende dat zij vals is, maakt zich schuldig aan 
on conviction to the penalties prescribed by law for perjnry ; een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met de 
and if a holding has been allotted to any applicant (whether straffen bij de wet gesteld op meineed; en in geval een hoeve 
from South Africa or oversea), who has been convicted of IS toegewezen aan een applikant (hetzij van Zuid-Afrika of van 
making such a false declaration the Minister may, unleas five overzee), die veroordeeld is voor het doen van zulk een valse 
years have expired since the date of the declaration, cancel t~e verklaring, kan de Minister tenzij sedert de datum van de 
lease of the holding and no compensation shall be payable III verklaring vijf jaren verlopen zijn, het hnurkontrakt van de 
respect of improvements effected by that applicant on the hoeve vernietigen zonder dat schadevergoeding gegeven zal 
holding. worden voor de verbeteringen door die applikant op de hoeve 

aangebracht. 
Qualifications 19. No application for the allotment of a holding shall 19. Geen applikatie voor toev.ijzing van een hoeve Vereisten van 
of persons l' be entertained by the Minister unless the applicant "'oI'dt door de :!'.-Iinister in aamnerking genomen tenziJ' de personen wierwhose app 1- " applikaties
cations for applikant- voor toewij
the allotment (a) be eighteen years of age at It:ast;
of a hoJ ding (b) 	possess qualifications sufficient for utilizing the landmay be con
sidered. the subject of the application; 

(c) 	 intend in good faith to occnpy personally and develop 
and work beneficially the said holding; 

(d) 	be of good character; 
(e) 	 possess capital sufficient to develop and work the 

holding beneficially, or, in any special cases, possess 
such amount of capital as, after report by the toard, 
the Minister may deem fair and reasonable;. 

(I) 	declare that he will develop and work the holdmg 
exclusively for the benefit of himself and the members 
of his family, if any. 

Consideration 20. (1) Every apnlication for the allotment of a hold~ng moet zodra mogelik na verloop van het tijdvak vermeld in Ii~~ rg~d: 
of appli- shall, as soon as possible after the expiration of the perIOd :mb-artikel (iJ) van artikel zestien naar de raad worden Haad,en aan

y
cbatJ°dns bd mentirmed in sub-section (3) of section sixteen be referred verwezen die de Minister daaromtrent van mad zal dienen en, bdevehanngen 

oar all·. . ·'.f· . '1' 	 d Ifd I . aarv.recommenda- to the board who shall adVIse the ~timIster t 1ereon.zo er meer dan een applikant vom een en eze e weve IS, 
tions thereof. and, if there be more than one applicant for the same holding,· aanbevelen aan welke applikant de hoeve moet woraen toege

recommend to which applicant the holding bo allotted and 

(a) 	ten minste achttien jat-en oud is ; hing 'fn een 
(b) 	voldoende bevoegdheid bezit om de grond, die het w~~d~nu~~:~ 

onderwerp van de applikatie is, nllttig te gebruiken; wogen. 
(c) 	 t,e goedertrouw van plan is de hoeve persoonlik te be

wonen, te ontginnen en nuttig te bewerken ; 

(d) 	van goed zedelik gedrag is ; 
(e) 	 genoegzaam kapitaal hezit om de hoeve te ontginnen 


en nuttig te bewerken; of in biezondere gevallen in 

het bezit is van zoveel kapitaal als de Minister na 

verslag van de raad recht en billik mocht oordelen ; 


(J) 	verklaart dat hij de hoeve uitsluitend voor 
gebruik en dat van zijn gezin, zo er een is, zal 
ontginnen en bewerken. . 

20. 	(1) Iedere applikatie voor toewijzing van een hoeve Overwe1~kg_ 
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whether or not another holding or other holdings be otreredlwezen en of al dan niet een andere hoeve of hoeven aan de 
for allotment to tht' other applicant or applicants. andere applikant of applikanten tel' uitgifte zal worden 

(2) In any such event the board may determine by lot which iaangebodell. ... . 
applicant it will recommend as an allottee of any holding or: (2) In elk zodanig g~val kan de raad hlJ lotmg beshssen 
which holding it will recommend for allotment to any applicant. I welke applikant door hem aanbevolen zal worden als de 

(3) The board shall not be obliged to recommend any persoon aan wie de betrokken hoeve zal worden toej5ewezen, 
applicant to the Minister. of welke hoeye hij voor toewijzing aan een apphkant zal 

(4) All allotments shall be made by the Minister and theaanbevelen. . .. . . 
Minister shall not be obliged to allot a holding to any applicant (3) De raad is niet verplicht een apphkant blJ dt' MmJster 
recommended by the board or, if the allottee recommended byaan te bevelen. . . 
the board be accepted by the Minister, to allot to that allottee I AIle ·toewijzingen moeten do")r de ~fImste~. ~"""Lll<"U."jLl. 
the particular holding recommended by the board. IDe is niet verplicht een hoeve toe te wIJzen aan een 

(5) In the allotment of any holding t!le 1\Iiniste;r shall, asiapplikant door de raad aanbevol~n.of, wanneer de door de l'aaa 
far as possible, preference to an applIcant who IS not th~, laanbevolen persoon door de Ml111ster goedge~eurd . om 
owner of land. lnan die persoon de bepaalde hoeve toe te wIJzen dIe door de 

Iraad werd aanbevolen. 
Further, 21. (1) The Minister may require any applicant for the (5) Bij de toewijzing van een hoeve moet de Minister, zovel' 
~;e~~~l~~t allotment of a holding before t~e allotme~" to appe~r b~fo~·e'f.r:0gelik, de voork~nr geven aan een applikant, die geen 
If reqUired by the board and make a declaratIOn that hIS applIcatIOn IS m 18urenaar van grond IS. 
Minister. conformity with the provisions of this Act and that he is able '21. (1) De Minister kan vorderen, dat een .~prlikant Verdere. 

to and work the holding benet1cial1y and carry out v66r de toewijzing van een hoeve, voor de raad verschlJne om te ver~larlllg€lI 
and observe the conditions of the lease to be executed by him (','o1'klaren, dat zijn applikatie aan de bepalingen van deze W~t ~~~iikantop 
if the allotment is made. voldoet en dat hij in staat is de hoeve te ontginnen en nuttIg verlan!!'e;:t 

(2) member of the board is hereby empowered to te bewerken en de voorwaarden van het huurkontrakt, dat van MInIster 
tako such a declaration. door hem bij toewijzing van de hoeve moet worden opge

(3) ThH provisions of sub-section (3) of section eighteen maakt, uit te voer"m en na te leven. 
shall apply 1nt(;tatis mtdand'is to any declaration so made. (2) Ieder lid vall de raad wordt hicrbij gemachtigd tot het 

afnemen van zulk een verklaring.
Mode and 22. An allotment of a holding shall be notified in (3) Het bepaalde biJ sub-artikel (3) van artikel achtUen is
effect of 
allotment. 	 to the applicant and transmitted to him by registered mutatis mHiandis van toepassing op een aldns 

the address stated in the form of application. verklaring. 
'rhe allotment shall be deemed. to have been made as from 22. De toewijzing van een hoeve wordt schriftelik yYijze el! 

the date when the notice of allotment was dispatched from aan de applikant medegedeeld bij geregistreerde brief gericht ~~~erklllg 
the office of the Minister, or, in the case of an oversea applicant, aan het adres genoomd in de applikatie. toewijz ng. 
from the office of the said High Commissioner, and, as from De toewijzing wordt geacht te zijn gemaakt met 
that date, the allottee shall be subject in respect of the holding van de datum, waarop die kennisgeving werd verzonden van 
to all the proviSions of this Act as if a lease bad been issued to het Kantoor Van de Minister, of in het geval van oen oV'erzeese 
him therennder. applikant, van het Kantoor van de Hoge Kommissaris VDor

noemd, zullende vanaf die datum de persoon aan wie de hoevei 
St.atement of 23. A statement showing the nmnber of applications for is, tep. opzichte van de hoeve onderworpen zijn
applicants; the allotment of holdings received under this chapter and aan aBe bepalingen van deze 'Wet alsof een huurkontrakt aan 
etc.. to 
Parliament 	 giving the names and addresses of tne applicants to whom hem uit krachte daarvan was nitgert'ikt. 

holdings have been allotted and the situation of those 23. Binnen oon maand na de aanvang van iedere gewone Opg~ve van 
and of the applicants who have been refused or havezilting vall het Parlement wOl'dt een opgave, aangevende het ~~~l~n,\en. 
been provided with any allotment whatever, shall, within oneaantal applikaties ontvangen voor toewijzing van hoeven Pa~lement. 
month after the commencement of each ordinary session oflkrachtens dit hoofdstuk, alsmede de namen en adressen van 
Parliament, bE' laid upon the Tables of both Houses. de applikanten aan wie hoeven toegewezen zijn, met de ligging 

van die hoeven en van de applikanten aan wie toewij
zing hoegenaamd geweigerd is, of die n iet ermede voorzien zijn, I
'ter 'J'afel van beide Huizen gelegd. 


CHAPTER IV. 

HOOFDSTUK IV. 


LEASE OF HOLDINGS FOR SETTLEMENT WITH OPTION 
 VERHURING VA~ HOEVE~ VOOR NEDERZETTING MET 
TO PURCHASE AND CONDITIONS OF LEASE. 

I HECHT TOT AA~KOOP EN VOORWAARDEN VAN DE HUUR. 

Issue of lease 24. (1) As soon as possible after a holding has been 1 24. (1) Zo spoedig mogelik na de toewijzing van een lJitreiking 
to.tahllottte.e allotted a lease shall be issued in respect thereof by the Minister hoeve mo.et cen huurkontrakt daarvoor door de Minister I~~t~::~kpOellr-
WI op IOn h II' • d 't 'kt d . d to '" to purchase to tea oetee.. .wor ~n Ul gerel aan e persoon aan Wle e eWIJzmg soon a~n wie 
the holding. (2) The perIOd of every lease shall be five years. No rentgeschwdt. hoeve 18 toe~ 

shall be payable in respect of the first year but- i (2) De verhuring geschiedt voor vijf jaren. Geen hnur- ~:cl;:fr~t me" 
(a) 	in respect of the second and third years, two per cent.lgeld is verschuldigd voor het eerste jaar, doch- aankoop 

annum; and I (a) VOOI' het tweede en derde jaar is hvee percent in 't daarvan. 
(b) respect of the remaining two years, three and al jaar; en 

half per cent. per annum, , (b) voor de overige twee jaren is drie en eenhalf percent 
shall be payable on the purchase price of the holding as noti-I in 't jaar, 
tied in the Gazette.verschuldigd op de koopprijs van de hoeve zoals bekendge-

Provided that, if the lease be cancelled lillder soctionforty-maakt in de Staatskoerant. 
two, an amount shall be paid upon the cancellation by way of Met dien verstande, dat wanneer het hunrkontrakt wl)rdt 
rent, which will, when added to the amolillt already vernietigd onder artikel twee en veerti.q, dan biJ wijze van rente 
paid by way of rent under this section, be equal to three and a cen bedrag betaald wordt, gelijkstaande, wanneer toegevoegd aan 
half per cent. per annnm on the said purchase price for the het bedrag onder dit artikel reeds ala rente betaald, met drie en 
~xpired period of the lease: ICen half percent's jaars op genoemde koopprijs over het 

Provided further that, in the case of any such lease as is '>t"rlopen tijdperk van de huur; 
mentioned in section eleven, tho rent shall be at the rate of Met dien verstande voorts, dat in geva] van een huur als 
three and a half per cent. per annum on the purchase price vel'meld in artikel elf, de rentevoet drie en een half percent per 
of the holding (a..'l in that section determined) dnring the is op de koopprijs van de hoeve (zoals in dat artikel bepaald) 
whole period of the lease. over het gehale tijdperk Van de huur. 
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(3) Save as is provided in sub-section (3) of section eleven, (3) De datum van aanvang van zulk een huur zal, 
the date of commencement of every such lease shall be the qehoudens het btpaalde bij sub-artikel (3) van artikel elf, 
first day of January, first day of April, the first day of de eerste dag zijn van Januarie, de eerste dag van April, de 
July, or the first day of October next succeeding the date of eerste dag van .Julie of de eerste dag van Oktober volgende 
allotment, whichever date next follows the date of allotment. lop de datum van toewijzing, al naar gelang welke van die 

datums het eerst voIgt op de datum van toewijzing. 
R 't t'O 25 (1) Th 't t' ffi ' 25, (1) D8 registratiebeambte van elk Kantoor van Registratie 

Ifefs ra I2ll3 • , e re(518 ra IOn 0 Icel' III charge of, each J?eeds Akten in de Unie moet biezondere registers aanleggen en van onder 
? eases Office In the UIllon shall open and ke"'p spACIal reolster~1 " ,. deze WetIssued under " 	 -, c', ' '" 'bIJhouc1en waarm de blezonderheden van huurkontrakten ; 
th ' 	 A t wherem partrculars of leases ssu d c1' th s \ t 1 '1 b ' u.tgegevenIS C, 	 1 e un el 1 LiC S 1[U ,nitgereikt ingevolge deze Viet mOtten worden ingeschreven. hUlil'kon-C 

entered, 	 II (2) ""Vanneer de Kroon niet in het bezit is van schriftelike trakten. 

(2) If the Orown be not in possession of written titles to titelbewijzen ~an ,grOl;d" :erh~urd u,it krachte ,van deze 
any land leased under this Act the entry in the special registpr Wet, dan ,word~ de lll~cnrIJvmg III het ~llezonder regIster, over
kept under this section in the Deeds Office wherein title toleenkomstig dlt artlkel gehoudcm 111 het Kantoor van 
such land would be registrable shall, until cancellation aSIAkten" waarin het ,titelbewijs van die gro~d registreerbaar 
hereinafter provided, be regarded for all purposes as if there zou zlJn tot de 11lerond,er bedoelde royerlllg plaats/?evon
were title deeds of the land and the lease were registered d~:r: heeft, voor alle doelelllden beschouwd a1sof er trtelbe
aO'ainst those title deeds, wIJzen van de grond bestonden en alsof het hUllrkontrakt op 
" 	 Idie titelbewijzen geregistreerd was, 

(3) On the cancellation, or on the termination in ,1ny otherl (3) Bij vernietiginO' of beeindiging op welke andere wijze 
manner whatever, of any such lease the Minister shall causA[ook van zulk een hu~rkontrakt moet de Minister do betrokken 
to be tran~mitted to the r~g~stration officer concemed notice ofil'egistratiebeambte van <lit feit doan verwittigen bij ken
that fact sIgned by the MIl1lster or officer authorized thereto ;nisgeving getekend door de Minister of de daartoe aangewezen 
and by the lessee, and the registration officer shall thereupon iambtenaar en de huurder zullende de registratiebeambte alsdan 
cancel the entry in his special register without payment of any Ide inschrij ving in zijn biezonder register zonder betaling van 
fee: Provided that, if for any reason the signature of the:enig loon royeren : Met dien verstande dat, wanneerom de een 
lessee to the notice cannot be obtained, a certificate by the!of andere reden de handtekeninO' van de huurder op de 
Mini~ter or th: officer aforesaid, st~ting that fact shall be ajkennisgeving niet kan worden verkregen, een certifikaat van 
suffiCIent substrtute for the lessee s SIgnature, de Minister of van vorenbedoelde beambte, vermeluende dat 

Ifeit, vol<loende zal zijn om de handtekening van de huuI'der 
te vervangen. 

Leases under 26. Anything to the contrary in any law notwithstanding, 26, Niettegenstaande tegenovergestelde voorschriften in H kIthis Act need it shall not be necessary for any leases issued under this Act andere wetten behoeven huurkontrakten, uit krachte van tr~kfe~~~der 
not be to be executed before a notary public. 	 deze Wet uitO'ereikt niet voor een notaris te worden deze Wetnotarial. verleden '" , 	 behoeyen niet 

. 	 notancel te 

Opticn to 27. (1) It shall be a condition of every lease of a holding 27, (1) Een van de voorwaarden van ieder huurkontrakt ~jn~t t t 
purc!Iase that the les5ee shall, subject to the provisions hereinafter zal zijn dat de huunler, onderworpen aan de hiernagenoem<le a:~koo;van 
holtdI!lgton contained, have the right to give notice in writing at allY bepalingen, het re'cht zal hebben te eniger tijd gedurende de een hoeve op 
cer am erms, d' h 'd 'd fi 	 " d t"d "f ' f boO.Cl d h 'ft 1'1 zekereto be, a, ,tIme urI:r:g t e sal perlO of ,ve ~ears or at the eX~lry thereof, [geno~m e IJ van VIJ" JUren 0 IJ auoop aar:an, se rl e 1 { bedingen 
condItIOn of that he WIll purchase the holdmg m accordance wIth this Act, ke 1ms te geven dat hIJ de hoeve overeenkomstlg deze Wet zal eel! van de 
every lease, provided that at the date of his exercising that righ1, he has in kopen, mits hij op de datum, waarop hij dit recht uitoefent, in yo<!rwaarden 

every respect complied with the provisions of this Actialle opzichten heeft voldaan aan de op hem van toepassing k~~t~~ft~r' 
applicable to him and has fulfilled all the terms am1 conditions:zijnde bepalingen van deze Wet en hij a1 de bedingen en voor- zijn. 
of the lease. iwaarden van het huurkontrakt is nagekomen.

" 	 , . , I (2) Deze kennisgeving moet door de huurder aan de Minis
(2) The saId notIce shall be transnutted to the Mmister by ·Iter worden toegezonden

the lessee- (a) ten minste zes maanden vaal' de datum waarophij 
(a) six months at least prior to the date when he proposes het recht t?t aankoop wenst uit te .?efenen indi~? 

to exercise the right, if that be during the said period I ~ulks geschledt gedllrende voormeld trJdperk van vIJf 
of five years ; or I Jaren ; , of , , ' 

! 	 (b) ten mmste zes maanden voor het emde van de 
(b) 	 six months at least prior to the expiry of the lease, if huur indien hij dit recht bij dat einde denkt 

it be at such expiry that he proposes to exercise the uit te oefenen 
right, zullellde het recht ge~cht worden te zijn uitgeoefend en de 

and the right shall be deemed to have been exercised and thelaankoop te zijn gedaan, op de bedoelde datum of onder
purchase made, subject always to compliance by the lessee,scbeidenlik bij het einde van de huur, mits de hum'deI' aan de 
with the provisions of this Act and the fulfilment by him ofibepHlingen van deze Wet heeft voldaan en de bedingen 
the terms and conditions of the lease, at the said date or at theien voorwaarden in het huurkontrakt is nagekomen. 
expiry of the lease, as the case may be. I OJ) Bij uitoefening van dat recht tot aankoop moet de koop

(3) Upon exercising the right of purchase aforesaid, the prijs, benevens ~e re~te daarvan i:egen vier percent in't ja~r 
purchase price together with intere~t thel'eon at the rate of geI~e.~end '.:~n ,(~e da"u~, van ,aan~oop" door de huurder O'll~ 
four per cent. per annum calculated from the date of purchase v:GJ tlg hal1Jaarlrks vOOImtbetaalbare paalementen aan de Re"e 
shall be payable to the Government by the lessee half yearly rmg worden betaald : 
in advance by forty equal instalments: Provided that the Met dien verstallde dat de hum'der te eniger tijd na de 
lessee may at auy time subsequent to the date of purchase pay datum vau aankoop aan de Regel'ing het VOllA bedrag van 
to the Government the sum representing the purchase price de koopprijs of het dan nog onopbetaalde gedeelte ervan 
or any balance thereof then unpaid or any sum not being less ,)f een som, van minstens honderd pond sterling op rekening 
than one hundred pounds sterling on account of snch balance: van zodanig gedeelte kan voldoen : 
Provided further that if any sum be so paid on account of Met dien verstande voorts dat, wanneer een som aldus op 
balance a pro nda reduction shall be made either in the rekening van het saldo betaa1d wordt, een pro rata 
number of future payments or in the amount of such vermindering gemaakt wordt, hetzij in het getal toekomstige 
payments: Provicled also that if such purchase pri,ce or betalingen, ?f in het bedrag van zulke betalingen : 
balance thereof (other than any such sum aforesaId on En met dlen verstande tevens dat, wanneel' bedoelde koop
account of balance) be paid prior to the expiry of ten yearslprijS of het nog onopbetaald gedeelte daarvan (niet zijnde eel) 
.tft"I" the commencement of the lease the sum of one shilling som als vool'noemd op rekening van het sal do) vaal' afloop van 
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per anllLml shall be payable by the lessee to the Government' tien jaar na de aan"ang van het hunrkontrakt voldaan wordt, de 
as from the date of payment of the purchase price, up to and hnurder een bedrag van een shilling in 't jaar aan de Regering 
including the date of the expiry of ten years after the zal moeten betalen, gerekend van de datum van betaling van de 
commencement of the lease, ikooppl'ijs tot en met de afloop van tien jaar na de aanvang van 

het hunrkontrakt. 
Resideu;;e 28. (1) Save as is provided by sub-section (2) Of\ .. 28. ~1) Behou~ens het bepaal(~e bij sub-artikel (2) van Verblijf op,de 
upon the this section every lessee shall within six months after the (lIt al'hkel moet ledere hum'del' bmnen zes maanden nft de hoe>:e OO.ll
holding " 	 :J.. t ... . l'k I 't d h· d verelste,
compUlsory, date of allotment, personally take possession of tlle lwlding i Ulttum van oewlJ~.mg ))ersoon 1 )eZl nemen va,n ever u ur e 

allotted and shall, subject to the provisions of this Act, reside' boeve en moet hlJ; ,onderworpen aan ~~e bepalmgen van deze 
thereon and make ..it his usual abode for not less than eight \ Wet, daarop verbbJf ho~den en het zlJn g~w~ne w?onplaats
months in every year, lIuken gedurende ten mlllste acht maanden m leder par. 

, . (2) Wanneel' de huurder ten genoegen van de ::'.1inister 
(2) If the lessee satisfy the Minister that he has been or is! bewijst dat hij ziek is geweest of door ziekte of andere geldige 

by illness or other good reason prevented from complying ,'eden verhillderd is de bepalingen van subartikel (1) na 
with the provisions of sub-section (1), the Minister may waive te komen, kan de Minister de lliet-nakoming verschonen en 
the non-compliance and grant him permission in writing to 11em schriftelik verlof geven om gedurende zodanig verdeI' 
absent himself from the holding for such further period as the tijdperk van de hoeve weg te blijven als de Minister mocht 
Minister may think fit. goedvinden, 

29. (1) Iedere huurder van een hoeve, waarop ver- Bestaande 

Improve 29. (1) Every lessee of a holding with improvementF beteringen zijn aangebracht moet, onmiddellik nadat hem de verbetermgen 
ments thereon shall, 'immediately after the' allotmeut to him of h?eve wordt toegewezen, ten g:enoegen van de Minister schik- tEe~:~ringvan
existing' at the holding, arrang~ to the satisfac~ion d the Minister!kmgen t~'effen voor de verzorgmg en het onderhoud van dethe date of 
allotment. 	 for the care and mamtenance of the Improvements. .verbetenngen. 

(9) If b t th d t [tl 11 t t d tll d' t 'i (2) Wanneel' tussen de datum. van toewijzing en de datum 
th ""I e wk·",en e ~ e Of th1e ha l~.me~, a~,[, ,e abe °t'l waarop de huurder bezit nam van de hoeve. clie verbeteringen

e t 	 .e 0 (!lng t e 0 h· dId 1'" ' . . b h' l'k d. ef'seea Ing posseSSIOn 0 ene 11: Inlser
opinion that the said improvements are 'not being properly i lUiar et 001'. ee van e, ill11ster Illet ,e 001' 1 verzorg ..en 
cared for and maintained and are depreciating or are likely to o.nd~rhouden worden en lr; waarde verml;:de.~en of ;vaars,chlJll
depreciate in value, he may by notice reqnire the lessee within 11k III waarde zullen verm~nderen, kan hlJ blJ ke~n.lsgevmg de 
a period to be fixed by the :\Iinister (not being less than om Imurder .~~nzeggen om .bllll1e~ een door de Mmlster vastJe 
month from the date of the notice) to arrange for the care and stelle:n tIJ, (van ten I~llnste een maand na de dat.um van e 
maintenance of the improvements. kenIllsgevmg) het nodlge ~e doen voor de verzorgmg en het 

. 	 , ondel'houd van de verbetermgen, 
(3) If sU~)Seqllent to ~he date w~~n the lessee to?ll; poSSeS~IOIJ (3) vVanneer na de datum waarop de huurder van de hoeve 

of the holdmg, he has, m the. Opl~1l0n of the lYIll~lst?r fmled bezit nam hij, naar het oordeel van de Minister, de verbete
to care for properly and mamtalll any of the smd Improve- t'inO'en niet behoorlik heeft verzorcrd en onderhouden kan de 
ment~, the, Minister ~ay make ':' like requirement, as ie lYIi~ister gelijke aanzegging doen !~ls in subartikel (2) 'bedoeld 
mentIoned m sub-sectIOn (~) but 111 that c~se the pel'lod of :s, zullellde echter in dat geval een tijdperk van ili'ie maanden 
~hree months sl:a11 be su~stltuted for the penod of one month in de plaats worden gesteld van een maanc1 bepaald in dat 
III that sub-sectIon mentIOned. subartikel. 

(4) In the event of the lessee not complying with any (4) In geval de huurder niet voldoet aan een van de voor
requirement of this section relating to the caee and main- schriften van dlt artikel betreffende de verzorging en het 
tenance of improvements, the :yJ.illister may cause all necessary onderhoud van verbeteringen, kan de :Minister aUe nodige 
steps to be taken for the care and maintenance of the improve- maatregelen doen nemen voor de verzorging en het onder
ments and may recover the cost of taking such steps from houd van de verbeteringon en de kosten van die maatregelen 
the lessee. op de huurder verhalen. 

30. Ieciere huurder van een hoeve, WMrop geen verbeterin- Waarde van 

Value of im" 30. Every lessee of a holding with no improvements at gen zijn aangebracht ten tijde yan toekenning, .brengt gedu- ver~et€ringen 
provements the date of the allotment shall, Juring the period of the lease, rende de loop.van ~e hum, o~ dIe hoeve verbetermg.en. aan .ter ~~b~~~ht 
to be effected effect improvements on the holding to a value not less than ,:aal'de,yan nlet mlllder dan tle:n percent :'an de Ulte:ndel~e op onverbe, on unim
proved hold	 ten per cent, of the ultimate purchase price of the holding as kOOPPl'lJS, van d~ hoeve ~oals mteengeze~ III de kenmsgevmg terde hoeve. 
mil' 	 specified in the notice mentioned in section sixteen, The pro- vermold III arti~el ze,~tum.. De b~palmgen van ~et laatst 


visions of the last preceding section shall apply in respect voorafgaande artJkel zlJn van toepassmg met betre~klIlg toOt de 

of the care and maintenance· of the improvements effected z~rg v?or en het onderhoud van bestaa:ude verbetenngen onder 

under this section, dlt artlkel. 


31. (1) Alle . rec~ten op mineralen op of onder een Uithouding 

R t ' 31. (1) All riahts to minerals on or nnder anv holdinCf hoeve worden hlerblJ aan de Kroon voorbehouden, zullende de Yap
eserva Ion '" 	 ". '" G ,. . (y • 1 ,t' ht' d h' mlneralenof minerals, are hereby reserved to the Crown and, subject to the JoevelneUI-,,~nelaa me lIlac nen:lll1g van e lernag8- enz, en ' 


etc., and. ,provisions hereinafter contained· the Governor-General may lloemde bepalmgen en overeenkomshg de wet op het prospek- tenlgnemen 

l:df~;l:i~~ in accordance with the law l'egul~ting prospecting and mini~g teren en delven naar min~ralell, daal'mee kunnen handelen als- van grond 

ing purposes. for ,n.linerals,. deal. wit~l the same as if ,the land on or under I· of ~e gr~nd, ~a~rop de mllleralen vO,orkomen, geen hoeve was : ~ij~bouw,


whICh the mlllerals eXIst were not a holdmg : • L NIet dlen verstande d~t de huu:der op de hoeve kalk- en 

. ~ . , . bteengroeven mag explOlteren, klel graven, kalk branden of 


~r~vlded that t:te le,ssee may 9.uarryor get hm~stone andlsteuen maken, doch uitsluitend om daarop te bouwen, of 
bml~lI1g stone, dl~ clay, burn lIme and ~la~e brIcks on t?e dezelve anderszins te beuuttigen; en hij mag zoveel steenkolen' 
ho.l~r~lg but solely for the pl1rpose of bmldmg or otherWIsel Demen als hij nodig moge hebben voor huiselik gebruik en 
utlhzmg t~e same th.ereon, atJ.~ may take so much coal as he l voor bedrijfsmateriaal en machinerie die hij bezigt Voor het 
may reqmre for hIS domestIc use and for the plant andl bewerken van zijn hoeve 
machinery used for working his holding. I 	 • 

_ 	 I (2) De Goevel'neur-generaal kan ten behoeve van de mijn
(2) 'rhe Governor-General may reSllme for mining pnrposes[ bouw of daarmede verbandhoudende doeleinclen een hoeve of 

or purposes incidental thereto any holding or portion thereof gedeelte ervan terugllemen en daarmee handelen overeenkom
and deal with the same in accordance with the law aforesaicl.istiggenoemdewet. vVaar eenhoeve alduswordtterugrrenomen 
Whenever a holding is so resumed eompensation shall be paidlmoGt door de Minister aan de huurder l'chadelo~sstelling 
by the Minister to the lessee amI, in the case of a resumption Iworden gegeven en in geval slechts een gedeelte van een hoeve 
of a portion only of a holding, a reduction of rent payable inl wordt teruggenomen, moet een vermindering van de toe
future and instalmeptg of purchase price shall be made, pro- komstige huur en van de paaiementen van de koopprijs 
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portionate ~ the area resumed: Provided that in the event of, worden toegestaan naar verhouding van het teruggenomen 
the resumptIon by the Governor-General of a portion only of terrein. Met dien verstande dat iDgeval van terugname door 
such holding the lessee shall have the option of surrendering de Goeverneur-generaal van een gedeelte slechts van zulk een 
the lease of the remainder of the holding without prejudice hoeve de huurder de keuze heeft van het huurkontrakt van 
to his claim for compensation. het overblijvende deel van die hoeve afstand te doen, onVH

(;}) Anything to the ccntrary notwithstanding in S0ction mi~cLer~ zijn aanspraak op schadeloosstelling.. , . 
t· . f th Nt-I NI' " A t 1899 C' , 1· d'll tt d (3) NIettegenstaancLe tegenovergestelcLe bepalmgen m artlkel 

d hOneen 0 d e cL a ath~ I~St f C tt'l' lr,n. an (~r tien van de NatallVIijnen Wet 1899 is Kroongrond, toegewezen 
re~~fve ~lntte~, IS c· Jr bse . e~ent tPUI·po~es, s} ta ~~' of uitgehollden ingevolgedeze Wetvoor nederzettings doelein
w Ie so a 0 e ?r reserve, e su Jec 0 SU~ rIg 1· on. ,e den, terwijl dezelve aldus toegewezen of uitgehouden wor(lt, 
part of the publIc to prospect or search for mmerals, as IS m . t d h' h t' cL t t'k I . h . ht h tthat section described, 	 me,?n er eVIg aan e 1ll a, ar ,1 e omsc reven rec ,van e 

pubhek om te prospekteren of te zoeken naar deUstoffen. 
32. (1) Wanneer scLade aan de huurder wordt of is Scha:Iever

)0l:!1pen- 32. (1) Whenever d~mage is being, or has been ,caused veroorzaakt door werkzaam?eden in v:-rb~nd met h~t pros- Wo~d:: te 
''bVon PiY- to a lessee by any operatIOn connected WIth the prospectmg for, pekteren naa1' of de ontdekkmg of ontgmnmg van mmeralen betaald aan 
fored~~a~!ee or the discovery or exploitation of minerals on his holding the op de hoev(\ is de persoon die de schade veroorzaakt heeft, huurder VOOI' 

'aused by person who caused the damage shall be liable to pay com- verplicht aan de huurder de schade te vergoeden. b:~end 
'l'osl?el?hng pensation to the lessee. (2) Niettogenstaande tegenovergestelde voorschriften in een door 
)1' IDmlDg 	 , '. 1 f 1 1 'I d prospekteerJperations (~)" U' h t t 'th t d" 1 wet op het proi:lpe deren 0 (e ven' naar mmnra en wor t geen f ".'. k 

' :.. _:ny Hng to ,t e con l:al~y n~ WI,S an mg many. aw permit of anderevergunninguitgereikt voor het prospekteren 0 ~nder . 
regulatmg p~ospectmg or mllllllg fo!' mmera:s" no perm~~ or naar mineralen of voor het verrichten van mijnwerkzaamheden zaa e en, 
other au~horlty to carryon pr?specnng or mmI~g operan<:ns tenzi' de a likant voor de ermit of andeI:e verO'unnin ten
sh~ll be Issl:ed :lIlless the applIcant for t~e permIt o~ anthorlty geno~gen v~~ de uitreikend!ambtenaar bewezen heeft, d~t hij 
satIsfy"the Issumg officer that h? has gIven secnr.lty to the aan d~ huurder zekerheid heeft gegeven voor de betaling van 
lessee 1.01' the, payment of all cl~uns to compeI~satlon a~ and aIle schadevorderingen als en wanneer die opkomen en 
when they 	arIse and are deterIIlmed. If any dIspute arIse as , t ld .. 

t .:: ffi' 	 t 't f th 0 f th' t' vastges e zIJn.towh a,l,ssn ,Clen s~c~ny ?r ,epnrp ses 0., IS sec,lOn Wanneergeschilontstaatomtrent devraag, watgenoegzame 
the deCISIOn, of the ~IIlllster of Mmes thereon shall be final zekerheid voor de doeleinden van dit arlikefis, is de uitBpraak 
and conclusIve. van de NIinister van Mijnen dienaangaande afdoende en 

beslissend. 
Surrender 33. Whenever under any law relat,ing to prospecting 33, 'Yanneer ingevolge een wet op het prospekteren of Teruggahve 
f hId' "f' Itt' h ld' 'b I t' d I h 1 " vaneen oeveo 0 mgorormlnIng ormulCrasanyparo a 0 Ingls, yprocamalOn,delvennaarmilleralen eeu ge eete van epn oeve )JJ prO-ofgedeelte 

~h!&:f~b 	 notice, or othe~wiBe, lawfully thrown ?pe,n t<? prospecting. or klamatie, kennisgeving, of anderszins wetti? opengestel~ is voor ervan. 
set apart for mming, the lessee may, wlthm SIX months after het prospekteren naar mineralen en mtgehouden IS yoor 
the elate when it is so thrown open or set apart, give notice to mijnwel'kzaamheden,kan de huurder binnen zesmaanden na de 
the Minister that he will surrender either the whole holding datum van openstelling aan de Minister kennis geven dat hij 
or any portion thereof which is so thrown open or set ~part, Of de gehele hoeve Of zeker gedeelte ervan dat aldns is openge
and thereupon the surrender shall, as from ::t date mentIOned steld en uitgehouden, wil teruggeven, zullende daal'op de terug
in the notice" be ,accepted and the leaB~ shall, be cancelled. gave wo:den ~ang'ellomen, gerekend van eell datum ::ermel~ in 
\Yhere a holdmg lS surrendered under thIS sectIon compensa- de kenmsgevmg, en het huurkontrakt vervallen zIJn, v\ aar 
Hon shall be paid by the Minister to the lessee, and in the case een hoeve overeenkomstig dit artikel wordt teruggegeven, 
of a surrender of a portion only of a holding a reduction of moet door de Minister aan de huurder schadeloosstelliug 
rent and instalments of purchase price shall be made pro- worden betaald en in geva] slechts een gedeelte van een hoeve 
portionate to the value of the area surrendered. That value wordt terllfJO'eO'even moet een vermindering van huur ell van 
shall be the value as at the date of allotment. de paaiem:I~t:n voor de koopprijs worden toegestaan n~ar 

verhoudina VILl). de waarde van het teruggegeven terrem. 
, . . 1 Die waard~ zal de waarde zijn op de datum van toekenning.

Constnwtion 34. The Governor-Genera!,I,nay at any tune, and m suc 1 34. De Goeverlleur-generaal kan te eniger tijd op een Aanleg van 
of certain manner and under such COllmhons as he may tlllnk fit,- door hem bepaalde wijze en op door hem te stellen voor- zekere werelasses of , 	 ken op of overworks on or (a) 	construct or authorize the constructIOn of dams or waarden·- hoeven. over 
holdings. reservoirs upon any holding; 	 (a) dammen of reservoirs op een hoeve aanleggen of de 

(b) construct or authorize the construction upon, through aanleg daarvan toestaan ; 
or under any holding, of water furrows, pipe lines, (b) watervoren, pijpleidingen, kanalen, afvoergoten op 
canals, and drains, and conduct or authorize the con- door of onder een, hoeve, aanleggen of de aanleg 
dlleting of water therefrom .or thereover for the daarvan toestaan en ter~ geneve van het algemeen of 
benefit of the public or of any owner or occupier of 'van een biezondere mgenaar of bewoner van een 
neighbouring land; naburig stuk grond da~ryanda~m of daarover water 

'h 	 t t' d leiden of toestaan dat dlt geschledt;
(c) 	 construct and work or authorlz~ ~ e cons rllClOn an I (c) spoorwegen weaen telegraaf- en telefoonleidinaen op 

working, subject to the prOVISIons of an! law, ofj of over ee~l h~ev~, aanleggen en exploiterenb of de 
railways, roa~s, telegraph and telephone hnes on or: aanleg en exploitatie toestaan met inachtneming van 
over any holdmg, desuetreffe;nde wettelike bepalingen, 

and take materials from any holding for t.he purposes of any en voor de doeleinden van deze werken van een hoeve 
sueh works. materiaalnemen. 

Compensation shall be paid to the lessee of the ho~ding fori ~lan de hunrder van de hoeve moet de sch~de wor~en v:rgoed 
any damage sustained by him by reason of the exerClse of the1door hem geleden ~en g~wolge van de mtoefemng ,an de 
powers of this section. . Ibevoegdheden van dlt artIkel. 

. 35. (1) voorzover in deze 'Yet niet andel'S bepaald Verbod in 
. h' At' 'd d 't s~lall be alwordt. is het een voorwaarde in. ieder huurkontrakt, dat de zdak:ehotvefr

(1) 	Save as m t IS C IS provl e , I 1 , k t kt d h f d It raeProhibitIOn 35. , . ~ I. f hId' 0' that the le"see shall not huurder, staand het hunr -on ra ,\ e oeve 0 een ge ee e onderverhu
ofassignment conditIOn of every ease 0 a o. m",.,·~ f tl ervan nlet maO' onderverhuren of zijn recht aan een ander ring behalve 
or 8uJy:l,etting subJet the same or any part thereof durmg the cn~re,ncy 0 ,Ie· 1 . ,d' f met verband bezwaren tenzij hij in zekere ge
except III 	 I ,'u t, n 'fer or hypothecate any of hIS mterest m cee eren, o,?r r~gen; 0 ". '." _' - D "allen.
cmtaIllcases, ease or assl"n, ra s , .' T f th ;VI' ister has daartoe 8chrlftel1k vedof van de Mmlster bekomen hceft. e 


the lease unless the consent llldwl~l mgh?~h eJ .~n . be'lwiJ'ze waarop een hunr kan worden gecedeerd of overgedragen,

b fi 1 t' d The InO e m w _Ie a .ea~e may ,j. 

a:~~e~s~r ~l~!~~:rI:ed shall be as prescribed by regulation. Iwordt bij regulatie voorgeschreven, 

0 
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(2) If the lessee b~comc in!'olvent, the trustee of ~!s in- (2) Wanneer de buurder insolvent gaat, kan de kurator van 
solvent estate may assIgn the lease to any persoll qualIfied as de insolvente boedel het huurkontrakt cederen aan eeD 
in section nineteen is described and approved by the Minister. ander, die voldoet aan de in artike1 negent1;en. gestelde 

If the said trustee fail ",ithin months after the vereisten en door de Minister goedgekeurd is. Wanneer de 
date of his appointment to assian the as herein provided, kurator er niet in slaagt binnen achttien maanden na datum van 
the lease shall determine and the trustee shall be entitled to zijn aanstelling het huurkontrakt als hierbij bepaald te cederen, 
be paid by the Minister for the belle fit of the insolvent estate dan vervalt de huur, zullende de kllrator ten behoeve van de 
compens~tion for any permanent improvements made by the insolvente hoedel van de Minister schadeloosstelling knnnen 
lessee and, if the option to purchase described in section v.orderen voor door de huurder duurzam~. verb~te
tu;entv-seven has been exercised and any instalment of pur- rmgen en ·wanne!'!' het recht annkoop bedoeld III aetIkel 

chase price paid, the trnstee shall, subject to the provisions of zeuen en tlt'in~!g i~, uitgeoefen,d en een of meer, paaiemen~en 
section thirty-eight, further be entitled to be repaid by the van de ,koopprIJs ZIJl1 b?taald, IS de kllratot' IIlet Illa~htnemIllg 
Minister for the benefit of the insolvent the aggregate van artIkel add en derhg verdeI' ten behoeve van de lllsolvente 
amount of thoslJ instalments less the amount of so much of boedel gerechtigd tot terngbetaling door de Minister van het 
snch instalments as represents the interest on the purchase gezamenlik bedrag van die paaiementen, onder aftrek van 
price paid. een zo groot gedeelte vaD die paaiementen als vertegen

woordigd wordt door de rente de koopprijs botaald.Death or 
lunacy of 36, If a lessee die or become a lunatic (whether declared 36. Wanneel' een huurder of krankzinnig wordt Dood o~ . 
the leSsee, so or detained as such, by order of a competent court) (hdzij hij krankzinnig verklaard of als zodanig op last van een ~r~dkzmdlg

t.he conditions of tbe lease may be fulfilled by allY member of bevoegd hof aangebflnden dan kunnen de voorwaaeden h~~rd:~ e 
his family or by any other such member or van het huurkontrakt door een van zijn gezin of iemand 
other person be approved by the If within eighteen andel'S \vorden vervuld mits zulk lid of ander persoon door 
months after the lessee's dying or becoming lunatic (as the de NIillister goedgekeurd is. Wanneer binnen achttien 
case may be) no application be made to the )1inister for the maanden onderscheidenlik na het ovedijden of knmkzinuig 
approval of a person to fnlfil the conditions of tbe lease the wOl'den van de huurder, ge(3n applikatie aan de 1YIhJister 
same shall determine. In that event the represl:ntative is gemaakt vom goedkeuring van een persoon, die ue voorwaar
of the lessee shall, subject to the of section den van het huurkontl'akt wil vervullen, dan vervalt het 
thi,rty-e'ight, be entitled to be paid by for the k('lltrakt, In dat geval is de wettelike vertegenwoordiger van 
benefit of the estaie, compensation for p~rmanent im- do Imurder, met inachtnoming van artikel acht en der·tig 
provelllents on the holding made by the and, if the ten behoeve van de boedel tot hetaling van 
right to purchase described in section has been schadeloosstelling door de Mi.nister voor duurzame ver
exercised and any instalment of purchase paid the legal bet'Jringen door~ de hunrdol' op de hoeve aangebracht 
representative shall further be entitled, subject as aforesaid, en, wanne(:~r het recht tot aankoop, bedoeld in artikel 
to be repaid by the lVIillister for tho benefit of the est'.lte, zeven en tw'inti,q is uitgeoefend en paaiementen van de koop
the aggregate amount of those instalments less the amount prijs zijn betaald, is de wettelike vertegenwoordigel', onder het 
of so much of such instalments as represents the interest on voorllleide voorbehoud, verdeI' ten behoeve van de boede! 
the purchase price paid, gerechtigd tot terugbetaling door de Minister van het gezamen

like bedrag van die paaiementen, ondel' aftrek van een zo 

Char,ge on 37. All moneys owing to the Government by a lessee groot gedeelte van die paaiementon als vertegenwoordigd 

hOldlllb"l and shall be a first charge upon his holding and an"'"' stock or wordt door de rente op de kooppriJ's betaald. 

mova epro- bl rt b 1 . . h' .,}
perty there~lll moya e prope y e Ol:glllg to 1m upon holding shall he 37. AIle gelden door de huurder aan de Regering ver- Last op hoevE 
III favour of deemed to be pledged III favour of the Government for the hId' d .. tb ht 1 t .. h .\11 en roerende
the Govern- t fl· '1 . sC •.n 112' zIJn een eers evoorrec ,e as zlJn oeve, ~"l. e goederen 
ment for amoun 0 •sue.1 moneys, ,notwIt Istandmg sueh stock 01' pro· levellde~have of roerende goederen op de worden geacht daarop ten 
debts owing per~y remams III pOSSeSSIOn of the lessee and has not been aan de Recrering verpand te ziJ'n VOOl' de verschuldigde gelden guns~ van de 
by lessee. delIvered to the Government. b., , , I Regenng

ofschooll dIe levende have of m het bezIt van de voor gelden 
, , . hunrdee blijven en niet aan de overcreaeven ziJ'n. verschuldigd~toff. 38. Any moneys OWlllg to a lessee under tms Act whether 38 All' 1 d V{ t 1 d I 1 <tOOl' huurder1."> 

as compensation, refund of instalments or othenyise d' '1 "1; mgev~ ,{fe, eze. 'e, aan, mur er v?rsc l~- Vergelijking 
mav be set off b . the :t;finister a ainst an r ' owina Ig: e ge en, hetzlJ als, sehadevergoedll1g, tCl?~betallllg van van schulden 
the-lessee to the

J
Government n~twithst Jndi '':',h paalCmenten, of anderszllls knnnen door de ::Yhmster .worden met elliaar, 

.. h ' . . a?-g III en er velTekend met gelden door de h uurder aal1 de Hcaerlllg ver
case t e amount IS unascel'tallled, or IS OW1l1g in respect of hId' d 't tId t' 1 t f d '" 1 h 
debts of a different nature. sc u Ig ,lllet egens aane e a m Ie .. ee~ 0 an (lre g~va et 

bedrag nog ollhepaald of verschuldIgd IS ten aanZIen van 
39 (1) It shall be a co d 't' f ' 1 th th schulden van verschillende aard. 

, ( . . c n 1 IOn 0 every ease at e 39 (1) H' " _,,' ,
cOllditiOllsof lessee shall not cut dowll destroy or inJ'ure any tee h" . et IS een van de voon'ictarden 111 elk humkon

, 'J' "I' S on IS kth dat de huurder aeen b en op iJ' ho h kk Verdere voorholding without the \VTitten permission of the Minister, but <'.'.., ,? om ~ z n , ev~ mag om a ,en, waarden in 
that he shall be entitled without such pel'mission from time to vermelen ~f ,beschamgen zond~!' de schr~ftehke to.~stemmlllg huurkontrakt 
time to use for fuel or for domestic purposes such dead wood vall de 1pmster;, doch~,at hlJ gerechtlgd z~~ Zl]ll zonder 
as may be on the holdin '.. dat verlo,- van tIJd tot tIJd het dode hout op zlJn hoeve als 

, ~ . brandstof of ten behoeve van de hnishouding;tE' gebruiken,
(~) It shall ?e a condItIOn of eVf'ry le~s~ that the lessee shall, (2) Het is een van de voorwaarden in elk huurkonirakt 'dat 

dUl'Il~gt,he perIo~l ~here?f, pay to the Umon Government, the de huurder tijdons de dnur daarvan aan hot Unie Goev~;ne
:roVl~Clal. AdmInIstratIon 0: to allY l?cal author~ty, s11ch taxes, ment',do Provinciale Adlllir;istrade of een plaatselik bestuurdo 
lents, l~tes and othe: charges" as ma) customarIly and legally belastmgen, huren, plaatsehke belastingen en andere lasten zal· 
be reqUIred to be paId by a prIvate landowner, voldoen, die gewoonlik en wettig gevorderd worden van ean 

(3) Such other conditions, not inconsistent with this Act. privaat grolldeigonaar. 
as the Minister n;ay prescri?e Illay be inserted in any lease pro~ (3) ,Ander~, .niet met deze Wet onbestaanbare voorwaar
pared for executlon and, WIth the consent of the in any den, (he de )1111Ister moeht stellen, mogen worden opgenomen in 
lease already executed. een tel' tekening opgetrokken hnurkontrakt of met toesteIll

ming van de huurdor, in een reeds getekend'huurkontrakt.
Power to 40. The Minister shall have the right at all reasonable 40 De Minister is bevoegd op aIle redelik t"d ' h B d'ascertain t 'mes t ante d' t hId' d . ' e IJ en ZIC evoeg held..l" 

whether 1 ,0 I' an mspec a~y 0 mg an superVIse the op een hoeve to begeven die to inspekteron on de wijzo van be- om na te 
conditions of workmg thereof and to ascertam by such means as he mav working na te craan on op de wiJ' ze die hiJ' goedvindt . h t gaan of de
lease think fit whether 0 lOt the 1 s h 'd d" b ' "ZlC e over- voorwaarden 
fulfilled. • " . , • I' I ' e ~ee a~ occuple an IS occu- tuigrn of de huurder al dan niet de hoeve bowoont 01 bewoond In het huur

pymts hIS ho~dmg III aceordan?~ WIth thIS ~lct and has fnlfilled heen oYereenkomstig deze Wet en of hij al dan niet de voor- kontrakt zijn 
and IS fulfillmg all the condItIOns of the lease. waardeI'. van het huurkontmkt nakomt of is nagekomen. nagekomen. 
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41. nw Minister may, if satisfied that a lessee in any! 41. De Minister kan, indien hij verzekerd is dat in een Verlen!l;ing 
c~se .has been unable from goo~ reasons to fulfil any conditioni?f ander geval een huurder wege;~s geldige redenen niet in staat ,:an tjd~erk 
of hIS lease, grant a further perlOd to enable the lessee to fulfilils geweest een voorwaarde van ZIJll huurkontmkt na te kamen, vO'~\a~ 
t~at condition, .subject to such stip~latiolls as to li.mitatioll oflhem, eell verdeI' tijdperk !oestaan om aan die .. voorwaarde te ~~r~aarden 
vme or otherwIse as may be prescl'1bed by regulatlOn. Ivoldoen, onder zulke, bedmgen omtrent de tlJd en anders- kanth~;r 

" 	 . izins als bij regulatie Vool'gesenreven mochten zijn. on ra • 
42. (1) A lease shall be hable to cancellatlOn by the I 42 (1) Een huurkontrakt, kan door de Goe,T;erneur- ." .

' , G . l'f . . . f tl' 't 'th h' h "tl' . "", 	 , , Vernleb<rlngG~:)VernOl- en~;a, 1, an) Pl'OVISI,?n 0 , 11S liC. WI ; W lC I igenemal worden vernietigd, indien de een of andere bepaling van huu~kon. 
was .~h,e lessee s (~nt) t,o comply ,;,e not complIed WIth or any Ivan deze Wet, die de llUurder was na te komen, niet trakt, 
conciItlOn of the lease IJe not fulfilled. idoor hem is vervuld of indien aan een voorwaarde van het 

(2) In thE' event of a conviction of the lessee for makingilmurkontrakt niet is voldaal1. . , 
any such false declaration as is referred to in sections eighteen i (2) In geval de 11ll;1rd~1' veroordeeld,word~ wegens aft,eggmg 
aI~d twenty-on.e, or in the c:vent of the le,:ssee failing to cO,mply Ivan •.een .:~'a~se ve~Khn'I:~g ~edoeld ll~ ,al'tIk,els ~chttt.~n en 
WIth the provIslOns of seCLlOn tUJenty-e1.ght, the lease may be een u.~ tVAntl{j, of :ngev(J d" huur~eI, 111 gebreke bhJft de 
forthwith cancelled. Ibepalmgen van artIkel aeht en tunnt1.g na te komen, kan 

het huurkonirakt onmiddellik worden vernietigd, 
, C:3) In 8very ?ther case wri~te.n notice of intentioll to .cancel I (3) In e,lk ander wwal moet d~?l' de, Minister bij 

snall be b'ansmItted by the Mmlster t.O the lessee by regIstered'treerde brIef, geadresseerd a:.m ZIJn laatstbekende ad1'e8, aan 
post addreBsed to his last known of abode ana the notice de hllurder worden kennis gegeven yan het voornemen tot 
shall a period within the default of the lesseejvernietiging van het huurkonti'akt, zullende de n.vUU1CCp;" 

shall r!?medied, and if within that period the default be not leen tijd noemen \vaarbinnen de buurder zijn verzuim 
rerr:edied, then the lease shall be liable to cancellation asll1erstellen. Indien het verzuim niet binnen die tijd hersteld 
aforesaid.wordt, kan het huurkontrakt als vOOl'meld worden "A'rnliAn 

.,' . • (4) Bij ve1'llietiging van het huurkontrakt om 

(4). Upon, can~ellatH::n or the lease for any cause ,~hate,:erook van de in di~ artikel genoemde redenen, valt
r 

me~tlOned 1Il thIS se~tJon the to ?ccufY tJle holdmg" WIth. de hoeve met al de daarop zich bevindende verbeteringen aan 
all improvem~nts thereon shall revest 1Il tl,~e GovernmenL and ide Regering terug, zullende geen schadeloosstelling worden 
no compens~tIOn shall bee payable fo,r uny Improvement~ madeluitgekeerd '1001' verbetm'ingcn of materialen, door de huul'der 
on or matel'lals annexed LO the holdrng by the l~ssee (wnether lOp de hoevG aano-cDracht, zonder aanzien 00' dczelve met of 
or not the sallle have been made ,or annexed WIth the know-izonder medewete~ van de Regering aangebracht 
ledge of the Government): Pronded that, wh?ncver t~e lease Met dien verstande dat, wanneer het hunrkontrakt TIT.",".'"" 
has ,been cancelled for canses other than are ~'efe:l'e? to 111 sub- andere dan de in subartikel (2) gelUelde redenen is 
sectIOn and a. new lessee has on allotment paI?- III cash f:or en een nieuwe hum'del' bij toewijzing van de hoeve in gereed 
the value of the Improvements or for the materIals aforesaId, l ld betaalt voor de waarcle van de verbeterinO'en of het aanO'e
the amonnt so pa,id shall, subject to, the 1?rovisions ~f sections,hte materiaal, het aldus betaalde bedrag, n;et inachtnern~g 

tlHrtY-SC'i,JI"n and tln,1
4 

ty -e./ght, be pmd over to vall het bel.)aalde bij artikels vier en twintig, zeven en derUg'I' 

the lessee whose lease has been cancelled, 	 en aeki en dertig, worde uitbetaald aan de hl1urder wiens 

(5) Whenever a le:1se has be.en cancelled. for reasons oth?rhu,;:rk~;:.trakt :'ernietigcl i:, ." _' '0' '. '_ 

than are referred to m sub-sectIOn (2) and HIe lessee has paId ,(p) v, allneel een huurkonb akt ':, e,?en:s ,mdere dan m sub 
any or all the instalments of purchase price, any instalrnentsiartIke~ (2) ~enoemde ,redenen verl1letl~d wor~,t en de hunrder 
so paid shall, subject to the provisions of sections twtmty:foltr, iSOmll1lge of alI~ pn.aIemente~, van de ~OOPPrIJs heeEt ~etaald, 
thirty-seven and thirty·eight be repaid to him, less the amount idan .rnoet;n a11,e ald<lI~ ,~etaal~e pa~:emente:l, met m~c~t
of AO much of such instalments as represents the interest on! nemmg van ;le bepalll,,,,en van mtIkels mer en tUJmt~g, 
the pnrchase price paid. ·zevenen derttg en ac7d en datlg 4em worde~ tern.gbetaald, 

Iondel' aftl'ek van een zo gedeelte van (he paalementen 
(6) '1'he cancellation of a lease shall not be construed asals vertegenwoordigc1 door de rente op de koopprijs 

extinguishing any debt due from the lessee to the Governmentihetaald. . 
under the lease. I (6) Door de vernietiging van een huurkontrakt vervalt 

43. 	(1) 1£- !geen vOl'dering, die de Regering uit krachte van het 

. , "huurkontrakt tegen de huurder mocht hebben,
1 

(a) 	not less then ten years nave expIred smce the df1te of 43, (1) Wanneer- Uitgifte van 
the commencement of the lease; and (a) ten minste tien jaren verstl'eken zijn sedert de datum K~oongrond. 

(b) 	 all the instalments of purchase price and fLll othel'l van aanvang van het huurkontrakt ; en brief. 
moneys due to the Government have been paid; and (b) aIle paaieme~ten van de ~oopprijs en aIle an~?re 

(e) 	 the lessee has complied in all respects with the pro-I aan de Hegermg verschulchgde gelden betaald z1Jn ; 

visions of this Act applicable to him and with thel en 

terms and conditions of the lease; and (e) de huurder in aIle opzichten aan de op hem toepasse

like bepalingen van deze 'yVet en aan de bedingen en 
(d) the lessee is a British subject, voorwaarden van het Imurkontrakt heeft voldaan ; en 


he shall be entitled to obtain a Crown grant of the holding:· (d) de huurder een Brits onderdaan is, 

Provided that the Governor-General may, in special circum- (lan is hij gerechtigd tot een Kroongrondbrief '1001' de h?eve : 


issue ,t Crown before the expiry of the said Met dien verstande dat de Goeverneur-generaal, onder blezon
period of ten years, if the of paragraphs (b) and (e) dere olllstandigheden, ~I::l Kroongr~md?rief ~an. uitreiken 

havtl been fulfilled. . I\Toor aftoop. :van bedoeld tlJdvak -:an ben Ja:en, mdlen aan het 


(2) Every such Crown shall be issued subject to- ,bepaalde bIJ para~rafe:r; (b) en (e) v~ldaan IS" , ' , '. ; 	 " ,I (2) Elke zodamge KroongrollclbrlOf zal mtgerelkt worden 
(a) 	the ,rIghts ,of the Gover~or-Geneml deSCrIbed m!onaerworpen aan

se.ctlOns thtl'ty-ono and tht rty-fo'ur ; (a) de rechten., van de .Goeverneu~-generaal in artikels
I· 

(b) 	the payment by the of any land taxes pay- een en derlt,Cf en mer en derbg beschreven ; 

able by law; (b) de betaling door de rechtverkrijger van grond 


(0) 	any such servitudes rebting to roads,and to suchl· belastingen betaalbaar volgens wet; 

outspans as the Governor-General may determine; (e) enige zodanige sel'vituten, betrekking hebbende op

and • wegen en zodanige uitspanningen, als de Goevern eur


generaal bepalen mag, en 
(d) 	any special conditions upon which the holding was (d) enige speciale voorwaarden watll'Op de hoeve voor 


offered for allotment, uitgifte aangeboden ward. 

(3) Until the issue of a Cri)'wll grant the lessee shall, not- (3) Zolang nog geen Kroongrondbrief is uitger~ikt, blijEt de 


withstanding that all moneys due from him to the Government huurder, of schoon alle door hem aan de Hegermg verschul

have been paid, continue in possession of the holding under digde gelden zijn betaald, in het bezit van de hoeve onder de 

the terms and conditions of the lease and subject also to the bedingen en voorwaarden van het huurkontrakt ell onder~ 

provisions of this Act. 'worpen tenns aan de bepalil1gen van dezli Wet. 
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CHAPTER V. 	 HOOImSTUK V. 

MISCELLANEOUS, 	 DIVERSE BEPALINGEN. 

44 The Minister mav out of moneys appropriated by 44. De }1iniEter kan uit door ~et Parl~ment daartoe be- :~h~~~~~,
Parli~ment for the purp~~e and on terms of repayment and 8~hikbaar gestelde gelden en op bI] reg~latle vastgest~lde.~e: 
conditions prescribed by regulation, advance moneys for dmgen en v.o0rwaardel~ van terugbetalmg, aan een U~l ~I 
providing a lessee with stock, implements, seeds and other ge~d voorscilleten ten emde h~m te .v0c:~zlen van vee, wer : 
things necessary to enable him to develop and work his hold- t~Igen, z,~ad .en andere ~?lken, dIe ~Odig ZIJI~. voor dye d~u\de 
iug beneficiallv, or may, in lieu of an advance in money and lIke ontgmumg en nuttlge bewerk;mg van zIJn hoeve, ~" ,a~ 
before or within twelve months after the allotment of the hold- in plaats van hem een voorschot m ge,ld te geven en voo~ 0 

ing cause work and labour calculated to improve the holding to binnen twaalf maanden na dedtoekenn~g van dde hoeve. \~~rk 
be 'effected thereon out of moneys so appropriated, and in that en arbeid ter v~rbetering van e hoeve ~arop oen verric en 
event the cost of work and labour'so effected E!hall be deemed to uit zulke beschIldJaar I?estelde gelden, en ,Ill dat geval zullen de 
be an advance to the lessee for the purposes of this Act, kosten van aldus verrlCht w~rk en arbeld ~eacht worddenn~ent 

' 	 voorschot aan de huurderte ZlJn voor de doeleInden van eze yv e . 
PrOVIded that-- Met dien verstande dat

the amount or value of the advances to be made shall (a) het bedl'ag of de waarde van de vool'schott~n te worden 

not excead fifty per cent, of the total capital expended I gegeven vijftig percent van het gehele kapltaal door de 

by the lessee on the improvement of the holding;' huurder voor verbetering van de hoeve uitgegeven, 


(b) 	the total amount of advances to any lessee shall not! niet tebovengaat ; 
exceed five hundred pounds; ! (0) het totale voorschot aan een Imurdel' vijf honderd 

I 11 b f I pond niet tebovengaat;
(r;) the rate of interest upon any such advance s Ia e our (c) de rentevoet voor zulk voorschot vier en een half 


and a half per cent, per annum payable as from! percent per jaar bedraagt betaalbaar vanaf dG datum 

the date of the advance; van dat voorschot ; 


Cd) the advance shall be repaid with all inter'est due thereon! Cd) hetvoorschot met aUe daarop verschnldigde rente 

within a period of five years from the date thereof,ori binnen vijf jaren vanaf de datum van tOi:fkenning 

within sl1ch extension of that period, not exceeding I wordt tm:ugbetaald of binnen zulke verlenging van 

three years, as tIle Minister may in special cases allo\v ; I tijd, drie jaar niet teboveng::.ande, alE' de Minister in 


(D) 	 an advance in money shall be paid over within three I biezonderegevallenmogetoebiaan; 

months after the same has been approved and, if Dot (0) een geldelik voorschot wordt uitgekeerd binnen drie 

so paid over, the approval shall be deemed to have been maanden nadat het is goedgekeurd, en wanneer niet 

rescinded. aldus uitgekeerd 7.al de goedkeuring geacht worden te 


zijn herroepen. 
, -, 45. WaDneer ingevolge deze Wet schadeloosstelling ver- Schll.dever

45. Whenever under thl~ Act compensatIOn IS payable ~chuldigd moet het bedrag, bij gebreke van minnelike goed!ng en 
the amount thereof shall, III default of agreement between Qchikking door arbitrage worden vastgesteld. De benalingen tSchl~:?-srbechl: _1 'b d . d b b't t' d th 	 . , • v , " er b.e es ISt 1e partles, e etermllle y al~ 1 ra 1011 an ~ pr~vlSlOn~ Ol van de wet op de beslechting van geschillen door arbitrage, sing. 

the law for the settlement of dIfferences by arbltratlon whICh welke van kracht is in de Provincie waarin de hoeve gelegen 

is in force in the particular province in which the holding is is zijn in dat geval van toepassing : . 

situate, shall apply: ' ::\1e1: dien verstande dat w,mneer de schadeloosstelling vast-


Provided that when anViamount is assessed as compensation~ gesteld w~::dt- ' , . 

• . . ,(a) bl] terugname van.een hoeve Ult krachte van artlkel 

(a) 	up?n the resumptIOn of a holtllllg un~er ~ectlOn Den en derti(J of bijiovergave van een hoeve wegens de 

thlr·ty-onD or ?pon ~ surrer:-der o~ a holdlllg ,for the in artikel d-rie en d~rti(J genoemde redenen, de schade
~'easons mentIOned m sectIOn thlrty-th1'~' It shall vergoeding een bedrag zal insluiten gelijk aan het 

Include an amo~nt eq,ual to the aggregate mstalments gezamenlik bedrag van de door de huu. rder betaalde 

of purchase prIce pald ?y the lessee, less the amount paaiementen van de koopprijs, onder aftrek van een 

?f so much of such lllstal,ments as represents zo groot gedeelte van die paaiementen alE' vertegen
mterest on such purchase prICe: i woordigd wordt door de rente op de koopprijs betaald. 


(oj 	in respect of the construction of any works mentioned: t:·· (0) wegens de aanleg van een van de in artikel vie'r en 

in section thirty-jmtr, there shall be set off against; de1'ti(J genoemde werken, bet aan de huurder veroor
the loss or damage caused to the lessee, the benefit,: zaakte verlies of schade zal wordenvergeleken met 

instant or prospective, which he derives or is likely!1 het tegenwoordige of toekomstige voordeel dat hij 

to derive by reason of construction of the works:. trekt of waarschijnlik zal trekken ten gevolge van de 


(c) 	 in respect of improvements in the circumstancesI aanleg van de w~rken. '.., 

described in section thirty-five and thl:rty-six, nol (c) wege~ls verbetermgen. onder de m arhkel, mj! en 

compensation shall be p~yable in respe~t of impr0,ve-I dert1(J en zes D~ d~~tl(J beschr~ven omstandlg~eden, 


yments not connected WIth the use of the holdmgi geen schadev~rooedm!5 ?ehoeft hetaald te "orden 
for agriculture or in respect of improvements notl voor verbetermgen dIe m geen verband staa~ met 
calculated to increase the value thereof as a holding! het gebrUlk van de hoeve '1001' landbouwdoelemden 
for settlement, • of '1001' verbeteringen die strekken tot verhoging van 

• de waarde van de hoeve '1001' nederzettingen,

I 46.1 ,De Goeverneur-generaal is bevoegd regulaties, niet Regulaties,


46. The Governor-General may make regnlations, notlstrijdende met deze Wet, vast te steUen aangaande een ofmeer 
inconsistent with this Act, as to all or any of the following! van de yolgende onderwel'pen, namelik
matters, namely- I (a) de bevoegdheid, plichten, werkzaamheden en wijze 

(a) 	the powers, duties, functions and procedure of landI van werken van landraden; 
boards; 	 , (b) de illl'ichting van applikaties, k~i:tnisgevingen, 

. huul'kontrakten, grondbrieven en andere doku(b) 	 the forms of applications, notices, leases, grants andl menten die ingevolge deze Wet worden gebruikt of 
other documents used or issued under this Act; 	 i uitgereikt ; 

(c) 	the delegation to officers of the department of Landsl (c) de overdracht aan beambten van het Departement van 

of the exercise of specific powers and the performancei I ..anden van de uitoefening van biezondere bevoegd
0'1: particular duties conferred or imposed by this Act· heden en de vervu11ing van biezondere plichten bij 

on thf' Minister; 	 df?c W tit aan de Minister toegekend of opl'1'edragen. I 
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(d) 	the establishment of committees of management for 
groups of holdings and enabling such committees of 
management to make, subject to the approval of the 
Minister, rules affecting the control, use and distribu
tion of water, for irrigation purposes, the depasturing 
of stock on or the cultivation of communal areas and 
flS to other matters necessary for the development and 
improvement of such groups of holdings and areas; 

Ce) 	 the supply to and use of water for irrigation purposes 
by lessees and the rate or amount payable for such 
supply or use; 

(f) 	the erection and maintenance of boundary fences of 
holdings, the terms of paymeut for such fences, the 
erection of any fences by thc Government for lessees 
and the ter111S and conditions of payment therefor; 

(g) 	the regulation, control and preservation of the common 
pasturage areas mentioned in this Act and the num
bel' and kind of live stock which eaeh lessee of a 
holding may depasture on any such common pastur-, 
age area; , 

(h) 	the grant of advances for stock, implements, seed, and 
other things to enable lessees to work their holdings, 
the control and inspection of things purchased by 
such auvances and the terms and conditions of re
payment of any advance, 

and generally as to such matter;; as are expressed in this Act 
to be prescribed by regulation and for the better carrying out 
of the objects and purposes of this Act, 

Rules made by the committees of management constituted 
under paragrapli (d) and regulations made under paragraph 

Cd) de samenstelling van komitees van beheer voor 
groepen van hoeven en het in staat stellen van 
die komitees om, behoudens de goedkeuring 
van de Minister, verordeningen te maken betreffende 
het toezicht op het gebl'uik en de verdeling van 
water voor besproeiing, het weiden van vee op, en 
de bebonwing van gemeenschappelike gronden en 
aangaande andere zaken die nodig zijn voor de ont
wikkeling en verbetering van zulke· groepen Van 
hoeven en streken. 

(e) 	 de verschaffing van water voor besproeiing aan, en het 
gebruik daarvan door huurders en het tarief of het 
bedrag '1001' die verschaiIing of dat gebruik 
verschuldigd ; 

(f) 	de oprichting en instandhouding van grensomhei-
Bingen van hoeven, de voorwaarden van betaling 
VOOI' die omheiningen, de oprichting van omhei
ningen door de Regering '1001' huurders en de 
bedingen en voorwaarden van betaling daarvoor. 

(q) 	de regeling, kontrole en instandhouding van de ge
meenschappelike weidegronden genoemd in deze 
\Vet en het aantal vee dat en de soort, die elke huurder 
van een hoeve mag laten weiden op die gemeen
schappelike weidegronden ; 

(h) 	het vedenen van voorschotten voor vee, werktuigen, 
zaad, en andere voorwerpen ten einde hunrders in 
staat te stellen hun hoeven te bewerken, de kontrole 
en inspektie van de met die voorschotten gekochte 
zaken en de bedingen en .oorwaarden betrekkelik 
de terngbetaling van een voorschot, 

(e) of this section may prescriba penal1ies for any en in 't algemeen omtrent zulke zaken, die ingevolge uit 
contraventions thereof or failure to comply therewith, not drukkelike voorscbrlften van deze Wet bij regulatie geregeld 
exceeding a fine of twenty pounds or, in default of payment moeten worden en voor ell' betere uitvoering, naar doel en 
imprisonment, with or without hard labour for a period of one stl'ekkillg, van deze ,Yet. 
month. De regelE! vastgesteld door kommissies van beheel' inge

. 	 ". stdd ingevolge paragraaf (d) eu de regulaties vastgesteld 
-.47. Any~hmg to the contrary, no~w~thstand;ng III A~t :0: ingevolge paragraaf (e) van dlt artikel mogen straffen stell en 

3, of 1907 of the Transvaal, or m Ordmance N 0.22 of no... of op overtreding of niet-nakoming daarvan, niet te bovengaande 
che Orange Free State or any. amendment thereo~, t~e Governor- een boete van twintig pond of bij wanbetaling, gevallgenis met 
General may delegate any rIght, power, or obhgatlOn referr(ld vf zonder harde arbeid, van een maand, 
to in those laws to the Minister or to any officer of the depart- 47. Niettegenstaallde tegenovergestelde bepalingen van Wijzigin!l''Tall 
ment of Lands, or to a land board. \y"t No. 37 yan 1907 van 'l'ransvaal, of van Orelonantie No. Wet No;.37 

~, 9" 0 . . V" f' '.' ., d van 190.
48. This Act may be cited for all purposes as the Land 2;~ van 1 02 Van de ranJe rlJstaat 0 emge Wl]Zlgl~g aar:an, (Transvaal).f! 

Settlement Act 1912 and shall commence and come iuto ~an . de Goeverneur-generaal el,~ recht, bevoegd.h~ld of plIcht ~o?2~~~ntl 
operation on a date to be fixed by the Governor-General by In dIe Wetten vermeld, toewlJzen aan de MllllSter of aan 1902 (O.V.S.) 
proclamation in the Gazette. ee~; lmndbte~daar van het Departement van Landen of aan 

Modification 
of Act No. 37 
of 1907 
(Transvaal). 
and Ordin· 
ance No. 
22 of 1902 
(O.F.S.). 

Short titlc 
and date of 
commence
ment of Act. 

I do soIemnIy 

for tho above holding 

use and benefit, and 

eel.. an raa . 
48. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aange- KorteTiteleIl 

SOHEDULE. haald als de Kroongrond Nederzettings Wet 1912 en treedt in ~atum,van
" kl ,lnvoermg va. 

and	 smcere ' I.y dec1are th. at I al)I)l'"J wet·king. op ~ een door de Goeverlleur-generaal b IJ pro ~ amabe "'et.n 
"Ve 

on my own behalf and for my sole 
our our 

Agent rl'rustee f anynot 	 as ---.. or ------ or
Agents Trustees . 

other person, and that the particulars referred to in our 
form of application dated the of I!} 

are 	true to the best of m)" knowledg6 and belief. 
our 

Signature ....................... "........... .. ............ .. 

Place ................................................................ . 


Date ............................................................ . 


Before me: 

Justice of the Peace. 

in de Staatskoerant vast te stellen datum. 

BIJLAGE. 
Ik (wij) Yorklaar (verklaren) hierbij plechtig en oprecht 

dat ik (wij) aanzoek doe(n) voor bovengemelde ho6'1e te 
mijnen '(ouzen) eigen behoove e:!: voor mijn (ons) eigen 
gebruik en voordeel, en niet als Agent(en) of Tru~~ee(s) 
voor iemand andel'S. en dat de bil'zonderheden vermeld in 
mijn (ons) formnlier van applikatie, gedateerd.................... . 
.................19...... , waar zijn en naar mijn (onze) beste 
k61!Ilis en geweten. 

Handtekening................... " ....... ' 
Plaats ....................................... .. 

DatuI1l. ............................... . 
VOOI mij 

Vrederechter. 
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Liability for 
~ervi()e in 
time of war. 

Liability to 
peace 
trainiul', 

No. 13.-1912.J 

ACT 
TO 

Provide for the Defence of the Union and 
matters incidental thereto. 

(A.SSENTED TO 13TH JUNE, 1912.) 

B E IT E~AcrrED by the King's Most Excellent ~'~~'.I~~V.' 
the Senate and the House of Assembly of the Union 

South Africa, as follows : 

CHAPTER 1. 

No. 13.-1912.J 

WET 
OM 

te maken voor de Verdediging 
van de Unie en voor zaken daarmede in 
verband staande. 

j(GOEDEKEURD OP 13 JUNIE 1912.) 

HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

HOOFDSTUK 1. 

PERSOONLIKE DIENSTPI,ICHT EN OEFENING. 
LIABILITY TO PERSONAL SERVICE AND TRAINING. 

Onderworpen aan de bepalingen van deze Wet zal elke D.ien~tpli()h
af .. t' d· t t t' . t' t ' tlghmd1. Subject to the provisions of this Act, every citizen 

be liable between his seventeenth and his sixtieth year 
included) to render in time of war personal service in U"J."lHC" 

of the Union in any part of South Africa whether within 
outside the Union. 

van . ZlJn zeven len e 0 en me ZlJn zes IgS e Jaar in tijd van 
van OQI'log onderworpen zijn aan persoonlike dienst- oorlog. 
ter verdediging van de Unie in enig gedeelte van 

Afrikzt hetzij binnen of buiten de Unie. 
2. Onderworpen aan de bepalingen van deze Wet zal elk Ver~lichtin

burger v6l'plicht zijn in tijd van vrede een kursus van oefening r;e~ mf!ak~ 
2. Subject to the provisions of this Act, every citizen VOOI' militaire dienst mee te maken in de Verdedigingsmacht i: v~d::fijd. 

be liable to undergo the course, of peace training for military Ivan de Unie welke voorgeschreven is bij Artikel vier en zestig 
service in the Defence Forces of the Union which is prescribed van deze Wet. 
by section sixty~four of this Act. Ieder burger kan vereist worden die oefening aan te vangen 

Every citizen may be required to commence that trainiIig in in zijn, ,een ~n twjnti~st~ jaar ,en die te voleinden niet lat~r 
. his twenty-first year, and to complete it not later than his dan ~lJn VIJ,~ e,n, twmtlgste Jaar; doch, een, burger kan ~,le 
twenty-fifth year, but a citizen may voluntarily commence that oefenll;tg vrlJwll,I,lg aa,nvang~n. m e::llg Ja~r t~ssen zlJn 
training in any year between his seventeenth year and his zeventlC~de en, ZlJn e~D en tWl~tJgste, Jaar (belde m~esloten) 
twenty-first year (both included) and shall complete it in the en zal dIe volemden m het vlerde Jaar vanaf het Jaar van 
fourth year from the year of commencement. aanvang. 

I:e~centageof 3. Of the total number of citizens throughout the Union 3. Van hetgehele aalJta~ burgers van de ~nie, dat on~er ;:~c~:;;~:s 
~:~i~e:d to be liable to peace training under the last preceding section, only ~let laatst :':0lorafgaande ar,t:k~l onderworpen IS ~an oefenll~g te worden 

L • fifty per cent, shall actually undergo that training, unless, out of m vredestIJu zal,~lechts vIJfng percen,t dIe oe!emng w,erkehk geoefend. 
monies specifically appropriat€d by Parliament for the purpose"meemaken, tenZlj, do?r gel~en ~oor dat do~l, bI~zon~erh: d?or 
provision is made for the training of a greater percentage: Ihet Parlen~ent beschlklmal gelSteld, VOOlZH'mIIli? IS g maakt 
Provided that whether provision has been so made for fifty per voor oef?,nmg van e~Il ~rot,er percentage; me.t, d:elJ verstande 
cent, 01' for a greater percentage, a margin of increase orl dat hetzlJ alzo voorzlemng IS gemaakt, voor vIJftlg percent, of 
decrease not exceeding five per cent. shall be permissible. . voor ee~ grot,er pel'cen~age, een spehl~i? VOOI' vermeerdel'lng 

lof vermmdermg van me~ meer dan vIJf percent kan worden 
lUfie 4. In order to secure that all citizens liable to render personal toegestaan. . , . 
AS8oeiations. ser..vice in time of war shull, as far as possible, be proficie.nt in I' . 4. Ten .. emde te verz~kere~ dat ~lle ~urg~.rs dIe onder- Sc~i!"tver. 

or familiar with the use of military weapons of precision, ,,,-orpen 2:1Jn ~an pel"soonhk~, dle,nstphcht m tlJd, .van oorIog, enlgmgen 
there shall be established a system of Rifle Associations lll. zoveel mogehk bekwaam Zl]n 111 of bekend Zl]n met het 
such manner that-- Ihanteren van militaire wapenen, zal een systeem van achiet

, " '." •verenigingen worden ingevoerd op zodanige wijze dat
(a) eve~y, CItIzen h~ble ~o the pre~cl'lbed perIOd of peace [ (a) iedere burger die onderworpen is aan de voorge

trammg ,vho m lll~ t,wenty-first year has not been schl'even tijd van oefening in vredestijd en die in 
ente::ed for th,at. trammg sh:;tll serve as a member of! zijn een en twintigste jaar niet is ingeschreven voor 
a RIfle AssoC,latwn from hIS twenty-first year for, die oefening, vanaf zijn een en twintigste jaar 
four consecutive years; 

(b) 	 every other citizen liable to render personal service 
in time of war may engage to serve as a member of a 
Rifle Association. 

Nl1va,1 5. In the event of there being created a South African
service. Division of the RoyaJ Naval Volunteer Reserve, as by this 

Act provided,

gedurende vier opeenvolgende jaren dienst zal doen 
als lid van een schietvereniging, 

(b) 	 iedere andere burger die onderworpen is aan persoon
like dienstplicht in tijd van oorIog op zich kan 

nemen dienst te doen als lid van een sch1etver
eniging. 

5. Ingeval een Zuidafrikaanse Afdeling van de Kouinklike Dienst bij de 
Marine Vrijwilliger Rf'serve, zoals bij deze Wet bepaald, WOl'dt Zeemacht. 

(a) 	every citizen who is entered for service iu that opgericht- , . .,. ,. , 
Division shall be deemed to be fulfilling the obliga- (a) zal eI,k burger dIe mgesc~~reven l~ vo.or dwnst blJ dIe 
tion imposed by section one' and afdelmg geacht worden zlJn verphchtmgen, krachtens 

, 	 artikel een opgelegd, na te komen; en 
(b) 	 every citizen who undergoes a prescribed naval train- (b) zal elk burger die een voorgeschreven marineopleiding 

ing in that Division shall be deemed to be fulfilling bij die afdeling on~vangt, geacht worden zijn verplich
the obligation imposed by section two. tingen, krachtens artikel tW1W opgelegd, na te komen. 

Cadets, 6. In urban or other populous areas wherein facilities for the 6. In stedelike of andere dichtbevolkte streken waal'in Kadetten. 
}Ji'opel' tl'aining of cadeta can conveniently be arranged, all gemakkelik voorziening gemaakt kan worden voor de behoor
~lOYS between their t?irteenth and seventeel:th years (both like oefening van kadetten, kunnen aIle jongens tUBsen hun 
mcluded) may be reqmred to undergo a prescrIbed course of dertiende en zeventiende jaar (beide ingesloten) vereist worden 

c 
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ca~et train~ng .annually, unless their parents or guardians lodge,jaarliks een voorgeschreven kursus van kadet-oefening te 
wrItten obJectIOn thereto. londergaan, tenzij hun ouders of voogden daartegen schriftelik 

7. The liability-	 bezwaar maken.Limited ap
plication of 
Act to per (a) to render personal service in a combatant capacity in 7. De verplichting
sons not of time of war; or 
European (ll) to peace training'; 01' 	 (a) om persoonlik gewapende dienst te verrichten in tijd Beperk!e
descent. (0) to serve in a Rifle Association; or ) van oorlog; of 	 ;~~v:f;p

(d) to cadet training, (b om deel te nemen aan oefeningen in vredestijd; of personen die 
shall not be enforced against persons not of European uescent, Cc) om menst te doen bij een schietvereniging ; of niet van 
unless aud until Parliament shall by resolution determine the (d) om de kadet-oefeningen mee te maken ; ~fkg!~~eZijn 
extent to which and conditions und'er which any such liability zal niet worden opgelegd aan personen die niet van Europese 
shall be enforced against such persons; but nothing in this afkomst zijn, tenzij en totdat het ParIement bij besluit 
section contained shall be deemed to prevent the voluntary bepaalt in hoeverre en onder welke voorwaarden zulk een 
engagement at any time of such persons for service in any verplichting van kracht zal wordeu met betrekking tot zulke 

.portion of the Defence Forces in such capacities and under personen ; doch niets in dit artikel zal geacht worden de 
such conditions as are prescribed. vrijwillige indiensttreding van zulke personen in ieder deel 

C t' van de Verdedigingsmacht te eniger tijd te verhinderen, in 
)f?·oper1a lon 8. (1) It shall be the duty of every employer to give zulke hoedanigheden en onder zulke voorwaarden als vooro emp oyers. II f ·J·t· fbI' . . . h' I ' 	 ' a proper aCll Ies or ena mg any CItIzen In IS emp oy tOfgeschreven zijn 


e11ter upon and carry out any service or training in the Defence! . 

Forces for which he is liable or eligible. I 
 8. (1) Het is de pHcht van ieder werkgever om de burgers Mederwer

(2) 	An'!.,' elnployer who- in zijn dienst aIle behoorlike gelegenheid te geven om enige ~ng-kvan
dienst of oefening bij de Verdedigingsmacht,waartoe hij er gevers. 

(a) fails to give the facilities aforesaid; or verplicht of verkiesbaar is, aan te vangen of uit te voeren. 

(ll) by ~isrnissing an employee or by reduci~g his. wages 
or In .any other manne~ whatever pena;hzes hm; tor 
entermg ,:pon or c~rrymg out .any serVICe or trmmng 
as aforesaId; PrOVIded .that thIS paragraph shall not 
be con~true~ to reqmre an employer to pay any 
~erson In hIS ~mploy any wages or salary for the 
tIme :when ~e IS absent. from w:ork fo~ the purpose 
of b~Illg tramed or durmg the tIme he IS engaged on 
serViCe; or 

(c) 	 by words, conduct, or otherwise, directly or indirectly 
compels, induces, or prevails upon, or attempts to com
pel, induce, or prevail upon, any persoll in or seeking 
his employ to do or refrain from doing any service 
Or training under this Act for which he is liable or 
eligible, 

shall be guilty of an offence. 

(3) 	In proceedings under this section the burden shall lie 

(2) 	Een werkgever die, 
(a) 	in gebreke blijft voormelde gelegenheid te geven ; of 
(b) 	door ontslag van een dienaar of door het verminderen 

van zijn loon, of hem op enige andere wijze stl'aft 
wegens het aanvangen' of uitvoeren van voorrnelde 
dienst of oefenjng ; met dien verstande dat deze para
graaf niet geacht zal worden een werkgever te nood
zaken om iemand in zijn dienst enig loon of salaris 
te betalen voor de tijd wanneer hij afwezig is van zijn 
werk ten einde geoefend te worden of gedurende de 
tijd die hij onder dienst is ; of 

(c) 	 door woorden, gedrag of op andere wijze direkt of 
indirekt een peraoon die in zijn dienst is, of bij hem 
in dienst willen de komen, dwingt, beweegt of 
overbaaIt, of tracht te dwingen, te bewegen of over 
te halen enige dienst of oefening waaraan hij onder 
deze Wet onderworpeIl, of waarvoor bij verkiesbaar 
is niet te doen of na te laten, 

upon the employer of }1l'oving that any person in his employ zal schul dig zijn aan een overtreding. 

who has been dismissed or has suffered a reduction of wages, . ... " 

or has beell in any other manner pellalized, was dismissed (3) ~~J gedmgm onder dlt artIkel zal op de werkgev~r 
reduced, or penalised for some good and sufficient reason in d? b~:VIJS~ast rusten om ~an te tonen, da~ een. persoon, till" 
no way connected with the service or training aforesaid. mt zlJn dlenst ~mtslagen IS, ?f loonsverm.mdermg onderga~n

he2ft of op emge andere wIJze ge3traft IS, flO ontslagell, m 
Perso!ls of i 9. If a court, appointed as prescribed, find that any person loon vErlaagd, of gestraft is wegens goede en voldoende 
ba~ c~aJncwr has been convicted of any disgraceful or infamous crime or is redenen in geen opzicht in verband staande met voormelde 
f;~d: e not01'iously of bad character, that person shall not be per- dienst of oefening. 
service. mitted to serve iu the Defence Forces or as a cadet. 

CHAPTER II. 

ORGANIZATION OF THE DEFENCE FORCES. 

Classification 10. The Defence ]':orces shall comprise the following 
of the forces:-
Defenee 

Forces. 
 I. The Permanent Force. 

II. The Coast Garrison Force. 
III. 	The Citizen Force. 
IV. 	The Royal Naval Volunteer Reserve. 
V. Any Special Reserve established under this Act. 

The 	Permanent Force. 

Constitution 11. (1) The Permanent Force shall consist of-
of the Ca) 	persons engaged for continuous service in the organiPermanent 
Force. zation and training of the Defence Forces; and 

9. Indien een Hof, volgens voorschrift aangewezen, bevindt Personen vttn 
dat enig peraoon veroordeeld is geweest wegens enige schande- s~c~~k 
like of lage misdaad; of berucht is wegens zijn slecht zedelik ge- ~ed~~ van 
drag dan zal aan di~ persoon niet toegestaan worden dienst te ne- dienst uitge' 
men bij de Verdedigingsmacht of als kadet. sloten. 

HOOFDs'rUK II. 

ORGANISATIE VAN DE VERDEDIGINGSMACHT. 

10. 	De verdedigingsmacht zal bestaan nit de volgende Indeling van 

onderdelen : 
I. De Staande Macht ; 

II. De Kustgarnizoensmacht; 
III. 	De Burgermacht ; 
IV. 	De Koninklike Marine VrijwiIliger Reserve. 
y. Enige speciale Reserve, krachtens deze Wet opgericht. 

De Staande Macht. 

11. 	(1) De staande macht zal bestaan uit 

de verdedi- , 
gingsmaeht. 

Samenstel· 
(a) 	personen di~ aangesteld zijn in blijvende dienst ling van de 

voor de organisatie en opleiding van de verdedigings~ r.i~~h~e 
macht; en 
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(b) 	persons charged in time of peace with the mainten- (b) personen die in tijd van vrede belast zijn met de 
ance of order within the Union. handhaving van de orde binnen de Unie. 

(2) The members of the Permanent Force shall serve under (2) De leden van de staande macht zullen. dienst doen 
such conditions and at such rates of remuneration as are onder zulke voorwaarden en tegen zulke betalmg als voor
prescribed geschreven is. 

. 12. (1) De staande macht 'zal insluiten vijf of meer regi- ~~~:id-
The South 12. (1) The Permanent Force shall ,include five or more menten van Zui.dafrikaanse Bereden Schutters en een of Be~~d:!nse 
African regiments 	of South African Mounted Rifiemen and any meer. ~ndE're ,~eglment~n ,of korpsen waarvoor het Parlement Schutters.Mounted 
Riflemen. 	 other regiments or corps for which Parliament may from van tlJd tot t9d voorzIemng mocht maken. 


time to time provide, (~) Het regIment Kaapse Bereden Schutters, krachte.ns ve,r
(2) The regiment of Oape Mounted Rifiemen, by various laws schI!lende ':Y~tten van de Kaap de Goede Hoop opgerI?~t 111 

of the Oape of Good Hope constituted in the year 1855 as the het Jaar 18;:w als d? Bewapende en Bere~en Grenspohtw.en 
Frontier Armed and Mounted Police and subsequently recon- da~1'na wedel' opgerlCht, zal he,t, eerste regIment van de Zmd
stitnted shall be the first regiment of South African Mounted afrlkaanse Bereden Schutters ZlJn,
Rifieme~. (3) Elkregiment kan zo georganiseerd zijn dat een staande 

(3) Each regiment may be so organized that a permanent batterij artillerie een .onderdeel daar:ran uitma~kt en dat 
battery of artillery forms a component part thereof, and that zoveel le~en van het re~lme~t ~ls mogehk deugdelIk geoefend 
as many members as possible of the regiment be trained w?rden III de veldartIllenedlenst boven en behalve hun 
efficiently in field artillerY duties in addition to their duties phchten als bereden schuttel's. 
as mounted rifiemen. • (4) In vredestijd zal aan elk regiment of gedeelte van een 

(4) In time of peace there shall be allotted to each regiment regiment van Zuidafrikaanse BBreden Schutter~ de plicht 
or part of a regiment of South African Mounted Riflemen the worden opgedragen. om de orde te handhaven blllnen zulke 
duty of maintaining order within such portions of the Union delen van .de. Ullle als aangew.ezen ~och~en worden en 
as may be appointed, and when any member of such a regi- w.~nneer emg lId van zulk een regllne.nt dIe phcht nakomt zal 
ment is carrying out that duty he shall be capable of exercising hlJ al zulke bevo~gdheden kunnen mtoefenen en, "yerkzaam
all such powers and shall perform all such functions as are by heden moeten verrlChten als volgens wet aan een pobhebeambte 
law conferred on or are to btl performed by a police officer or of kons.tabel zijn ve~leend ,of ~pgedragen en zal hij met 
constable and shall be liable in respect of acts done or omitted ?etl'ekklllg tot handellllgen .dle ,~IJ gedaan .of ~~gelaten heeft, 
to be done to the same extent as he wonld have been liable in III dezelfde mate aansprakehk zIJn als waarm hIJ onder derge
like circumstances if he were a member of a police force and lijke omstandigheden aansprakelik zoude zijn indien hij lid 
shall have the benefits of all the indemnities to which a was van een politiemacht en zal hij het voordeel hebben 
member of a police force would in like circumstances be van al de schadeloosstellingen waartoe een lid van een politie
entitled. macht onder dergelijke omstundigheden gerechtigd zoude zijn. 

The Coast Garrison Force. 	 De Kt.stgarnizoensmacld.I 

I 13. (1) V 001' de deugdelike beschermin£" van de verdedigde Samenstel
.. havens van de Unie zal een Kustgal'llizoensmacht worden ~ngvau ~e 

COIll!titution 13. (1) For the effiCIent protectIOn of the defended ports of opgericht die zal insluiten een korps te worden genoemd de u8tgal'nhof the Coast the. Union t.here shall be establishe~ a Ooast Garrison F?rce Zuidafl'ikaanse Vestingartillerie en een korps te worden ZOetlSm30 t. 
Garrison whlC.h shall l:r:clude a Oorps to be deSIgnated. the South AfrIcan genoemd het Zuidafrikaanse Kustverdedigingskorps en een of Force. 


Gar~Ison ArtIllery and a Oorps to be deSIgnated the So~thlmeer andere korpsen ".vaarvoor het Parlement van tijd tot tijd

AfrICan Ooast Defence Oorps and any other Oorps for whIch voorzieninO' mocht maken 

Parliament may from time to tim~ provide. 	 I (2) Het "'vrijwilligerkorps van de Kaapse Vestingartillerie, 

(2) The Volunteer Oorps of Oape Garrison Artillery formed;opgericht ingevolge de Wet op de Koloniale Strijdmacht 11:)92 
under the Oolonial Forces Act 1892 (Oape of Good Hope) shall (Kaap de Goede Hoop) zal de eerste afdeling zijn van de Zuid
be constituted the first Division of the South African GarrisonII,afrikaaIlSe Vestingartillerie. 
Artillery. (3) Het Zuidafrikaanse Kustverdedigingskorps zal bestaan 

(3) The South African Ooast Defence Oorps shall consist of,uit burgers die speciaal opgeleid z~jn voor de genie, het sein
citizens trained specially to engineer, signalling and telegraphy Iwezen ~n de telegrafie of haventoezICht. . . .. 
or harbour control duties. (4) v 001' z~ver en voor zolang zulks wenselIk mo~ht ~~Jn kan 

. . de Kustgarlllzoensmacht geoefend worden en m tIJd van 
(4~ In so far and for so ~ong as m~y ~e expedIent, the Ooa~tioorlog kunnen optreden in overleg met Zijn Majesteits 

Gar:lson.Force.may b~ tram?d, a?d III hme of war may ll:ct, m:Geregelde Troepen die binnell de Unie gestationeerd zijn. 
e~nJ~nctIon ~lth HIS MaJesty s Regular Forces statIOned I' (5) Leden van de KUf'tgarnizoensmacht zullen dienst doen 
wlthlll the Ulllon. onder zulke voorwaarden als voorgeschreven zijn en wanneer 

(5) Members of the Ooast Garrison Force shall serve under!zij een voorgeschreven standaard Van bekwaamheid in de 
such conditions as are prescribed, and when they have attained1dienst hebben bereikt kunnen zij betaling ontvangen volgens 
to a prescribed standard of proficiency in their duties, may be!zulk eenschaalen voor zulketijdperkenals voorgeschreven zijn. 
paid at such rates and for such periods as are prescribed. I 14. De Goeverneur-generaal kan een overeenkomst aangaan Eenheden 

met Zijn l\;fajesteits Hoofdsekretaris van Staat voor Oorlog van st.aand 
Units of 14; The Governor-General may enter into an agreement waal'bij de diensten van een of meer eenhedcn lege-!" kunnen 
~ul~a be with His Majest/s P?ncipa.l Secreta~ of St~te for W.arlOf g~deelten van eenhede~ artillerie, genie of andere ~Eeili:!t 
speci~ny Y whereby the serVICes of one or more UllltS or portIons of u111t8 techlllese korpsen aan het Ullle Goevernement worden geleend genomen 
e gaged. 	 of artillery, engineers, or other technical corps are lent to the voor enig tiJdperk, de aldus geleende eenheden te worden worden. 

Union Government for any period, the units so lent beingbezoldigd en onderhouden door het Unie Goevernement 
paid an? maintained by. t!Ie Union Government at such rates volgens zulk een standaard en onderworpen aan zulke VOOl'

and subJect to snch condlilons as may be agreed upon. waarden als bij overeenkomst mochten worden bepaald. 
Such agreement may also make provision for the command Die overeenkom.:t kan ook voorziening maken voor het 

and discipline of the units so lent. bevel ovcr en de discipline van de aldus geleende eenheden. 

1 

15. (1) Zolang Zijn l\;fajesteits Geregelde Troepen een Gemeen
Joint defence 15. (1) So long as His Majesty's Regular Forces maintain gal'llizoen van een verdedigde haven van de Dnie uitmaken sChapK!ll!ke 
°Im a garrison of a defended port of the Union, the Gove1'nor- kan de Goeverneur-generaal enig gedeelte van de verdedigings- v~rdhe 19m9f por~~ fY d 

:peruu an G 1 t b t . d' . t' th . h' . I' 	 van avensUmonForces. enera may cause, 0 e rame 111 conJunc IOn erewIt, macht In verband daarmede aten opielden en gedurende de door Imperh 
any portion of the Defence Forces, and during training or ill opleiding of in tijd van oorlog enig gedeelte van de Verdedi- ale en Unie 
time of war may place any portion of the Defence Forceslgingsmacht onder het bevelstellen van de Generaal of andere macht. 
under the commaud of the General or other Officer 0' IIiiilOfficier van Zijn Majesteits Geregelde Troepen die het bevel 
Majesty's Regular Forces commanding the garrison. over het gal'n:zoen voert. 

o 2 
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(2) In order to make due provision for the security of any (2) Ten einde behoorlik voorziening te maken voor de 
naval base for His Majesty's fleet which is or may be estab- veiligheicl van enige marinebasis voor Zijn Majesteits vloot 
lished at a Union port, the officer of the Union Defence Forces die gevestigd is of mocht worden in een haven van de Unie, zal 
charged with the military defence of that port shall, in de officier van de Unie Verdedigingsmacht die belast is met 
matters appertainiug thereto, consult and as far as possible act de militaire verdediging van die haven, in daarmede in ver
in concert with the senior officer commanding Ris MajestY'b baud staande zaken de oudste oillcier die het bevel voert 
naval forces at that port, over Zijn Majesteits zeemacht in die haven raadplegen en 

zoveel mogelik in overleg met hem handelen, 
The Citizen Force. ])e Bt~1·ge1·macht. 

Constitution 16. (1) The Citizen Force shall consist of all persons 16. (1) De Burgermacht zal bestaan uit alle personen die ~amenstel-
of the Oitizen .. l'k d' t I' 1 t 't"d Imo' van deliable to render personal service in time of war who are not ondenvorpen zlJn aan persoon 1 e lens p 10 I III IJ van b '~. ht
Porce. members of the Permanent Force the Coast Gar;ison Force or oorlog en die geen leden zijn van de Staande Macht, de mgermac 

the Royal Naval Volunteer ResCl;ve. ' Kustgarnizoensmacht of ae Koninklike Marine Vrijwilliger 
(2) The Citizen Force sball comprise three divisions:- Reserve, 

(2) De Burgermacht zal drie afdelingen bevatten
1. The Active Citizen Force. (i) De Aktieve Burgermacht ;
II. The Citizen Force Reserve. (ii) De Burgermacht-Reserve ;
III. The National Reserve, (iii) De Nationale Reserve. 

(3) Leden van de Aktieve Burgermacht zulleD betaald worden 
(3) Members of the Active Citizen Force shall be paid at!volgens een voorgeschreven dagelikse schaal voor de dagen 

a prescribed daily rate for the days on which they are:,vaarop zij bezig zijn met voortdurende oefening onder de 
engaged in continuous training under the provisions of this:bepalingen van deze Wet en mogen eveneens 7.ulke geldelike 
Act, and may also .be granted such monetary or other allow-lof andere toelagen worden toegekend, als voorgeschreven zijn. 
anees as are prescribed. . I 17. De Aktieve Burgermacht zal bestaan uit oflicieren, Samenstel

oudste onderotficieren en manschappell, VOOl' speciale diensten ling van 
Oomposition 17, The Active Citizen Force shall consist of officers, senior[geoefend, die daartoe aangesteld zijn, burgers tussen hun ~kt~eve 1 t 
o.~ ~he AFctivc nOll-commissioned officers and men trained to special dutieslzeventiende en vijf en twinttgste jaar die ingeschreven zijn lir"ermac I 
CItizen orcc, 't d th t 't' . b t th ' t th d·b'· " f' , d "d I' .[' ht. 	 appolIl e ,ere 0, Cl lzens e ween ell' seven een an: IJ, or oeenlIlg 1Il vre estlJ meBm[t ten III (Ie mac , en 


twenty-jJfth years who have been entered for or are undergoinglandere burgers die vedof hebben hun dienst bij die macht te 

peace training in that Force, and other citizens who are per-Iverlengen na hun vijf en twintigste ja~r in eenheden door de 

nutted to extend their service in that Force after their twentY-,Goeverneur-generaal biezonderlik voor zulke verlengdc dienst 

fifth year in uuits specially appointed by the Govel'Uor-Generallaangewezen; met dien verstande, dat een burger die vier jaar 

for such extended service: Provided that a citizen who hasioefening in vredestijd heeft voHooid in een eenheid van de 

completed four years peace training in any. unit of the Active Aktieve Burgermacht, voordat hij zijn vijf en twintigste jaar 

Citiz~n Force befo~e reachin~ bis t:venty-~fth :zeal', may ~eibe:eikt ,I:e~ft: veroorloofd kan wo~~len ~~jn dien~t ?ij di: een

pemutted voluntal'lly to contmue Ius serV10e WIth that umbheld vrlJwllbg voort te zeUen tot zlJn vlJf en twmtlgste Jaar. 

until his twenty-fifth year, I 18. De Aktieve Burgermacht zal worden ingedeeld in een- Organisatie 


heelen van de verschillenele strijdbare wapenen (rd. artilleric, van Aktieve 
organ.~zi;ltion 18. :'ho Active Citizen Forc,e shal~ be org.ani;;ed by units oflgenie, bereden schntters of infanterie) en in dien~~vakk~n (nJ. Burlrermacht. 
o~ ActIve the varIOUS combatant arms (VlZ., artIllery, engmeer, mounted mediese- transport- en mondvoorraad-, veeart,seIllJkundlge- of 
Oltl1;en Force, rifles or infantry) and by departmental services (viz",magazijn'dienst), die van tijd tot tijd mochten worden 

medical, transport and supply, veterinary or ordnance) as may opO'ericht. 
from time to time be established. Voor zover mogelik is zal de organisatie van elke eonheid 

, , , , van cen strijdbaar wapen of van een dienstvak gewestelik wor-
So far as may be practicable the orgamzatIOn ?f, ever! umt den ingericht op zulk een wijze dat eenheden kunuen worden 

of..a c:mb~ta.nt ,~rm ,or of, a depart.me~ltal ~erv ICe shall b~,samengesteld uit burgers die in dezelfde distrikten wonen en 
arranged ~e:,rltOl'l~ll! ~n s,tlCh m~nllCl ~l~a~ UIlltS. may beacom dat een groep van eenheclen in dezelfde of in aangrenzende 
posed.o~ ?ltlzens Iesldmg ll1,t1~e ,same ~hS,~~lCtsl!m: t~at a ",roup distrikten een vElI~ma?~t kunnen vormen, behoorlik uitgerust 
of un,lts 1Il the same o~ adJolIlmg dIstIl ts ~J c?nsti tute a om uit t€ rukken. 1Il tlJd van oorlog of voor manoouvres of 
field force properly eqUlpped to take the field III time of war f' , 	 ' 

. ' 	 oe enmg.f for or purposes 0 manoeuvre or exerCIse. 19, (1) De Goeverneur-generaal kan een Luchtvaartschool Luchtvaart. 

" . . opl'ichtell, of tot de oprichting daarvan bijstand vedenen, tel' 
Avhttiull, 19. (1) The Governor-General n,la~- establl8h 0: aSSIst ollderrichting en opleiding van leden van de Verdedigings

the establishment of a School of AVIatIOn, for the lIlstruc- macht, die ondernemen in tijd van oorlog als militaire 
tion and· trainil1g of members of the Defence Forces who vlieO'eniers dienst te doen en wanneel' zulke leden de VOOl'
undertake to serve as military aviators in time of war, and aeschreven knrsussen va~ onderl'icht en opleiding aan die 
when such members ~ave undergone the prescribed cou.rses, ~chool hebben meegemaakt, en de voorge"chreven bewijzen 
of instruction and traming at that school, and have receJvec van bekwaamheid en geschiktheid voor die dienst hebben ver
the prescribed certificates of eJ:ficiency and fitness for tbat kregen, kunnen zij worden opgenomen in een korps, te \V(Hden 
service, they IIlay be enrolled 1Il a corps to be styled the O'enoemd het Zuiclafrikaanse Vliegeniel'S Korps, 
South African Aviation Corps. '" (2) Het Zuidafrikaanse Vliegeniers Korps zal geacht 

(2) The South African Aviation Corps shall be deemed to worden een eenheid .van de. Aktieve Burgerm~tcht .'lit te 
be a unit of the Active Citizen Force for all purposes of fitakt~~ldvoor aIle doelemden ,an tucht en van dlCnst 1Il 001'

d' 'r d f -' 'r f· ogs IJ .ISCl}) me an 0 serv10e m lIne 0 war. 	 (3) De kosten van diensten verbonden aan de luchtvaart 
(3) The cost of services incideIltal to the School of Aviation school en aan het Zuidafrikaanse Vliegeniers Korps, kunnen 

and to the South African Aviation Corps may be defrayed out bekostigd worden uit geldeIl door het Parlernent voor dat 
of moneys appropriated by Parliament for the purpose. doel beschikbaar gesteld. 

20. 	 (1) De Burgel'macbt Reserve wordt verdeeld in twee De Burger-
A B machtIThe Oitizen 20, (1) The Citizen Force Reserve shall be divided into k assen, ~~ en . Reserve. 


Porce tY10 classes, A and B. Klasse A van de Burgermacht Reserve zal bestaan uit ane

Reservl;!. 

Class A of the Citizen Force Reserve shall consist d all burgers niet boyen vijf en veertig jaar ouel, die het 
citizens not past their forty-fifth year, who have onder deze Wet voorgeschrcven tijdperk van oefening 
undergone the period of peace training prescribed by in vredesl;ijd,hebben meegernaakt, of diE! naar di" 
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this Act, or who have been transferred" to that class 
from a Militia or Volunteer Corps established under 
any law mentioned fa the First Schedule t(l this Act, 
Class A shall be organised as far as may be practicable, 
so that the members thereof, unless engaged for the 
Field Reserve to the South African Mounted Riflemen 
as hereinafter provided, shall until they reach a 
prescribed age be allotted as reservists of the ,mit of 
the Active Citizen Force in which thev have under
gone their peace training and thereafter be trans
ferred to and form reserve units of the same arJn 01' 

service, and such reserve units shall be constituted 
in the several militarv districts in such a manner 
that they will be rei'dy when called upon in time 
of war to take the field. 

Olass B of the Oitizen Force Reserve shall consist of all 
other citizens not past their forty-fifth year, who are 
serving or have served as members of a Rifle Associa
tion, or who have been transferred to that class from 
such Militia or Volunteer Corps aforesaid. Olass B 
shall be organised as far as may be practicable so that 
the memhers thereof, unless engaged as hereinafter 
provided for the Police Reserve to the South African 
::Vlounted Riflemen or for the Veteran Reserve, shall 
form territorial corps or commandos with suh-divi
sions corresponding as far as possible with the 
arrangement of Rifle Associations in each district, 
and constituted and commanded in such manner that 
each corps or commando may be ready, when called 
upon in time of war, to take the field on a properly 
organised basis. 

(2) All members of t?e Citizen Force Reserve shall 
when called. npon,. be hable to present themselves once 
anllually for mspectlOn. 

klasse zijn overgebracht van een Militie of Vrijwilli
gerskorps opgericht onder een wet vermeld in deEerste 
Bijlage tot deze '\-Vet. Klasse A zal zover als dc!enlik 
moge zijn, zo ingericht worden, tlat de leden er van, 
tenzij verbonden voor de Veldreserve van de Zuid
afrik2anse BEreden Sclu1tters, zoals hiuna bepaald, 
zullen worden toegewezen, totdat zij een voor
geschreven ouderdom bereiken, als reservisten van 
de eenheid van de Aktieve Burgermacht, waarhij zij 
hun oefening in vredestijd hebben volbracht, en zul· 
len daarna worden overgebracht van en naar de re
serve eenheden van hetzelfdewapen of dezelfde dienst, 
en zulke reserve eenheden zullen op zodanige wijze in 
de verschillende militaire distrikten worden ingericht 
dat zij wannCCr in tijd van oOl'log opgeroepen gereed 
zullcn zijn te velde te trekken. 

Klasse B van de Burgermacht Reserve zal bestaan uit aUe 
andere burgers, niet boven vijf ell veertig jaar oud. 
die dienst doen of dienst gedaan hebben als leden vaD 
een schietvereniging of die naar die klasse zijn over
gehracht van znlk voormeld ::VIiLitie of Vrijwilligers
korps. Zover als doenlik wordt zij zo ingericht, dat 
de leuen daar'van, tenzij vel'bonden zoals hiel'na 
bepaald voor de Politiereserve van de Zuidafrikaause 
Bereden Schutters of voor de oudgedienden reserve 
territoriale korpsen of kommandos zullell vormen 
met onderafdeiingen, zoveel mogelik overeenstem
mend met de regelingvan Schietverenigingen in ieder 
distrikt en op znlke wijze samengesteld, en onder 
zodanig bevel dat ieder korpsof kommando gereed 
kan zijn, wal1lJeer in tijd van oorlog opgeroepen, op 
een behoorlik georganizeerde grondslag te velde te 
kUIlnen trekken. 

(2) AIle leden van de Buraermacht Reserve zuIleu 
wanneer zij daartoe opgeroepell ';orden, zich eenmaa] in het 

(3) Oomplete rolls of members of the Oitizen Force jaar voor inspektie moeien aanmelden. 
Reserve shall be framed and shall be verified annually as (3) Volledige lijsten van leden van de Bnrgermacht 
prescribed, aI?d every m~mber of that Reserve shall furnish Reserve zullen worden opgemaakt en jaal'liks worden nagegaan 
to the prescrIbed authorIty, w~eIl required, the information zeals voorgeschreven is en elk lid van die Reserve zal op 
necessary to enable that authOrIty so to frame and verify the verlangen aan de voorgeschreven autoriteit de inlichtingpn 
rolls. verstrekken die nodig zijn om die autoriteit in staat te stellen 

de lijsten aldns op te makell en na te gaan. 
The National . ~1. (1) The ,N,ational Reserv.e shall consist of all 21. (1) De Nationale Reserve zal bestaan uit aIle burgers De Nationale 
Hcserve, CltlZ:llS of the l:mon who, not bem~ members of any other van de Unie die, geen lid van enige andere afdeling van de Reserve. 

port~on .of .the Defence Forces, are hable to render personal Verdedigingsmacht zijnde, ondel'worpen zijn aan persoonlike 
serVIce m tIme of war. dienstplicht in tijd van oorlog. 

(2) In the event of the National Reserve or any part thereof (2) In geval de Nati~ma~: Reserve of enig gede~lte (~aarvan 
heing called npon to render personal service in time of Wat opgeroepen wordt omlIl tlJd van oorlog persoonhk dwnst te 
each member called upon shall serve as assianed whether in doen dan zal elk opgeroepen lid dienst doen zoals hem aange
a unit of a c.omhatant arm or departmental s~rvice or in any wez~~) wor(~t, hetzij bij. een eenheid van een str~jdb~r wapen 
other capacity, according as the public interest may at the of bl] eell dwnstvak of m welke andere hoedamgheld ook, al 
time demand. naar het publiek belang op dat tijdstip mocht vereisen. 

De Kon£nktike Marine VrijwilligfYr Reserve. 
The Royal Naval Volunteer Reserve. 22. (1) Ingevolge de "Oolonial Naval Defence Acts" ~amenstel· 

(De Koloniale Marine Verdedigings Wetten) 1865 en 1909 1m"" 
Conbti tutiOll, 22. (1) In pursuance of the Oolonial Naval Defence (Groot-Brittanje en Ierland) en met goedkeurillg van Zijn 

Acts 1865 and 1909 (Great Britain and Ireland) and with the Majesteit-in-Rade, zoals daarin bepaald, kan de Goeverneur
approval of His Majesty-in-qouncil as therein provided, the gelleraal, en ':?r~t .hij mits deze gemachtigd zulks te doen, 
Governor-General may and IS hereby authorised to raise a sen korps vrlJwllhgers op de been hrengen om te worden 
hody of volunteers to be entered on the terms of behlg bound ingeschreven voor verplichte algemene dienst bij de Konink
10 general service in the Royal Navy in emergencv. like Marine in tijd van nood. 

That body of volunteers shall form part of the ·Roval Naval . Dat, ko;ps vrijwilligers zal. een deel vormen van de Konink
Reserve constituted under the Naval Forces Act, 191)3 (Great hke Man,l!e Reserye, opgerlCr~~ krachtens ,de '~Naval Forces 
Britain and Ireland~ under the designation of the South Act 1903" (Zeemacht ~et l?Ov-Gl'oot B~lttanJe en Ierl~nd) 
Afl' can Division of the Ro~al Naval Volunteer Reserve, and ~nder, d~ naa~..v~~n, ZU,Idafr,lka.anl)e Afdelmg .van de Konll1k
the Governor-General may offer to place the DiVision, together hke~IaI~ne \ I'lJ,ulhgel, R.eserve, en de Goevern~l~r.generaal 
with the officers thereof, at His Majesty's disposal for general kan aanbJeden ?m .de afdehng .t.ezamel~ me.t de otIimeren daar
service in the Royal Navy. van tel' beschlkkll1g van.ZlJn MaJesteIt te stellen voor 

') r ' • " • • algemene dienst bij de Koninklike Marine. 
,(:-) rhe DIVISIO~l shall .be mamtall1.ed at the expense of the (2) De afdeling zal in stand wordengehouden op kosten 

l:l1l0n out of momes proVIded by ParlIament. van de Unie uit gelden door het Parlement daartoe beschik
baar gesteld. 

Di~cipline 23. (1) All enactments and regulations for the time 23. (1) AIle van kracht zijnde wetsbepalingen en Discipline
and admin being in force for the discipline of the Royal Navy shall apply regulaties op de discipline van de Koninklike Marine zuBen en A~miniistration. 

within the Union or elsflwhere to the officers and men of the binnen de Unie of elders van toepassing zijn op de officieren en stratJe. 
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Sou~h African D~vision of the Royal Naval Volunteer Reserve mansehappen van de Zuidafrikaanse Afdeling van de Konink
d~rmg E.uch perl0d as they are under, in~truction tr~ining llke ~1arine Vrijwilliger Reserve gedurende zodanig tijdperk 
01 exercI~e whether a~oat or ashore, or Qurll1g such perIOd ae als ZIJ onder instruktie opleiding of oefening staan, hetzij op 
they are III actual serVICe. zee of aan wal, of gedurende zodanig tijdperk als zij in 

(2) '1'he government, organization, administration, and werkelike dienst zijn. 
training of, and the conditions of service in the South African (2) Het bestuur, de organisatie, administratie en opleiding 
Divisior of the Royal Naval VOlunteer'Reserve shall be van, en de voorwaarden van dienst bij, de Zuidafrikaanse 
governed by regulations as framed and amended from time to Afdeling van de Koninklike Marine Vrijwilliger Reserve 
time under the authority of His Majesty's Lords Oommissioners zullen worden geregeld door regulaties zoals opgetrokken en 
of the Admiralty and accepted by the Governor-General. van tijd tot tijd gewijzigd op gezag van Zijn Majes
Such regulations may in particular provide for the appoint- teits Lords Kommissarissen van de Admiraliteit en door de 
ment of commissioned, warrant, and other officers to train and Goeverneur-generaal aanvaard. Zulke regulaties kunnen in 
command or to serve as officers with the men of thfl Division het biezonder voorziening maken VOO1' de aanstelling van 
ashore or afloat, and for the calling into actual service of the officieren met kommissierang, adjudant-onderofficieren en 
officers and men of the Division. andere officieren, om op te leiden of het bevel te voeren of 

Such regulations and any amendments thereof shall be om d~enst te doen als officieren met de manschappen van de 
published in the Gazette and shall thereupon, until rescinded AfdellI;g te .land of te water. en voor het oproepen tot de 
by the Governor-General, have the same force and effect as if werk~hke dlenst van de offiCIeren en manschappen van de 

A. t I' tl' tNt· f th .. Afdelmg.th. eJ were enac e( In lIS _'1C • 0 ICe 0 e reSCISSIOn ot' any D' l' 1 d ,.... . .
such regulation or of any amendment thereof shall be Ie regu atI~s a sme e" IJZIgmgen daarvan zullen gepubl~: 
published in the Gazette and the rescission or amendment ceerd worden m de 8taatskoer?:nt en zullen daarna, totdat ZIJ 
shall take effect from the date specified in the notice. door de Goeverneur~fS~neraal zIJn herroepen, dezelfde krac?t 

'J hebben als waren ZIJ m deze Wet opgenomen. Een kenllls
(0) The term "actu~l servic~" as used in this section shal.1 geving van de herroeping van zulk een regulatie of van enige 

have the same mealllng a~ l.n the Royal Na:val Reserve wijziging daarvan zal gepubliceerd worden in de Staatskoerant 
yolunteer Act, 1859 (Great BrItam and Ireland) as mcorporated en de herroeping of wijziging zal van kracht worden vanaf de 
III the Naval Forces Act, 1903 (Great Britain and Ireland). datum in de kennisgeving genoemd. 

(3) De uitdrukking werkelike dienst zoals in dit artikel 
Special Reserves. gebruikt zal dezelfde betekenis hebben als in de "Royal 

Naval Reserve Volunteer Act 1859" (Groot Brittanje en 
Officers 24. The Governor-General may form a reserve of Ierland) zoals opgenomen in de "Naval Forces Act 1903" 
reserve. officers for the Defence Forces in such manner as may be (Groot Brittanje en Ierland). 


prescribed and all officers of that reserve shall be liable in . 

time of war to render service as officers with any portion of Spemale Reserven. 

the Defence Forces, as the public interest may at the time 24. De Goeverneur-generaal kan een reserve vormen Offioiers 

require. . van officieren voor de Verdedigingsmacht op zulk een wijze Reserve. 


als voorgeschreven mocht worden en aIle officieren van die 
Field and 25. (1) The Governor-General may establish for the South r~serve zullen in ~~jd ~an oorlog gehouden ~ijn a~s. officieren 
Police African Mounted Riflemen- dlenst te doen bIJ elllg gedeelte van de verdedigmgsmacht
Reserves, (a) A Field Reserve consisting of citizens-- al naar het publieke belang op dat tijdstip mocht vereisen.South 
Afrioan (i) who have completed their period of engage- ~5. (1) De Goeverneur-gene.raal kan voor de Zuid- Vel{hm
Mounted 
Riflemen. ment as active members of the Permanent afnkaanse Bel'eden Schutters opl'lchten.- ~~!:t~~~~ser 

Force' or (a) Een Veld Reserve bestaande UIt bnrgers- Afnkaanse 
'1') , (i) die hun diensttijd als aktieve leden van de Bereden 

(1 who ~~e enrolled as members of Class A of Staande Macht hebben voltooid; of Schutters. 
the OItIzen Force .Reserve ; (li) die ingeschreven zijn als leden van Klasse 

and wh? are dee,med SUItable and engage themselves "A" van de Burgermacht-Reserve ; 
for serVIce therelll ; en die geschikt worden geacht en zich voor dienst 

(b) 	A Police Reserve consisting of citizens who are daarbij aansluiten. 
enrolled as members of Class B of the Citizen Force (b) Een Politie-Reserve bestaande uit burgers die inge-
Reserve, are not less tl}an thirty years of age, and who schreven zijn als leden van Klasse "B" van de Burger-
are deemed suitable and engage themselves for service macht-Reserve, nietminder dan dertig jaren oud zijn, 
therein. en die geschikt geoordeeld worden en zich voor 

, . . 	 dienst daarbij aansluiten. 
(2) All members of 1he !leld Reserve may III bme of war (2) AIle leden van de Veld-Reserve kunnen in tijd van 

?e called up~m t~ s~rve m t~e Perman,ent Force allywhere oorlog worden opgeroepen voor dienst bij de Staande Macht 
III South AfrICa wlthlll or outSIde the Umon. in enig deel van Zl1id Afrika binnen of buiten de Unie. 

All members of the Police Reserve may be called upon at AIle leden van de Politie-Reserve kunnen te eniger tijd opge
any time to carry out the duties of active members of roepen worden om de plichten na te komen van aktieve 
the Permanent Force who have been withdrawn from their leden van de Staande Macht die teruggeroepen zijn van 
duties of maintaining order within any portion of the Union. hun plichtcn tot handhaving van de goede orde binnen 
The provisions of sub-section (4) of section twelve shall apply enig gedeelte van de Unie. De bepalingen van subartikel (4) 
rtmtatis mutandis to members of the Police Reserve when van artikel twaalf zullen mtdatis mutandis van toepassing 
carrying out those duties. zij,n op leden van de Politie-Reserve bij de nakoming van deze 

(3) 	'1'he training and remuneration of members of and phchten. . ., . 
conditions of service in the Field and Police Reserves shall be (3) De o:pleIdl!l~. en betalmg van l~d.en van en de voorwa~:
as prescribed. 	 den van dIen.st b1J de V.eld- en PohtlC-Reserven zullen zlJn 

overeenkomstIg voorsch1'lft. 

26. 	(1) The Coast Garrison Force Reserve shall consist of 26. (1) De Kustgarnizoensmacht Reserve zal bestaan uit KustgarniCoa~t Garri
son Force allmembel's of the Coast Garrison Force who have completed alIe leden van de Kustgarnizoensmacht dio de voorgeschreven zoensmaoht 
Ueserve. the prescribed period of training and service in that Force tijd van oefening en dienst bij die Macht voltooid hebben en reserve. 

and who are not past their forty-fifth year. die niet boven vijf-en-veertig jaar oud zijn. 
(2) All members of the Ooast Garrison Force Reserve (2) Indien daartoe opgeroepen, zijn ane leden van de Kust

shall, when called upon, be liable to present themselves once garnizoensmacht Reserve verplicht zich ieder jaar eenmaa] 
annually for inspection. voor inspektie te melden. 
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(3) A member of the Coast Garrison Force Reserve may (3) Met toe stemming van de voorgeschreven autoriteit eIi 
be transferred to Class A of the Citizen Force Reserve with onder bepaahle voorwaaroen, kan een lid van de Kustgarni
the sanction elf the prescribed authority and under prescribed zoensmacht Reserve naar Klasse A van de Burgermacht 
conditions. Reserve worden overgeplaatst. 

(4) All members of the Coast Garrison Force Reserve may (4) In tijd van oorlog kunnen aIle leden van d~ Kustg~.rni
in time of war be called upon to serve in the Coast Garrison zoensmac~t Reserve opgeroepen wo.rden voor dlenst bI~ de 
Force for the protection of the defended ports of the Union. Kustgarlllzoensma?ht tel' beschermmg van de verdedIgde

havens van de Ullle. 
Veteran 27. The Governor-General may form a Veteran Reserve 27. De Goeverneur-generaal kan een Reserve van Oudge- Oudgedien
Reserve. consisting of members of the National R.eserve or of Clas~ dienden vormen, bestaande nit leden van de National.e Ite.s.eI've den reserve. 

B of the Citizen Force Reserve other than members of that of van Klasse B van de Burgermacht Reserve, lllet zI]nde 
class who are engaged for service in the Police Reserve, who l~~en van. ~ie klasse welke verbonden zij~ :'001' dienst 
have had war experience or an adequate military training 
and who engage to serve in time of war with the Veteran 
Reserve. 

The Veteran Reser.v? shall be organi~ed in such manner 
and under such condItions as are prescrIbed. 

CHAPTER III. 

ADMINISTRATION. 

General. 
General 28. The Governor-General may from time to time 
powers of 	 or any ofand subject to the provisions of this Act do allGovernor
General. the following things : 

(1) 	He may allot to any regiment of South African 
Mounted Riflemen or part thereof, a portion of the 
Union wherein it shall be charged with the duty of 
maintaining order either by way of augmenting or 
relieving the ordinary police force in that amy. 

bIJ de PohtIe Reserve, 'v.e~k~ oorlo~s~udervm~mg hebben 
gehad of een voldoende mlhtaIre opleIdmg en dle aannemen 
om dienst te doen in tijd van oorlog bij de Oudgedienden 

Re~eerv~'udgedienden Reserve zal op zulk een wijze en onder 
zulke voorwaarden worden ingericht als voorgeschreven 
zijn. 

HOOFDSTUK III. 
ADMINISTRATIE. 

Algemeerl. 
28. De Goeverneur-generaal kan van tijd tot tijd en Algemene 

onderworpen aan de bepalin~en van d~ze Wet aIle of een of G~~:r:::r
meer van de volgende handelmgen verrlChten ;- generaal. 

. (1) 	Hij lean aan enig regiment van Zuidafrikaanse Bere
den Schutters of gedeelte daarvan een deel van de 

Unie toewijzen waadn hetzelve belast zal zijn met 

ae handhaving van de orde hetzij door de gewone 

politiemacht die daarin dienst doet bij te staan 

of af te lossen. 


(2) 	Hij kan ae samenstelling en posten van enig korps 

van de Kustgarnizoensmacht, krachtens deze Wd 


(2) 	He may prescribe the composition and posts of any opgericht, voorschrijven. 
co:Pps of the Ooast Garrison Force established under- (3) Hij kan aanwijzen en instellen
this Act. (a) militaire distrikten door de ganse U nie en een 

(3) 	He may appoint and establish- militair distrikt in twee of meer sub-ilistriktenl
(a) 	military districts throughout the Union and: verdelen; 

divide a military district into two or more! (b) het aantal en de benaming van eenheden van 
sub-aistricts ; I strijdbare wapenen of _ dienstvakken van Je 

(b) 	 the number and designation of units of combatant Burgermacht. te worden toegewezen aan en 
arms 	or departmental services of the Citizen! geoefend in enig militair llistrikt of subdistrikt; 
Force to be allotted to and trained in any militaryi (c) het aantal en de benaming van Schietverenigingen 
district or sub-district; I die in stand moeten worden gehouden in enig 

(0) 	 the number and desiguation of Rifle Associations militair distrikt of subdistrikt ; 
to be maintained in any military district or sub-I (4) Hij kan een eenheid van de Aktieve Burgermacht 
ilistrict. I in het biezonder bestflmmen als een eenheid voor 

verlengde dienst, wanneer : (4) 	He may specially appoint any unit of the Active (Ct) 	 de oprichting van aie eenheid in een biezonder Citizen Force to be a unit for extended service,l mi1itair distrikt of sub-distrikt nodig is voor dewhen-	 I behoorlike zekerheid en beschel'llling van dat(a) 	the establishment of that unit in a particularj 
distrikt, enmilitary district or sub-district is necessary fori (b) 	wanneer het onprakties is zulk een eenheid opthe proper secnrity and protection of that dis
volle 	sterkte te houden uit de burgers van hettrict; and 
distrikt, welke nie!; boven vijf en twintig jaar(b) 	when it is impracticable to maintain such a unit 
oud zijn.at full strength from the citizens of the district' (5) 	Hij kan bij de Verdedigingsmacht met kommissiewho are not past their twenty-fifth year. 

j rang aanstellen ieder burger van de Unie die 
(5) 	He may appoint to commissioned rank in the volgens deze Wet onderworpen is aan persoonlike

Defence Forces any ·citizen of the Union who is liable dienstplicht in tija van oorlog en kan met tijdelike
under this Act to render personal service in time of kommissierang bij de genoemde macht aanstellen enig 
war, and to temporary commissioned rank in the said lid 	van een andere militaire troepernacht en aan die 
forces any member of other military forces, and issue burger of die lid een kommissie onder zijn handteke
to such citizen or member a commission under his ning 	uitreiken. 
hand. (6) 	H~j kan iedere eenheid van een strijdbaar wapen of 

(6) 	<He may disband any unit of a combatant arm or dIenstvakvan de Burgermacht of van deZuidafrikaanse 
departmental service of the Citizen Force or of the afdeling va~ de Konink:ike Marine Vrijwilliger 
South African Division of the Royal Naval Volunteer Reserve ontbmden ; met dlen verstande dat geen lid 
Reserve: Provided that no member of a unit so van 	een eenheid die aldus ontbonden is daardoor 
disbanded shall thereby be.come exempt from liability vrijg~stela ~al wordel~. van zijn verplichting om 
to complete his peace training in some other unit oefenmgen m vredestlJd te voltooien bij een andere 
and to serve in the Oitizen Force Reserve as by this eenheid en dienst te doen bij de Burgermacht Reserve 
Act provided. zoals in deze Wet is bepaald. 
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(7) 	He may dismiss or dispense with the services of 
any officer or dismiss or discharge any other member 
of the Defence Forces, but so that no citizen shall 
thus become exempt from liability to render personal 
service in time of war. 

Council of 29. Within one month after the commencement of this 
Defence. 	 Act there shall be established a Oouncil of Defence which 

shall be constituted in such manner and endowed with such 
functions as the Governor-General may from time to time 
prescrihe: Prodded that for five years after the commene
ment of this Act, the constitution and functions of the Oouncil 
of Defence shall be as set out in the Second Schedule to this 
Act. 

Headquarter 30. (1) 'rhe Governor-Gen~ral may establish, a Head
InstructiC!nai quarter-Staff of the Defence Forces and Im.truchonal and 
t~~t~:Si::-ff~ A(~ministrative S~affs for military districts 01' sub-districts as re-
of the De- qmred and appomt thereto, as he may deem fit, officers and 
fence Forces. no~-commi_ssioned officers of those ~'orces or of other His 

Majesty's Jiorces or of the late RepublIcan Burgher Forces or 
of the Militia or Volt'lnteer Forces at any time lawfully 
established p~ior to th~ c?mmenc~me;o-t of this. Act in the 
several Oolomes or TerrItorIeS conshtutmg the Umon. 

(7.) Hij kan ieder officier ontslaan of van zijn diensten 

afzien of. icder ander lid van de Verdediging8macht 

ontslaan doch op zulke wijze dat geen burger clanrdoor 

-vrijgesteld zal worden van de verplichting om in tijd 

van oorlog persoonlike dienst te verrichten. 


29. Binnen een maand na de inwerkingtreding van deze Wet Verdedigings
zal een Verdedigingsraad, worden ingesteld, op zodanige wijze raad, 
samengesteld en met zulke funkties bekleed als de Goever
neur-Generaal van tijd tot tijd moge voorfichrijven ; met die n 
verstande dat gedurende vijf jaren na de inwerkingtreding 
van,d~ze 'Vet, ,de sam,~nstelli~g en fUll!{lies van deze Ver
dedIglDgsryaad zullen zIJn als mteengezet l}] de Tweede Bijlage 
tot deze Wet. 

30. (1) De Goeverneur-generaal kan een Hoofd-kwartier- Hoofdkwal" 
Staf van de Verdedigingsmacht en een Staf van Instruktie tier Sta,f van 
en van Administratie voor militaire distrikten of sub- ~ndtr~~tie en· 
distrikten instellen, al naar dAze nodig zijn, en daartoe volgens str:ti~l
zijn oordeel aanstellen officieren en onder-officieren van die v~D:deVerde· 
macht of van een ander~ tr,oepemacht van Zijn lYlajesteit of ~~~h~~
van de vroegere RepublIkemse Burgermachten of van de 
Militie- of Vrijwilligermacht die te eniger tijd op wettige 
wijze v66r de inwel'kingtreding van deie ""Vet in de ver
schillende KoJonies of Gebieden die de Unie vormen zijn 
opger-icht. ' 

Leden van de aldus ingestelde staven zullen zulk een rang 
l\lembers of the Staffs so appointed shall hold such rank and bekleden en zulk een tite1 voeren en zulke plichten e~.funkties 

title and fulfil such duties and functions and serve under such vervullen en onder zulke yoorwaarden en voor zulke tIJdperkel1 
conditions and for such periods as are prescribed. . dienst doen als ?Ioch~~n worden voorgeschreven. , , 

(2) All ffi e in the De artment of Defence other than (2) .t~lle aml~ten bIJ het Departemen~ van Verdedlgmg, 
o . c s. p . (J .' . met mtz-ondermg van de ambten, ehe bekleed worden

offices held m pursuance of sub-sectIOn. ) or bv non-com- . 1 b t'k I (J) .f dol ffi' 'f 
mis~ioned officers or men of the Permanent Force appointed mgevo ge su -ar I . e . Jy~ oOJ m ero lC1eren 0 man-
thereto bv the Minister, shall be deemed to be offices subject sc~appen van de Staande acht, aarwe aan~~stel~ door d: 

. 1 .. f th t' b' . th 1J bI' Ser'''ce MmIster, zullen geacht worden ambten te zlJn, dIe ondeIto any awol' e Ime elng govermng e u· IC 'vI '" d t"d t t t" i Id d d 
f 	 '1 U· worpen zIJn aan Ie ere van ,IJ {). IJt ge en e wet op e 

o 	 tIe mono Publieke Dienst van de Unie. 

1 • _ ,.., ,,31. Het uitvoerende militaire bevel en de inspektie OfficierenOfficers in 31. The executne mlllt~rJ command and .mspectlO? van de Vel'dedigingsmacht of' gedeelten daarvan kunnen, metexecutive 
command. 	 of the Defence F~rces, or portIOns t~e~eof may, subJec~ to thIS onderworpen aan deze Wet en aan de beve1en van de uit;o€rend 

Ac.t and to ,the dIrectIOn of the ,Mllllster, be vested 1;0- such ~Iinister, berusten bij de officier of officieren van de Verde- be,d 
officer or offlCers of t,lle Defence Forces as may be appomted. digingsmacht die mochten worden aangesteld, 

32. AIle officieren bij de Verdedigingsmacht zullen hun Officieren 
Offic~rs hold 32. All ofli.eers of the Defence Forces sh9,1l hold their betrekkingen blijven bekleden zolang het de Goeverneur- blijven. 
dapp~)Intmellts apIJointment,s during the pleasure of the Governor-General, ,yeneraal behaagt doch de kommissie van een officier zal bektlj'eedkkmgen 
urmg ,. f ffi' h 11 t b 11 d 'tl t '" 	 d be enpleasure, 	 but the commISSIOn 0 an 0 eel'S a no e cance e WI lOU niet ingetrokken worden zonder dat e houder daarvan tot wederop

the holder thereof being notified in writing of any complaint schriftelik in kennis is gesteld van enige klacht of beschul- zeggens, 
or charge made and of any action proposed to be taken against diging die tegen hem is ingebracht of van de stappen die men 
him, nor without his being called upon to show cause in zich voorstelt tegen hem te nemen en evenmin zonder dat 
relation thereto : , hij opgeroepen is geworden zich in verband daarmede te 

Provided that no such notification shall be necessary m the verantwoorden : 
case of an officer absent from duty, without leave, for a period Met elien verstande dat geen zodanige kennisgeving nodig 
of three months or more, zal zijn in het geval van een officier die zonder verIof 

voor een 	 tijclperk van drie maanden. of langer uit de 
Appointment 33. 'rhe Governor-General may, notwithstanding any dienst wegblijft, 
or promotion thing to the contrary in this Act contained or by regulation 33. De Goeverneur-generaal kan, niettegenstaande enige Aanstellillgfor 	 dis
tinguished 	 prescribed, reward any member of t~e Defe;o-ce Forces .for bepaling in tegenovergestelde zin, in deze Viet vervat of ~fn~~~~~~:' 
service. distinguished or gallant conduct on a~tIve serVICe by appomt- door regulatie voorgesehreven, enig lid van de Verdedigings- u!t~tek;nde 

ing him to commissioned rank 01' If he be an officer by macht voor onderscheidend of dapper gedrag tijclens aktieve·dwnsten, 
promoting him to higher rank. clienst belonen door hem kommissierang te verlenen of indien 

hij officier is door hem tot een hogere rang te bevorderen. 

Retirement 34. (1) The Governor-General may place officers of y34·
d
\11De G~~verne~-gr~~~aa: kan

f 
o~ci:en vf~ t de ~~l~~~i!~eIl' 

of officers, 	 the Defence Forces on a retired list. Officers on that list shall verde Igmgsmac op e IJS van a ge an en p aa sen 
be entitled to retain their rank and to wear the pret'cribed Officieren op die lijst staande zullen het .1'echt hehben hun 

• 	 'f" rang te behouden en de voorgesch1'even umf?rm te dra~e;o-. 
um O1m.,. (2) De ouderdom voor verplichte afdankmg van offiCIeren 

(2) The ages of compulsory r~tn'ement. of o~cers of the van de Verdedigingsmacht zal zijn zoais voo1'geschreven doch 
Defence Forces shall be as pre~crlbed, bu~ m ,speCIal cases the in speciale gevallen kan de Minister de voorgeschl'even ouder-
Minister may extend the prescrIbed age of retIrement. dom van afdanking verhogen. 

35. 	Een officier van de Verdedigingsmacht kim schrif- Officieren, 
. 	 '. I d h I h" t .. d NI' 't BedankenResig'nation 35. An officer of the Defence ]'orces may by writing tebk zIJn onts ~g aanvrage;n oc za .. IJ, enzIJ ,e 1. ,mls,er van. 

of officers. 	 under his hand tender the resignation of his commission but andel'S gelast, met van de plrchten, aan, ZI}~ betrekk~~g -.; erbo~
shall not, unless otherwise ordered by the Minister, be relieved de~, word~n onth~ven alvorens ,de bewlll~gmg van ZIJn ?ntsla~
of the duties of his appointment until the acceptance of his aanvrage m de ~taatsko~rant IS gepublrceerd : Me,t dwn ver
resignation is notifled in the Gazette: Provided that officers stan,d~ dat officI~ren, ~~e hun ontslag ,nemen mt ~e Ver

. f tll D fence Forces shall not be exempted dedIgmgsmacht met HIJgesteld zullen ,'orden V3,Il d16nst pnhw 0 reSIgn rom e. e . 	 f' b" d K t' f B e m cht waaman ZIJfrom service and training in the Ooast Garrison or Oitizen oe. enmg IJ e us garlllzoens- 0 u1'g!. a , 
Forces to which they may be liable under this Act. volgens deze Wet onderworpen mochten ZIJn. 
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Appointments and condition.~ oj service in the Permanent AansteZUng en D~enstvoorwaarden bi; de Staande Macht. 
For·ce. 36. Vanuf en nu vijf jaren volgende op de datum vau Aanstell}ng 

, 't t 36. L~,"OIn "lId 3,f"e,1' fi f Il' th oprichting van een Militaire School ingevolge deze'Vet zal, van officIere·n . .tlplJOln wen J.: , '" v lye years 0 ,owIng upon e 
of officers. of the establishment of a 'Military Colleae under this voor zover mogelik is, bij de aanstelling tot kommissierang 

preference, in appointments to commissioned rank in b~j de Staande ~Macht de voorkem .gegeven ,worden a~n 
Permanent Force shall as far as possible be to graduates megenen welke dIe s.~hool met goe~.ge"\.olg hebbcn afgel.open. 
of that Co11eO'e ' , 37. Totdat een tIJdperk van vIJf Jaren verlop6n IS na Aanstelling 

,., . de oprichting van een militail'e school ingevolge deze Wet van officieren 
Appo,intment 37. Until the expiry of the period of five years after zullen de volgende personen tot kommissierang bij de Staande ~!~~~~d:m 
~~~m~~~om. the es~ablishment of a Military ~?llege under t~is Act, the Macht beno~~ld kunnen word~n .:- . . ti,i~p.erk v",n 
p1etion of followmg persons shall be elIgIble for appomtment to (a) OffiCleren met komrlllsslerang van sen staande mlll- VIJI Ja!en !la 
period of commissioned rank in the Permanent Force :- taire of politiemacht die wettig opgericht is in de ~~no~~~chtIllg
~;t~/:h~8 (Ct) Commissioned officers of any of the permanent Unie of in een Kolonie of Gebied die of dat een militair 
es~a~l~shment military or police forces lavrfully established in the bestanddeel van de Unie uKmaakt ; kollege. 
c~~~l,~ary Un~on or in any Colony or Territory constituting the (b) Andere bur$~rs. van de Ur:i~ of pe~'sonen die een 

" < Umon. vroegere mllrtall'e- of: polrtreopleHling of oorlogs
(ll) OtheI' citizens of the Union or persons who have had! ondervinding hebben gehad: 

previous military or police training 01' war experience: :VIet dien verstande dat de Minister in ieder geval zodanige 
Provided that in any case the Minister may order such officers, officieren, burgers, of personen, of een of meer van hen, kan 
citizens, persons, or any of them to undergo such courses of gelasten om aan zodanige kursussen van jnst-ruktie deel te 
instruction and pass such qualifying tests as may be prescd bed. nemen en zulke proeven van bekwaamheid af tfl leggen als 

, " 	 voorgeschreven mochten worden. 
Half-pay 38. 1he Governor-(,eneral m!'y place al~y offi.cer of ~he 38. De Goeverneur-generaal kan officier van de N?n-aktivi
and 	un Permanent Force on a half-pay lIst for a penod not exceedmg Staande Macht op non-aktiviteit stellen voor een tiJ'dperk van t~:t en 10800attached one ve'ar 	 . lIJsten,lists, J • , , • , hoogstens een Jaar. 

~ny officer w1:0 IS not re-ernployed before the end of that Ben offi~ier die niet wedel' in dienst gesteld wordt voor hetr:enod rnay ~t hIS own l'equest be placed on the unattached:einde van dat tijdperk kan op zijn ;erzoek op de losso lijst 
lIst a~~ awa~t r~-empl?yment. _~n o~c:r so placed on}helgeplaatst worden en ?.p een nieuwe ~anstelling wachten. 
u~attached 118.t shall cease to draw the paJ and allo:""ance,: ofl Een aldQS op de losse 11Jst aeplaatste officler zal ophouden het 
hIS rank, 1m; ~~ he ~e su~s7equently re-employed,. ~hIS se.['vlC~Slsalaris en de toelagen van"'zijn rang te trekken doch indien 
on th)e unoattacLle~ ~lSt nldJ be reck?r:ed to count a~ s~rvlCe mjhij d3;~rna wedel' wordt aangesteld ~an zi~~ diensttijd op de 
the I ermanent .E Olce on such condltIOlls as are prescrIbed. losse 11Jst medegerekend wordenals dlenst bIJ de Staande Macht 

Engaf.j'ement 39. (1) Every person engaging .for service in thelop zulke voo~waarden als vo~n~lle~chrE'ven worde~:
and service 	

i 

Permanent Force shall take an oath or make a solemn declara- 39. (1) Elke persoon dIe dIenst lleernt bIJ de Staande Benoemingin the Per· 
manent tion hefore an officer Of. that Force or a .Justice of the Peae, e' .1 Macht zal een eed of plechtige verklaring afieggen voor een en dienst bij
ForCE;. (2) The oath or declaration shall be in the form set forth in officier vandie macht of.voor een.yrederechter. . :a~~:.nde 

the Third Schedule to this Act. (2) De eed of verklarmg zal ZlJll volgens de III de Derde 
Such oath or declaration shall bind the person subscribing Bijl~ge tot dez~ 'Vet aaIl?"egeven vorm. 

to it to serve in tbe Permanent "Force in accordance with the DIe eed of verklarmg zal de ondertekenaar daarvan 
tenor of his oath until he is legally discharged, dismissed or ~)inden tot di?pst bij de Staa~~le Ma~ht, ovel:eenkomstig de 
removed therefrom, or his resignation is accepted. mhoud van ZIJll eed totdat h~J w~ttlg.. daarmt ontslagen, of 

(3) Any member of the Permanent "Force,. other than a d(~ar.van ontheven wordt of totdat III ZIJn ontslagaanvrage oe
commissioned officer, shall be entitled to recei ve his discharge wlllIgd wordt. 
therefrom either by purchase as prescribed, or on the expira-: (3) ~el~er lid van de Staa.nde ~~acht bel:talve een officier met 
tion of the period of service f01" which he engaged; but any kom:~lSslerang, zal gerechtlgd ZIJn daarmt ontslagen te worden 
such member who has not completed a long-service engagementll~?tZlJ :~oor afkoop, ZO~!S :voorgesch1'even, of na afloop v~n de 
~s presc~ibed; may be required to serv~ for a prescribed periodl (llenst~IJd. waa~voor hlJ zlCh ve~'bond.~n hee.ft doch v.an leder 
m the FIeld Reserve to the South AfrIcan Mounted Riflemen zodamg lId dIe geen lange dIenl:>tiIJd heeft VOltOOld, zoals 
established under this Act. Ivoorgeschl'cven, kan verlangd worden dat hij gedurende een 

" .voorgeschreven tijdpel'k dienst doe bij de Veld-Reserve van 
Employment 40. A member of the Permanent Force, who has completedIde ~ Zuidafrikaanse Bereden Schutters krachtens deze 'Vetin Publie his peri.od o~ sel'vice therein, or ha:;.ing complet{3d ,that periodjopgericht. 	 ' .Service of 

retired of ~ervICe, IS a []:;t,,:mhel' of the .Ii lC~d Reserve of t~e. South, 40. Een lid van de Staande Macht die zijn diemlttijd daar- In Staats

herE of Afncan Mounted.RIflemen, may; Sll?Jec~ to tl;E.i Pl'OVIS~Ons ofl in heeft vo[tooid, of die diensttijd voltoo.id hebbend, lid is van uien~t 

any law governmg the Pubhc. SerVICe Ol the Umon, be.de Veld Reserve van de Zuidafrikaanse Bereden Schutters nfemltllgdvan 
, 	 f d' t 1 t t f 'I P bl' S . f . . .' , a o-e re entral~S erre. 0 allY (!~par men 0 tle u IC 'erVl?e 01' :Vhl~h.kan onderworpen aan de bepalingen van zulk een wet die de 1eden van de 
he IS 8p~C13ll! quahfied, and up~n ~uch transf~r Ius serv;ce 1~1 Staatsdienst van de U nie re¥elt ovHgeplaats~. :vorden "?-aar een Macht. 
the. Permanent Fo:ce and the FIeld Reserve to .the t:3outl1:departement van de Staatsdlenst waarvoor hlJ lD het blezonder 
Afl'lc~n Mounte~ RIflemen may b~ ~'eckoned as serVIce tow~l'dSgesC'hikt is en bij zodanige overplaatsing kan zijn dienst in de 
gratmty or penSIOn on such condItIOns as may be Pl'escl'lbed· Staande Macht en de Veld Reserve bij de Zuidafrikaanse 

1by any snch law. Bel'eden Schutters gerekend worden als dienst gerechtigd op 
gratifikatie of pensioen op zulke vool'vvaarden als bij zodan ige 

The Ooast Garrison and Citizen For'ces. Wet bepaald mogen zijn.I 
Appointment 41, (1) So far as may be possible and with due regard De Ku,~tgaTnizoen8- en Burger'macht. 

of officers. to the .re~uirements .for technical servi?es, all app~)~ntments to! 41. (1) Vool'zover mogelik is en met behoorlike inacht- Officieren, 


commIssIOned rank III the. Coast Garrison and CItIzen Forces:name van de vereisien voor technies"" diensten zullen aUe a:mstelling 
s~an be made by promotIOn from the other ranks of those aanstellingen tot kommissierang bij de Kustgarnizoens- en van. 
Eorces, , . Burgermacht geschieden door bevordering uit de andere 

(2) After five years from the commencement of thIs' Act, ran06n van die machten. 
eve~'y candidate ~or appoir:t~lent to commi~sioned rank. s~lall (2) Na vijf jaren vanaf de inwerkingtreding van deze Wet 
~ulfil the foll?Wlllg condItIOns before he IS deemed elIgIble zal elke kandidaat voor benoeming tot kommissierang moeten 
for such appomtment :- voldoen <tan de volgende voorwaarden alvo1'eI13 hij in 

(n) 	He shall satisfy the prescribed authority as to his aanmerking kan komen voor zulk een benoeming : 
capacity for leadership, his military knowledge and (rt) Hij zal de voorgeschreven autoriteit moeten overtuigen 
experience, and his educational attainments. I van zijn bekwaamheid als leider, zijumilitaire kennis 

en ondervinding en zijn opvoedkundige kwaliflk:aties. 
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(b) 	He shall undergo courses of instruction in professional 
military subjects as prescribed, and shall thereafter 
satisfy the prescribed authority as to his qualifications 
and fitness to impart instruction, to maintain disci~ 
pline, and to command troops in the field. 

(3) Every person who accepts commissioned rank in the 
Coast Garrison or Citizen Forces shall be deemed thereby to 
engage himself to serve as an officer in the Coast Garrison 
Force or il! any part of the Citizen }1'orce (as the case may be) 

. for a perIOd of not less than six years from the date on 
which he is first appointed to commissioned rank, unless he 
be sooner permitted to resign, retire, or be otherwise released 
from such engagement. • 

(4) 	Th r 't f f. ffi fi t . t t t 
, e Imi s 0 age Ol 0 .ce:-s on rs, appom men 0, 

and ,m ever~ ,grade of commIssIOned ra?k m, the Coast 
GarrIson or Cltlzen Forces shall be as prescrIbed. 
f (5) Notwithstanding anything in this Act contained the 
Governor-General may in the case of commissioned rank in 
the Coast Defence Corps of the Coast Garrison Force, or in 
units of Departmental services in the Citizen Force, appoint 
thereto any citizen who owing to professional attainments or 
positioll in his civil calling, is specially fitted to ser.e as an 
officer in such corps or unit, 

42 	(1) No ffi f th C t Ga . C't'Promotl'on of 
. 0 cer 0 e oas rrlson or 1 lzen 

officers, 	 }1'orces shall be promoted to higher rank in those forces until 
h h S 0 ed ' th ,b d th t h' , f 11ae 'fi dPr v ,m e m.anner preSC!I. e, a, ,e IS u y
quah c to undertake durmg peace trammg and m tIme of war' h' h b 'd f ffi ' h 
a11 	 the d t w IC may e reqUIre 0 an 0 cer m t atu Ies higher rank. 

(2) Every field officer (that is to say, every officer holding 
substantive rank higher than the rank of captain) in a unit of 
a combatant arm shall be required to be fully qualified during 
peace training and in time of war to take command in the field 
of a force composed of all combatant arms and departlnental 
services, 

' 1 ' 
Uniforma' 43. (1) A field .servICe dress sha 1 be prescrIbed for every 
arms an ac-	 unit of the Coast Garrison and Citizen }1'orces, and supplied at 
ooutrements, 	 th bl' t t' b th f f ' te e pu IC expense 0 ac lye mem ers ereo or maIn nance' f h '..:l d d h 

at thell' own expense or suc penoL's an un er suc condT s a 	 a "Il' ribed 
1 IOn s m 	y ~ presc . 

(b) 	Hij moet kursussen van instruktie meemaken in 

professionele militaire onderwerpen zoals voorge

schreven en zal daarna de voorgeschreven autoriteit 

overtuigen moe ten van zijn kwalifikaties en geschikt

heid yoor het geven van instruktie, het handhaven 

van de discipline en voor het kommanderen van 

troepen in het veld. 


(3) leder persoon die een kommissierang aanvaardt bij de 
Kustgarnizoens- of Burgermacht zal daardoor geacht worden 
zich te verbinden om als officier dienst te doen bij de Kust
garnizoensmacht of bij enig gedeelte van de BUrgermacht 
respektievelik voor een tijdperk van niet mindel' dan 
zes jaren vanaf de datum waarop hij het eerst tot kommissie
rang werd aangesteld, te-nzij hem eerder toegestaan wordt 
t~ bedanken, ontslag te nemen, of op andere wijze van zijn
dwnst ontheven te worden. 
(4) De leeftijdsgrens voor officieren bij hun eerste benoeming 

tot kommissierang bij de Kustgarnizoens- en Burgermacht en 
voor elke graad v:an kommissierang bij die machten zal zijn 
vol~ens ;oorschrift. . ., . 

(;» N Iettegenstaande emge bepahng II! geze Wet ,yervat 
kan de G?eyerneur-generaal tot kom~Isslerang blJ h~! 
KustverdedIgmg~korps van de Kustgarmzoensmacht of bIJ 
~enheden van d,lenstvakken.,van de B.urgermacht aanstellen 
ledere burger dIe wegens zlJn professlOnele bekwaamheden 
of positie in zijn civiele betrekking speciaal geschikt is om 
dienst te doen als officier van dat korpe of die eenheid. 42 	()' , 

. 1 Geen officler van de ,~ustgarIllzoens- of Burj;?;er- Bevorqe~'ing;
macht zal tot een hoger rang bIJ deze machten bevorderd vanofficreren 
worden alvorens hij op de voorgeschreven wijze bewezen 
he ft d t h" t 11 k l'fi d' d de a IJ en vo e ge wa 1 ceer IS om ge uren e
efe' , d Cd 't"d 1 . 1 d r ht

0 ~llng m vre es l~ en m IJ v~n 001' og ,a epIc en 
op ZlCh te nemen dIe van een offiCler van dIe hogere rang 
gevorderd ~unnen worden." , 

,(2) Van Hl?ere veldoffiCler, (dat wll zeggen, elke ?ffiCl~~ 
WIens wer~ehke rang ~?ger IS dan de rang van kaptem) blJ 
e~? eenheld van een strlJ~baar wapen zal verlan~d -w:orden dat 
hlJ ten volle bekwaam ZlJ om gedurende oefemng 10 vredes
tijd en in tijd van oorlog het bevel op zich te nemen over 
een macht in het veld bestaande uit aIle strijdbare wapenen 
en dienstvakken. 43 	(1) V ' d 1 'd d K t' U f 
B . htoor lIe elrde

d
,eentklCl d'van e usgal'mzoehns- en w~pei~~' en 

.. urgermac za ve lens le mg worden voorgesc reven , ,lk st t k tId h ft d Ultrustillg.we 	 e op aa s os en za wor en VCl'SC a aan e
kt' I d d . d'e de el h' k ~t a leve e 	en aarvan 1 z ve op un elgen Otl en 

zullen onderhouden gedurende zulke tijdperken en op zulke 
(2) Distinct.ve marks or badges for the various units of the voorwaarden als voorgeschreven mogen worden, 

Coast Garrison and Citizen Forces together with the necessary (2) Onderscheidingsmerken of onderscheidingstekens 
arms and accoutrements shall be issued to members'thereof voor de verschillende eenheden alsmede de nodige wapenen 
at the public expense and thereafter shall be maintained by en uitrusting zullen op Staatskosten aan de leden van de kust
them in good order' !'Ind under such conditions as may be garnizoens- en Burgermacht worden uitgereikt, diG dezelve 
prescribed, daarna in goede orde zullen houden en op znlke voorwaarden 

als voorgeschreven mogen worden, 
Incorporation of Existing Forces. 	 Inlijving van bestaande Troepemachten, 

Establish 44. The Permanent Force shall be established as from 44. De Staande Macht zal zijn opgericht vanaf een bij Opri~hting 
ment of a date to be fixed by proclamation of the Governor-General in proklamatie van de Goeverneur-generaal in de Staatskoerant M~~nde 
Permanent the Gazette, and shall include-Force. 

(a) 	the regiment of Cape Mount~d Rifiemen established 
under the Colonial }1'orces Act 1892 (Cape of Good 
Hope) ; 

(b) 	the following police forces :-The Cape Mounted 
Police, the District Mounted Police of Capc Colony, 
the Natal Police, the Transvaal Police, and the 
Orange River Colony Police; 

(c) 	all such persons as may be engaged as members of 
the permanent force in accordance with this Act on 
or subsequent to the said date: 

vast 	te stellen datum en zaI insluiten- ' 
(a) 	het regiment Kaapse Bereden Schutters, opgericht 

krachtens de Wet op de Koloniale Troepemacht 
1892 (Kaap de Goede Hoop) j 

(b) 	de volgende politiemachten :-De Kaapse Bereden 
Politie, de Distrikts Bereden Politic van de Kaap 
Kolonie, de Natal Politic, de Transvaal Politie en de 
Oranje Rivier Kolonie Politie ; 

(c) 	aIle zodanige personen die in dienet mochten worden 
gesteld als leden van de Staande Macht overeen
komstig deze Wet, op of na de genoemde datum; 

Provided that any portion of a police force referred to in Met dien verstande dat enig gedeelte van een politiemacht 
paragraph (b) which is not required for the Permanent Force bedoeld in paragraaf (b) dat niet benodigd is voor de ~taande 
may be transferred from such police force and assigned to the Macht van die politiemacht kan worden ovel'geplaatst en toe
South African Police established under the Police Act 1912, gevoegd aan de Zuidafrikaanse Politie, opgericht krachtens de 
and thereupon the members of that portion shall become Politie Wet 1912 en daarna zullen de leden van dat gedeeIte 
members of the South African Police and shall be subject in leden worden van de Zuidafrikaanse Politie en in aIle 
all respects to the provisions of the Police Act 1912 or any opzichten onderworpen zijn aan de bepalingen van de Politie 
amendment thereof and any regulations and orders made there- Wet 1912 of enige wijziging daarvan en aan de regulaties en 
undel' orders uit krachte daarvan uitgevaardigd, 
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Inapplic
ability of 
former laws 
to persons 
incorporated
in Permanent 
}'c,rce or 
SouthAfrican 
Police. 

45. 	As soon as- 45. Zodra- Vroegere 
(Ct) thePermanentForcehasbeenestablishedinaccord:mce (al de Staande Macht zal zijn opgericht overeenkomstig wettenniet 

/ .," f d t'k 1 . 	 van toepaswith the last preceding section; and 	 het Idat::stvoora gaan e ar 1 e , en ~inO' te zijn 
(b) 	any portion of a police force not required for the (b) enig gedeelte van een politiemacht, niet benodigd voor ~p "'personen 

Permanent Force has been transferred and assigned de Staande Macht, is overgeplaatst naar en toegevoegd ?p~enomen 
to the South African Police as by the last preceding aan de Zuidafrikaanse Politi", zoals in het laatstvoor- ~~a!de 
section provided, gaande artikel is bepaald : lI'I3;cht of 

the provisions of the laws mentioned in the Fourth.zullen de bepalingen van de wetten, vermeld in de Vierde Zfu!f; 
Schedule to this Act shall, to the extent set out in the fourth Bijlage tot deze Wet, in de omvang aangewezen in de vierde P~iiti:'llSe 
column of that Schedule, cease to apply to the members of the. kolom van die Bijlage, ophouden van toepassing te zijn op 
l'ermanent Force or to such members of the South African ide leden van' de Staande Macht of op die leden van de 
Police as have been transferred and assigned thereto as!Zuidafrikaanse Politie die overgeplaatst zijn en daaraan zijn 
aforesaid :toegevoegdals voorzegd : 
Frovided that- • Met dien verstande dat

(i) 	no such member whether incorporated in the Per-! (i) geen zodanig lid, hetzij ingelijfd bij de Staande 

manent Force or in the South African Police as afore- Macht of bij de Zuidafrikaanse Politie als voormeld, 

said shall by reason of the incorporation be deprived wegens de inlijving op enige wijze beroofd of aange
of, or affected in any manner in respect of, accum- tast zal worden met betrekking tot opgelopen verlof 

ulated leave or anv existing or accruing pensionable of bestaand of aankomend pensioenrecht; 

'right;' 	 (ii) geen zodanig lid zonder zijn schriftelike toestem

(ii) 	no such member shall, without his written consent, ming benadeeld zal worden door de inlijving met 

be affected by the incorporation in respect of any b;;ltrekking tot enig recht of voorrecht in zake soldij, 

right or privilege relating to pay, allowance, or leave, toelage of verlof, door hem bezeten krachtens de 

possessed by him under the terms of the engagement dienstverbintenis waaronder hij dienst doet op de 

under which he is serving at the date of the in- datum van de inlijving zolang zulke dienstverbintenis 

corporation whilst such engagement subsists; andl blijft voortduren; en elk zodanig lid die dienst doet 

every such member who is serving under a specified! voor een bepaalde diensttijd zal het recht hebben te 

term of engagement shall have the right to decide, beslissen v66rdat die diensttijd verlopen is, of hij de 

prior to the expiry of such term of engagement,i dienstvoorwaarden bij de Staande Macht of bij de 

whether he will accept the conditions of service in· Zuidafrikaanse Politie (respektievelik) wi! aannemen ; 

the l'ermanent Force or in the South African Police en indien die lid besluit die voorwaarden aan te 

(as the case may be); and if such member decides to nemen dan zullen zijn diensten bij de Staande Macht 

accept such conditions, his services in the Permanent of bij de Zuidafrikaanse Politie (respektievelik) 

Force or in the South African Police (as the case may gerekend worden een voortzetting te zijn van zijn 

be) shall be reckoned as continuous with his service dienst bij het regiment of de politiemacht (respek
in the regiment or the police force (as the case may tievelik) waarV-dll hij lid was onmiddellik v66r de 

be) of which he was a member immediately prior to datum van de inlijving; 

the date of the incorporation; (iii) indien zulk een lid geen dienst doet voor een 


(iii) 	if any such member is not serving under a specified bepaalde diensttermijn dan zal hij binnen drie 

term of engagement, he shall, within three months maanden na de yoornoemde inlijving scbriftelik te 

after the incorporation aforesaid, signify his willing- kennen geven dat hij al dan niet bereid is om de 

ness or otherwise, in writing, to accept the conditio:qs dienstvoorwaarden bij de Staande Macht of bij de 

of service in the Permanent Force or the South Zuidafrikaanse Politic aan te nemen, a1 naar gelang 

African Police, according as he may have been hij mocht zijn ingelijfd bij die macht of bij die 

incorporated in that force or in that police. If he politie. Indien hij die voorwaarden aanneemt dan zal 

accept such conditions, his service shall be reckoned zijn dienst gerekend worden een voortzetting te zijn 

as continuous with his service in the regiment or in van zijn dienst bij het regiment of de politiemacht 

the police force (as the case may be) of which he was (respektievelik) waarvan hij lid was onmiddellik v66r 

a member immediately prior to the date of the in- de datum van inlijving. 

corporation; (iv) indien enig zodanig lid weigert zodanige voor

(iv) 	if any such member refuse to accept such conditions, waarden aan te nemen, dan,
then- (a) indien hij onder cen kontrakt voor een bepaald 

(a) 	if he is serving under a contract for a specified tijdperk dient, zal hij als een lid van de Staande 

period he shall serVe as a member of the Per- Macht of van de Zuidafrikaanse Politie (respek
manent Force or of the South African Police (as tievelik) dienen tot na verloop van dat tijdperk 
the case may be) until the expiry of that period,! maar onderworpen aan de voorwaarden van het 
but subject to the conditions of the contract; I kontrakt ; .. 

(0) 	if he is not so serving, he shall serve as a member (b) indien hij niet alzo dient, zal hij als een lid van 
of the Permanent Force or of the South African! de Staande Macht of van de Zuidafrikaanse 
Police (as the case may be) until the expiry of three! Politie dienen (respektievelik) tot na verloop van 
months from the date of a notice of retirement: drie maanden van de datum van een kennis
given to him, but subject to the conditions geving van terugtrekking aan hem verleend 
applicable to him before the incorpomtion ; maar onderworpen aan de voorwaarden op hem' 

in either such case the said member shall be toepasselik v66r de inlij ving ; 
deemed at the expiry of the said period to retire in zodanig geval wordt het gezegde lid, na 
voluntarily and shall not be entitled to any annuity verloop van het gezegde tijdperk beschouwd vrijwillig 
or gratuity under any pension law applicable to him af te treden en is niet gerechtigd op een jaargeld of 
other than the annuity or gratuity (if any) to which een gmtifikatie, ingevolge een op hem toepasselike 
he would have been entitled under the said law upon pensioenwet, uitgezonderd het jaargeld of gmtifikatie 
voluntary retirement, (indien enige) waarop hij gerechtigd zou geweest zijn 

(v) 	no such member shall be entitled to claim any ingevoJge de gezegde wet, bij vrijwillige aftredinO'. 

benefit or privilege in respect of pay, allowances, (v) geen zodanig lid zal gel'echtigd zijn enig voo;deel 

promotioll, leave or ~therwise conferred under this of voorrecht te ~isen met betrekking tot soldij, 

Act or under the PolIce Act 1912 (as the case may toelagen, bevordermg, verlof of anderszins, verleend 

be) until he has accepted the conditions of service krachtens deze Wet of de Politie Wet 1912 (respek
aforesaid. tievelik), totdat hij de voornoemde dienstvoonv-aarden 


heeft aangenomen• 

• 
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Embodiment 46. (1) The Governor-General may appoint a date 46. (1) De Goeverneur-generaal kan een datum vast- Indeling vrui 
of Militia upon and after which any or all militia or volnnteer corps stellen waarop en waDrna een of meer of alIe militie- of vrij- Militie -en 
~~~ ~~~:- established under any of the laws mentioned in the williger-korpRcn, opgf'richt kraehtens een of meer van de Vrij~il1jt;~!
i~~ctive First Sc.hedule to this Act shall, save as is provided in section wetten vernlPld in de }l~erste Bijlage tot deze \Vet, behoudens .fe°£k~~v~J 
OItIzen Force. forty-ntne become embodied and be trained as part of the het bepaalde bij artikel negen en veertig Zullen worden inge- Burgermacht, 

Active Citizen Forc~ on the conditions that-- deeld hij en opgeleid als deel van, de Aktieve Burgermacht 
op voonvaarde dat

(a) 	not less than a due proportion of all ranks of that (a) niet mindel' dan een evenredig gedeelte, van aIle 
cor1)s shall eno-acre to serve and to undel'O'o peace rangen van dat korps ondernemen dienst te doen 

b b 	 b f' . d "d ktraining with that corps for not less than twelve en oeenmgen. III ;re e~tlJ' mee te ma en met dat 
months after the date of embodiment; korps ~eduren'le lllet mmder dan twaalf maanden na 

de datum van indeling ; 
(b) 	 not less than a due proportion of other citizens eligible (b) niet minder dan een evenredig gedeelte van andere 

for the Active Citizen Force shall on or before burgers die in aanmerking komen voor de Aktieve 
the said date be entered voluntarily for four years Burgermacht op of v66r genoemde datum vrij 
peace training in that corps from' the date of its willig zal zijn ingeschreven voor een vierjarige 
embodiment in the Active Citizen Force, ' oefening in vredestijd bij dat korps vanaf de datum 

r ' • • • l ' van indeling daarvan bij de Aktieve Burgermacht.
(2) rhe proportIOns aforesmd together WIth tHe saId date (2) De voormelde gedeelten alsook de gezegde datum znBen 

shall be named and fixed bv notice in the Gazette not less niet mindel' dan drie maanden v66r die datum bij kennisgeving 
than three months prior to tl;e said date. in de 8taatskoera.nt worden genoemd en vastgesteld. 

. ' . . , 	 (3) lndien op de aldus vastgestelde dag de aldus genoemde 
(3) ,II' upon the date so appomted the condItIons so named en vastgestelde voorwaarden vervuld zijn zal het korps alsdan 

and fI:~:ed have been fulfil~ed, ~h.e corps shall then b~c?me ingedeeld worden bij, en een deel uitmaken van, de Aktiev6 
embo.dIed as part of the Active OItIZ~~ Icoree and the JYhmster Burgermacht en de Minister kan in dat geval zulke voorziening 
I?-ay 111. that event make. such provlsIO~ a~.~ay seem propel' maken als wenselik geoordeeld mocht worden voor het 
fo~ ~~kmg over the publIc assets a1~d lIabIlItIes. of the f?rmer overnemen van de publieke baten en lasten van de vroeger'e 
rmlma or volunteer corps, an~ the dIsposal of 'prlvat,? reglme~l- militie- of Yl'ijwilligerkorpsen ; en de beschikking over privaat 
tal property, whether vest~d m the connnandmg officer or m regimentseigendom, hetzij elit behoort aan de bevelvoerendEl 
trustees, may be arranged m such m~nner ,~s may be mutually officier of bij trustees, kan op zulk een wijze geregeld wIJrden 
agreed upon between the cornmandlllg ofncer or trustees (as als bepaald mocht worden bij overeenkomst tussen de beveJ
the case may be) and the lYIinister. voerende officier of de trustees, respektievElik, en de Minister. 

. . 	 , (4) Indien op die datum niet aan die voorwaarden is yoldaan 
(4) ~~. ~pon that date those conditIOns ha~e not been fulfilled,. dan zal het militie- of vrijwilligerkorps vanaf die datum worden 

the mIlItIa or volunteer COl'pS shall be dIsbanded as at that[ontbonden, overeenkomstig de wet krachtens welke het werd 
date in terms of the law under which it ,vas constituted'opgericht. 

I (5) Totdat een.militie- of vrijwilligerkorps bij de Aktieve 
(5) Until a militia or volunteer corps is embodied in the Burgermaeht ingedeeld is, zullen de bepalingen van enige wetI

Active Citizen ]'orce the provisions of any law mentioned in.vermeld in de Eerste Bijlage tot deze Wet, krachtens 
the First Schedule to t.his Act under which thatlwelke dat korps werd opgericht, behoudens het hieronder 
corps was constituted shall, save as is hereinafter provided'i bep?ald~, op dat korps van toepassing blijv.en. . . , 
continue to apply to that corps. ' (6) Nlettegenstaande tegengestelde bepallllgen III dlt artlkel, 

·zal 	 een burger, van een onderdom die hem verplicht voor 
(6) Not\vithstanding anything to the contrary in this oefening in vredestijd te worden opgenomen, en die ingeschreIsection contained, a citizen of an age ",-hich renders himliableven of opgenomen is in een militie of vrijwilligerskorps 

to be entered for peace training, and who has been enrolled
i 
verplieht zijn het volie tijdpel'k voor oefening in vredestijd, 

or enlisted in a militia or volunteer corps shall be liable to zoals voorgeschreven by deze \Vet, te dienen; maar wanneer 
complete the full period of peace training prescribed by this!zulk een burger zich vrij,villig laat opnemen of zich vrijwillig 
Act. but if any such citizen is entered voluntarily or volun-verbindt voor oefening in vredestijd bij de Aktieve Burger
tarily engages for peace training in the Active Citb;en Foree,iInacht, kim de Minister voorschrijven in hoeverre de vroegere 
the Minister may prescribe the extent to which that citizen'sldienst van die burger in een militie of vrijwilligerskorps 
previous service in a militia or volunteer corps shall begerekend zal worden als dienst bij de Aktwve Burgermacht. 
reckoned towards service in the Active Citi"en Force. I 47. De Goeverneur-generaal kan, buiten en behalve de Wijziging of 

· ld' . t 'hModification 47. The Govcrnol'-Genera1 Il1 ac It10n 0 t e powers 
or repeal of vested in him bv the laws mentioned in the First 
~~';~rning Schedule to this Act, of disbanding or discontinuing the 
militia or E'cl'vices of any corps or portion thereof, and of dispensing 
volunteers. with the services of' any member of a corps, may

(a) 	appoint any officers or members of staffs of the 
Defence 'Forces established under this Act to exercise 
as may be prescribed the functions and duties assigned: 
by any of those laws or the regulations made there-! 
under to oflicers and permanent staffs of militia or 
volunteer forces or of cadet or reserve organizations ; 

(b) 	 declare by proclamation in the Gazette that any cadet 
or reserve organization maintained Ullder any such 
law shall be discontinued as from a given date; 

(c) 	 repeal by proclamation in the Gazette any such law or 
any portion thereof, when all such corps or organiza
tions have been embodied under the last preceding 
section, or disbanded, or have otherwise ceased to be 
maintained thereunder. 

macht, hem verleend krachtens de \vetten in de Eerste herroeping 
B"l - d' W t 'ld 'k t tb' d vanmilitie-ofIJ age.van eze e Vfllm8 ,om emg . orps ~ on, m en vrijwilliger 
of de dlensten daarvan te staken en om emg hd Ult een korps wetten. 

te ontslaan

(a) 	 een of meer officieren of leden van staven van de 

Verdedigingsmacht, krachtens deze Wet opgel'icht, 

aanstellen om, zoals voorgeschreven, de funkties en 

plichten na te komen welke door een of meer van die 

wetten of de ingevolge daarvan opgetrokken regulaties 

opgedragen zijn aan officieren en permanente staven 

van de militie- of vrijwilligermacbten of van kadet

of reserve- organisaties; 


(b) 	 bij proklamatie in de 8taatskoerant bepalen dat enige 

kadet- of reserve-organisatie, in stand gehol1den 

krachtens een zodanige wet, vanaf een zekere datum 

zal ophouden te bestaan ; 


(c) 	bij proklamatie in de 8taatskoerant zulk een wet of 

enig gecleeUe daal'van herroepen wanneer al die 

korpsen of organisaties krachtens het laatstvooraf

gaande artikel ingedeeld of ontbonden zijn of op 

andere wijze hebben opgehouden krachtens dezelve 

in stand te worden gehouden. 


• 


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

http:blijv.en
http:8taatskoera.nt


XXIX UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 14TH JUNE, 1912. 

Transfer of 
militiamen, 
volunteers, 
and cadets. 

!'\pecial
provisions as 
to Cape
Garrison 
Artillery. 

Military
Oollege, 

48. 	The Minister may-
f '1' 

(a) 	transfer at their own request any mem1)ers 0 m1 itla 
or volunteer corps, or of reserve or cadet organisations, 
established under any of the laws mentioned in 
the First Schedule' to this Act to the Coast
Garrison 'Force or A.ctive Citizen Force or to the 

Citizen Force Reserve, or to the cadet organization 

~~\~~~~~:dc~~lp(~er ot:iSr~~~;;: ~a~~d~~h~,;:~J!~~i~~ 
established as aforesaid; 

(b) 	prescribe the conditions under which service in a 
militia or volunteer C0l11S or in a reserve or cadet 
organi~ation, establ~shed as aforesaid may be reckoned 
as serVIce under thu; Act. 

;,..'. ",', " 

48, De Minister kan- Overplaat· 
, 1 d d 'l't' f sing van(a) 	op hun elgen verzoek e en van e ml 1 le- ~ militie-man

vrijwilligerkorpsen of van reserve- of kadet-orgam- scJ;~ppe!1 
saties opgericht krachtens een van derwetten, vermeld :~lk~~~~~:~~' 
in de Eerste Bijlage lot deze '" et, overplaatsen

h 	 f ~kt' B ht 
naar Kustgarnizoensmac t 0 l.IeVe, urgermac . 
of naal' de Burllermacht-Reserve of naar de kadet
organisatie kra~htens deze Wet opgericht, of naar 

een ander militie- of vrijwilligerkorps of reserve-
of kadet-organisatie opgericht als voormeld ; 

(b) 	de voorwaarden voorschrijven waarop dienst bij een 
militie- of vrijwilligerkorps of reserve- of kadet
organisatie opgericht als voormeld, kan gerekend 
,vorden als dienst volgens deze \Vet. . 

49, (1) De bepalingen van artikel ,?;es en veer~~g ,z~llen ~~;~ii~~en 
niet van toepassing zijn in het geval van het vrIJwIlhger- inzake 

. 49. (1) The prOV,~lons of sectIOn /01 ty-s~,r s~all not ~ppl) korps van de Kaapse Vestingartillerie,opgericht krachtens KaaI!sc 
1Il the case of, the volunt~er corps of Cape ~~'lrrIson ArtIllery de Wet op de Koloniale Strijdmacht 189;3 (Kaap de Goede :~m~;~, 
formed undel, th~ Colomal F?rces Act, ~~.- (~~.p? of Gooel Hoop) en krachtens deze Wet aangewezen als de eerste afdel-
Hope) an~ by thIs. Act cor~stItuted the tiIst DrVlsIOn of the ing van de Zuidafrikaanse Vestingartillerio. 
So~th Afn~~n Ga";'rISon Arbl~ery., ., , (2) De regulaties die van kracht z!jn op het vrijw!lliger

(2~ The Ic¥ulatlOns governmg the volunteer c~rps of Cap" kor s van de Kaapse Vestingal'tillerle, krachtens dIe Wet 
Gar!'ISOn ArtIllery made under th~t Act shall contmue, to apply opg~trokkeIl' zullen van toepassing blijven totdat zij vervallgell 
unt~l they,are replaced by rcgulabo;ls made unde:' thIS ~~~t. zijn door regulaties die krachtens deze Wet zijn opgetrokken, 

('!) An) member of, the volunteer corps of Cape ~UISO~l (3) leeler lid van het vrijwillip':rkorps, van ~e KaapAe 
A::h1:ery enrolled befOIe the comn~ence~ent of thIS Act rna), Vestingartillerie, ingeschreven voor de lIlwerkmgtredmg 
'ylthm three ~onths ~fter the tak~ng ,effect of, the last men- van deze Wet, kan binnen drie maandt'n na de inwerking
tIOned regulatIOns, reSIgn or take hIS dIscharge from that corps t d' ,. de laatst'aell0emde re(yulaties bedanken of ziJ' n 

I , 'h 1 f 11" d't' 1 re mg V<l,ll, . '" '" £ upon comp Ianc~ 'Y1t . t leo owmg con 1 l?nS, name y,- ontslao' uit dat korps nemen na voldoeninO' aan de volgende
(a) 	upon glVmg the officer commandmg the corps one b d lllel'k '" 

·t" 't' f h' 't t' t ,voorwaar en, na. 1 tl ' mon 1 S ?O l?e m wrl mg 0 IS In en Ion D reSIgn 
' or take h;B d,lscharg~; , " 

(b)	 upon dehvermg up mgood order and CO?dltIon, fan' 
wear, and tea~' excepted,. all arm~ eqmpment and 
c10thw g a~dtohther pl'opertdY ?elondgItng ht? the Gov]ern-] 
ment . or, to", ':" ~orps an Issue ·0 .lm or p ace( 
undel hIS el.dlov, , ,. 

(c) 	up.on payment of all m01?ey due 0,1' hecommg ~ue by 
hlln under any of the fIrst me~tIOned regulatIOns or 
~nder any rule of the c?rps e~ther before or at the 
tIme of or hy reason of hIS Ipavmg the corps. 

~___ 

CHAPTER IV. 

PEAOE TRAINING. 

General. 

(a) 	hij moet aan de bevelvoerende officier van het korps 
een maand tevoren sehriftelik kennis geven van zijn 
voornemen om te bedanken of zijn ontslag te nemen; 

(b) 	hi' moet in goede orde en toestand, billike slijtage 
urtgezonderd; al1e wap'enen, de uitl'usting en klederen 
en an del' eigendom, aan het Goeve~neme.nt of aan het 
korps behorende en aan hem mtgerClkt of onder 
zijn toezicht geplaatst, afgeven ; 

(e) 	 hi' moet aIle gelden betalen die hij krachtens de 
e~rstgenoe1l1de regulaties of kractltens een regel van 
het korps, hetzij v66r of bij of wegens zijn verHek 
uit het korps, schuldig is of wordt. 

HOOFDSTUK IV. 
OEFENING IN VREDESTIJD. 

Algemeen, 
50, Uit de fondsen, speciaal door 't Parlement voor Militaire 

,dat doel toegestaan kan de Goeverneur-generaal een inrichting School. 
'lvestigen en en in stand lIOuden voor de opleiding en instruktie 

50, (1) Out of moneys specially appropriated by Par1ia- van
ment for the purpose, the Governor-General may establish (a) kandidaten yoor benoemingen tot kommissierang bij 
and maintain an institution for tJ'aining and instructing- de Vel'decligingsmacht ; 

(a) 	candidates. for appoi::; tment to commissioned rankl (b) ofiicieren bij de Verdedigingsmacht;. en 

in the Defence Forces; (c) zulke andere burgers als volgena de bepalingen van 


(b) 	officers of the Defence Forces; and de regulaties in aanmerking mochten komen voor 
(0) 	 such other citizens as the regulations may declare to toe1ating tot die inrichting, 


be eligible for admission to that institution. In de genoemde inricbting' kunnen aan de genoemde 

At the said institution there may be combined with the opleiding en instrukt.ie een 311deI'e opleiding en ander onder

training and instruction aforesaid other training and instruc- richt van eon opvoedkundige aard worden verbondeu. 
tion of an educational nature, (2) De inrichting zal worden genoemd de Zuidafrikaanse 

(2) 'rhe institution shall be designated the Sonth African Militaire SchooL 
Military College. (3) De leerlingen van de Zuidafrikaanse ::YIilitaire SChool, 

(3) Students at the South African Military College, other behalve officieren met kommissierang van de Verdedigings
than commissioned officers of the Defence Forces, shall be macht, zullen een militair korps vormen en hun dienst bij 
formed into a military C011'S, and their service in that corps dat korps zal aangernerkt worden als dient'lt bij de Verde
shall be reckoned towards serviee in the Defence Forces as digingsmacht, al naar zulks mocht worden voorgeschreven, 
may be prescribed. (4) AIle leerlingen die aan de Zuidafrikaanse i\filitaire 

(4) All students under instruction at the South African School ollderricht ontvangen ;wIlen onderworpell zijn aan 
::YIilitary College shall be subject to the same discipline as that dezelfde discipline als die \vaaman de leden van de Staande 
to which members of the Permanent Force are subject under Macht krachtens deze Wet onderworpen zijn. 
this Act. (5) Onderworpen aan de bepalingen van deze Wetznllen de 

(5) Subject to the provisions of this Act, the appointment of aanstelling van de leerkrachten van de O1chool, de dum', en de 
the staff of the College, the duration and description of the aard van d" kursussen van instruktie en opleiding daaraan, 
courses of instruction and training therein, the conditions of de voorwartl'Clen waarop personen daarill als leerlillgen toege
admit;sion and maintenance as students therein, the conditions laten en onderhonden "',()l'den, de voorwaarden van tockomstige 
of future service required from graduates of the College, and.dienst vereist van hen die een graad aan de school hebben 
all other matters relating to the management, control, and good behaald, en aIle andere zaken betreil'ende het, bestuur, 
government of the College shall be as prescribed. toezicht en goed beheer van de school vo1gens voorschrift zijn. 

51, 	Ten einde een hoge graad van militaire opleiding Klassen van 
51. For the purpose of securing a high of mili- en bekwaamheid bijto de verdedigingsmacht te verkrijgen en iDJ!truktie, 

tary training and effieiency in the Defence Forces and of fitting leden van de Verdedigillgsmacht toe te rusten voor hun daarbij 
members of the Defence l!"orces for their duties therein, the te vervullen plichten kan de Minister zulke opleidingsmaat. 
Minister may make such educational arrangements as are regelen treffen als nodig geoordeeld worden en kan in het 
deemed necessary and may in particular establish special biezonder speciale klassen en kursussen Van instruktie 

Olasses of 
instruction. 
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Registration. 

Registered
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notices, 

VolUntary 
entry for 
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ing. 

classes and courses of instruction for members of the Defence instellen voor leden van de Verdedigingsmacht die gekozen 
Forces who are selected to attend such classes and courses. worden om die klassen en kursussen bij te wonen. 

52. AIle officieren en onderofficiereu van de Verdedigings- Taal 
52. All officers and non-commissioned officers of the macht zulIen onderricht worden in het geven en ontvangen van 

Defence Forces shall be instructed in giving and receiving uitvoeringsbevelen in ieder van de officiele talen van do 
executive words of command in each of the official languages Unie on alle bllrgers zulIen worden geoefend en ondorricht 
of the Union, and all citizens shall be trained and instructed in de officiele taal die het best door hen wordt verstaan. 
in the official language which is best understood by them. \Vanneer het in een eenheid niet uitvoerbaar is het onderricht 

Whenever it is not practicable in any unit to carry out thc en de oefening geheol uit te voeren in eon van de officiele 
instruction and training entirely in one of the official talen, zal zoveel mogelik voorziening gemaakt worden voor 
languages, then provision shall as far as possible be made for ondorricht en oefoniug van de mindorheid del' leden van die 
the instruction and training of the minority of members of eenhoid in de taal die door hen hot best wordt verstaan. 
that unit in the language best understood by them. Registrat1'e en Keuze voor oejeningin vredestiid bi} de 

K ustgarnizoen.~- en Burgermacht. . 
Registration and Select£on jor Peace Tra£n£ng in Ooast . ' . . 53. (1) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie Registratie.

GarrIson and Ott~zen Forces. in de Staatskoerant het eerste kalenderjaar bepalen en vast
53. (1) The Governor-General may, by proclamation in ~~llen, waarin .de I:egist.ratie "y~n aIle btlIgers die o~derworpen 

the Gazette, fix and determine the first calendar year in which zIJn aan o,efemng m v.ledestIJ~ krachtens deze ~\ et zal a~n
the registration of all citizens liable to peace training vange~. DIe proklaI~l,atIe zal met later worden mtge;raardigd 
under this Act shall commence, Such proclamation shall dan drle maanden voor de ~anvang van dat kalenderJ.aar. 
issue not later .than three months before the commence- (2~. Al zulke ~urgers dIe. gedurende het eerste Jaar. e~n 
ment of that calendar veal'. ~eeftIJd van t~n mmste zevenhe~ en ten hoogste een en twmtIg

..•. .. Jaren berelken, zullen zlCh gedurende de maand 
. (2) All such CItIzens wh!), durmg the first year wIll attam Januarie van dat jaar op de voorgeschreven wijze doen 
any a~e bet:veen seventee~ years and twenty-one year~ (both inschrijven. 
years mc!uslve) shall, dm:mg the month of ~anuary m that In elk daaropvolgend jaar zullen burgers die in dat jaar de 
year, regIster themselves m the manner prescnbed. leeftijd van zeventien jaar bereiken, zich gedurende de maand 

In each and every succeeding year, citizens who attain the ,Januarie op de voorgeschrev0n wijze doen registreren. 
age of seventeen years in that year shall register themselves Indien enig burger zich buiten de Unie bevindt gedurendtl 
during the month of January in the manner prescribed. de. gehele voornoemde maand of indien hij wegens enige 

If any citizen be outside the Union during the whole of the andere reden niet gedure~de die maand wordt g~registreerd 
month aforesaid or if for any other reason he be not dan zal hem, wau~eer ~IJ vol.doet aan de bepalmgen voor
registered durin~ that month he shall, if he comply with the g~schreven vOOl';registratie na dIe ma~d ~oegestaan worden om 
conditions prescribed for registration after that month, be zICh te doen reglstr~r~n en de afwezl!5:h.e1d of and~l'e redeI~en 
permitted to register; and the "absence or other reason shall zulIen een v~rdedlgmg opleveren ~lJ Iedere re.chtsverv.olgmg 
be a defence to any proceediugs for failure to comply with wegens verzmm om aan de bepalmgen van dlt subartlkel te 
the pl'o,'isions of this sub-section. vol:I0en.. . , 

, . . . (3) Ieder persoon dIe burger wordt tussen de een en dertIgste
(3) Any person w~o l?ecomes a CitIzen between the ~bI~ty- dag van .Januarie in zijn zeventiende jaar en de dertigste dag 

first day of ~~nua:y III blS seventeenth year and the thlr~Ieth van April in zijn een en twintigste jaar zal zich daarua 
d~y of AprIIl~ hIS twerlty:first year shall thereupon regIster onmiddellik doen registreren, zoals voorgeschreven is. 
hImself: forthWIth as prescnbed. (4) De registratieambtenaar van enig militair distrikt kan 

(4) The registering officer of any military district may call ieder burger, die onderworpen is aan oefening in vredestijd 
upon any citizen liable for peace training and registered in en in dat distrikt geregistreerd is, oproepen om persoonlik voor 
that district to appear personally before him or his deputy and hem of zijn plaatsvflrvanger te verschijnen en in de voor
make an affidavit in the prescribed form setting forth his geschreven vorm een beedigde verklaring af te leggen, zijn 
circumstances and the conditions of his calling. omstandigheden en beroepsvoorwaarden uiteenzettende. 

(5) Every person registrable under this section shall upon . (5) I?der ~ersoon die. gere~istreerd ~.oet worden kr~chte~s 
registration receive a certifi~te of registration and shall be dlt ,~rhkel zal na reg~strat~~, een celtlfi.ka~t van reglstr!tIe 
bound to produce that certificate upon demand of any officer ont.an&en en ~~l verphcht zlJn. dat cerhfikaat op verlan"en 
or non-commissioned officer of the Permanent Force or of the vanen~ge, OfIl?Ier of oIld?~offiCler van de Staahde Macht of 
South African Police. van de ZUldafrIkaanse PolItic te vert?!1en.,. . ,

54. (1) Ieder persoon zal op ZIJn regIstrahe formuher /tereglstreerd 
. . d . 11 I d h . . . , adres en54. (1) Every person shall, on his form of registration, zIJn a. res mvu en en za op evoorgesc reven wIJze emge ver- kennis

notify his address, and shall in the prescribed manner notify andermg van adres OI~?eVen en het ~~dus opgegeven gevingen. 
han e of address and the address so notified shall be a~res zal geacht worden zIJn woonplaats te ZIJn voor de doel

any c ~ f.'d f' th ' f th' A t emden van deze Wet.deemed hIS place 0 reSl ence OI e pm poses 0 IS c. (2) All k . . . t db' f. ' ,e ennisgevmgen, per geregts reel' erIe ge
(2) All notICes sent by regIstered post to any I?erson s pl~ce zonden naar de woonplaats van enig persoon, zullen geacht 

of resid~nce shall b~ deemed to have been d.ehv.ered t~ hIm worden hem te zijn afgegeven op de tijd waarop deze hem 
at the tIme when It woul,d h~ve reached hI~ m ordm~ry in de gewone loop van de postdienst zouden hebben 
course of post, aI?d. all notIces Issue~ under thIS Act rela~mg bereikt en aIle kennisgevingen krachtens deze Wet uit
to him and e:x;hI~Ite~ at t~e po~t office or ot~ler pr~scrlbed gevaarrligd en op hem van toepassing zijnde en 
place of the dI~trICt m. whIch hIS place of reSIdence IS, shall aangeplakt bij het postkantoor of andere voorgeschreven 
be deemed a notICe to hIm. plaats van het distrikt waarin zijn woonplaats is, 

All postmasters are required to exhibit such. notices iss~ed z::llen geacbt worden aa~. hem gezonden kenllisg~vin€l'en te 
under this Act as are sent to them by the prescrIbed authOrIty, zlJn. AlIe postmeesters zIJn gehouden zulke kenmsgevmgen, 
and to keep and issue such forms as are prescribed, and to krachtens deze \Vet uitgevaardigd, die hun door de voorge
send such forms when so required by the regulations to the schreven autoriteit worden toegezonden; aan te plakken en 
prescribed person's, zodanige formulieren als voorgeschreven zijn te houden en 

uit te reiken en wanneer de regulaties hen dit opdragen, die 
55. A citizen who in any calendar year will attain any Eormulieren aan de aa~ge\~ezen personen te ~enden. . .. 

age between seventeen 'years and twenty-one years (both years 55. Eel! burger ~Ie m emg kalenderJaar ee.n .le~ftlJd yrijwi.\li~e 
inclusive) may apply to be entered for peace tra~ning in. that vban ~ektn rllinkste zeventII.eknte.n ten hkoogste een .en twbmtig Jaretn ;~~h~~~~ng 
year, by appearing personally before, or makmg wrItten ereI, an apP.l a I.e ma en,. om mgesc reven. e ning in 

worden voor oefemng In vredeshJd gedurende dat Jaar vredestijd. 
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application to, the registering officer of his military district on door persoonlik te verschijnen v66r of scbriitelik appl 
or between the second day of January and a date appointed katie te maken bij de registratie ambtenaar van zijn 
by the Minister (such date being not later than the fifteenth militair distrikt op of tussen de tweede dag van Januarie 
day of June) in that year, and shall, on or 'before the date so en een door de Minister vastgestelde datum (welke datum 
appointed by the }Iinister, undergo the prescribed medical niet later mag zijn dan de vijftiende dag van Junie) van 
examination. dat'jaar en zal op of v66r de aldus door de Ministel' vastge-

A citizen who passes that medical examination and is there- stelde datum het voorgeschreven medies onderzoek onder
upon entered for peace training may be permitted to name gaan. ..., . 
any unit allotted to the district in which he wishes to serve. Aan een burger die blJ.dat :nedles on~.er~oek geschlkt bevon

, den en dan voor oefemng m vredestlJd mgeschreven wordt, 
ProvisioIllll 56. (1) The registering officer of a military district shall kan veroorl~ofd worden enige .een~ei~ dietvo~r het distrikT 
Ballot List. every year prepare a Provisional Ballot List of all citizens aangewezen IS op t~ gev~n, waarm hlJ v; enst e ~I~n:n.. , 

registered in that district who are in their twenty-first year 56. (1) De reglstratle ambtenaar van een mlhtalr dlstl'lkt 'VoorJopige 
and have not vet been voluntarily entered for peace train- zal ieder jaar een voorlopige lotingslijst opmaken van alle in lotingslijst. 
ing. • dat distrikt geregistreerde burgers, die in hun een en twin

tigste jaar zijn en nog niet vrijwillig opgenomen zijn VOOI' 
,(~) The, l):ovisional Ballot List sha~l b~ posted in the oefening in vredestijd. 

mIl,ltary dl~tl'lct at ,the office of the :egIstermg officer, at all (2) :Niet later dan de vijftiende dag van Maart in ieder 
polIce statIOns, pohce posts and n:aglstrates' offices not later jaar zal de voorlopige lotingslijst in het militaire distrikt 
than the fifteenth day of March m every year. worden aangeplakt aan het kantoor van de registratieamb

tenaar. aan aIle politiestaties, politieposten en magistraats
Arpointment 57. (1) '1'he Governor-General may, by proclamation in kantoren. 
~o ~~zrrni~ed. the. Gc:zette published not later than ~he fifteenth day of 57. (1) De Goeverneur-generaal kan bi' roklamatie niet ' 

~~rll m e~ch year, declare and appomt the, ~umber , of later dan de vijftiende dag van April iJ kder jaar in de :;:~~l!::lg 
CItlzens w!llch shall. ,be en~er~cl for peac~ tr~mmg durmg StaatskoeTant gepnbliceerd, het aantal burgers bekend maken oefenen 
that year m each mllitary dlstl'lct or sub-distrIct. en vaststellen dat gedurende dat jaar voor oefening in vredes- aanta.l. 

(2) Whenever the Dumber of citizens in a military dis- ~ijd in ieder militair distrikt of sub-distrikt zal worden 
trict who have been voluntarily entered in that year for peace mgesch~even. ..., . 
training is less than the number so appointed, the shortage ,(2~" an~~e~ ~et aantal bur~ers .dat zICh ~~ e~n mIll.tau 
shall be made good by ballot in manner hereinafter provided. dlstrIkt vrlJwllhg voor f'efemng m vredestlJd m dat Jaar 

heeft laten inschrijven, geringer is dan het alzo vastgestelde 
Exemption 58. (1) As soon as possible after the issue of the proclama- getal, zal h?~ tekort worden aangevuld door loting op de hierna 
Boa.rds. tion mentioned in the last preceding section, but not later bepaalde wIJze.. , . . , 

than the thirtieth day of April the Minister shall appoint an 58. (1) Zo spoedlg mogehk na de Ultglfte van de m het V .. t 11' 
Exemption BO:3rd for each Military District in which a laatst vooraf¥aande artikel verm~lde proklam~ti,e, doch niet .later r;d~~,e 1 ngs 
shortage occurs as aforesaid; the places and dates at which dll:n. d? de.rt~ste dag -yan AprIl, zal de l\iIUlster voor leder 
the Exemption Board will sit in that district to hear applioa- mlhtal~. dlst.r·Ikt, waarm een tekort als voormeld voorkomt, 
tions for exemption from ballot shall thereupon be notified eet; yrIJ~tellIngsra~d aanst~lle~ ; de .pI.aatsen en datums waar de 
throughout that district by the registering officer thereof V rlJstellmgsraad m dat dlstrlkt zlttmg zal houden om aan

• 'vragen VOOI' vrijstelling van loting te horen,zullen daarna door 
(2) The Board shall be selected from officers commanding de registratieambtenaar van dat distrikt door het gehele 

the units allotted to that district, the magistrates and such distrikt bekend worden gemaakt. 
other prominent citizens residing in that district as the (2) De Raad zal gekozen worden uit officieren die het bevel 
Minister may direct. The Minister shall appoint a magistrate voeren over eenheden Voor dat distrikt aangewezen, ::Ie magis
to be President of the Board. traten en zulke andere in dat distrikt wonende voornaamste 

. , , burgers als de. Minister moge hesHssen. De Minister zal een 
, (3) ,The Mlmster s~all fix the maXImum number of exemp- magistraat tot voorzitter van de Raad benoemen. 

tlOns fro:n ballot whICh may be granted by the Boa~d, and (3) De Minister zal het maximum vrijstellingen van loting 
s~a~l notify th~ Board of t~at number at or be~o~'e Its first bepalen, welke door de Raad mogen worden toegestaan en hij 
sIttm~. lnfixmg that ~axImu~ n~~ber the MII~18ter shall zal de Raad van dat aantal kennis geven op of voor zijn eerste 
b~ guided by the neceSSIty of mamtammg on th~ Fmal Ballot zitting. Bij het vaststel1en van dat maximum aantal zal de 
List an adequate number of nam~s from whICh to fi:l. t,he Minister geleid worden door de noodzakelikheid van de 
shortage by ballot, due allowance bemg made for the POSSibIlIty handh" 'ng an e"'" "oldoend +~l d' dl t''t' h d b b II . ..VI v "... , aanoa namen op e eln 0 lnga
of .a per~entage 0f Cl l~ens w ose names are rawn y a, ot lijst waaruit het tekort door loting moet worden aangevuld, 
bemg, reJ~cted as .medically u~t upon the subsequent medICal behoorlike speling latende voor de mogelikheid dat een 
exannnatlOn herem after prescnbed. percentage van de burgers wier namen bij loting getrokken 

The Board shall in no circumstances grant any number of worden, als geneeskundig ongeschikt verworpen zuBen worden 
exemptions fwm ballot in excess of the maximum number so bij het volgend geneesk,undig onderzoek hierna voorgeschreven, 
fixed ancl notified by the Minister. Onder geen omstandlgheden zal de Raad een groter aantal 

. , . . Vrijstellingen Van loting toelaten dan het maximum aantal door 
(4) A?y CItizen wh?se name appears on. the PrOVISIOnal de Minister vastgesteld en bekend gemaakt. 

ballot List and, who des:res, to obtam ex.emp~lOn from ballot, (4) leder burger wiens naam voorkomt op de voorlopige 
sh~~l mak~ w~tt~n app,IICatlO~ to t~e reglstermg officer of the lotingalijst en die van Ioting vrijgesteld wenst te worden, zal 
mlhtary distrICt 1Il whIch he 18 r~glS~red, n,ot later than ~he niet later dan de tiende dag Van Mei S0hriftelik aanzoek doen 
tenth day of, May, and the ,Re!pstermg OfI1cer shall furmsh bij de registratieambtenaal' van het militaire distrikt waarin 
the Board With all such applIcatIOns. hij geregistreerd is, en de registratieambtenaar zal al zulke 

(5) The Board shall consider all applications so furnished aan!"oeken aan de Raad voorleggen. 
and may call upon any applicant to appear before it, and may (;)) De Raad zal al zulke voorge]egde aanzoeken o~?rwegen 
examine on oath any such applicant or any person whom the en kan de ~anvrager oproepen, voor hem ~e verschlJnen ~ 
Board may require to appear before it, for the purpose of mag zo?amge aanvrager of emg .. persoon dle de Baad. n~dlg 
obtaining information and evidence in respect of any such ~oge vmden -yoor. hem te vert??hIJnen met het do?l om mhch
application. tmg en getUlgeDls te verkrlJgen met betrekkmg tot zulk 

aanzoek, onder ede ondervragen. 
(6) In cops~dering ancl deciding upon applications fori (6) Bij het ovcrwegen van en het beslissen omtrent 

exemption from ballot, the Board shall be guided by and con-;aanzoeken VOOI' 'Vrijstelling van loting, zal (Ie Raad geleid 

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



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 14TH .TUNE, 1912. 
_ 3L_l 

The Ballot. 

Allotment to 
units. 

~or:r.n,to such .wmera:,iDstrn.cHons. as the}:fini~ter m~y i.seue to word~n. door en voldoen aan zodanige alqemene opdrachte~ als 
mdlcate the circumSl",nces III WhICh a cItIzen s applIcatIOn for de MUlIster moge O'even om de omstandlO'heden aan te dmden 
exemption from I?allot may be given preferential consideration waaronder aan het aanzoek van een bUl'ger voor vrijstelling 
on the grounds of- van loting voorkeur van overweging gegeven kan worden op 

. 	 grond van :-~-
(a) 	the i.nterruption of a citizen's course of educational (a) de o~derbreking van de kursus van opvoedkundige 


studIes; studIes van een burger; 

(b) 	the natu:;c. and ext~n: of hi~ (lomestic.obligations; (b) de aard en omvang van zijn huiselike verplichtingen; 
(c) the CO~(htIOns of hl8 Illdustnal, professIOnal or business (c) de omstandighed en van zijn ind ustrH~el, professioneel 

vocatIOn; of bezigheidsberoep; 

Cd) his bona~fide religions tenets; Cd) zijn bona~de godsdienstige beginselen i 

(e) 	 the in~ccessibility of training centres from his place (e) de onbereikbaarheid van oefenings IUiddelpunten 


of resIdence; van uit zijn woonplaats ; 

(f) 	ph;sical deformities or defects, 01' mental ~ncapaeit.r, Cf) lichamelike misvormingen of gebreken, of geestes 


bemg so marke~ as to pr?elu.de any .necessity for the l ongeschiktheid, die zo in het oog vallend zijn dat de 

subsequentmedlCalexammatIOnheremafterprescribed,: noodzakelikheid van het latere hiema voorgeschrever. 

or being properly substantiated by the prescribed' geneeskundig onderzoek wordt uitgesloten ~of behoo1'
medic~11 authorities at the applicant's own expf'nse : lik be\vezen zijn door de voorgeschl'even 'geneeSkuli

- dige (lutoriteiten op kosten van de aanvrager . 
Provided that the Board shall be instructed not to grant the Met dien verstande dat de Raad opdracht zal ontvallgen het 

ma~i,mum number, of exemptions from ballot as fixed and maximum vrijstellingen vall loting, als vastgesteld en bekend 
notlfled by the Minister or any less number unless it is 8atisB.ed gemaakt door de Minister of enig kleiner aantal niet toe te 
that in each case for which exemption is granted a citizen woulrl staan tenzlj hij ervan overtuigd is, clat in ieder geval, waarin 
suffer substantial. hardship and inconvenience by being vrijstelling wordt toegestaan, een burger aanmerkelike ont
drawn for and h!'lvmg to undergo peace training. bering en ongemak zon lijden door in de loting to 

vallen en vcrplicht te zijn oefening in vre(~estijd mede te 
maken. 

(7) The Minister may make such further rules, not incon- (7) De Minister kan zodanige verdere regulaties, met deze 
sistent with this Act, as may be necessary for regulating the \Vet niet onbestaan baal', maken, .als nodig mogen zijn voor 
conduct of business and the procedure of Exemption Beards. bet l'egelen en leiden van de werkzaamhodtln en de ver

richtingen van Vrijstellingsraden. 
(8) After considering the applications and representations as (8) Na overweging van de aanzoeken en voorstollen 

aforesaid, the Board shall strike off the Provisional Ballot List als voormeld, zal de Haad de namen van die burgers van de 
the names of those citizens in respect of whom the Board has voorlopige lotingslijst schrappen, ten opzichte waarvan de 
decided and is empowered nni1er this Act to grant exemption Ihad besHsl lleeft en hij onder deze ·Wet gemachtigd is vrij 
from ballot, and shall publish the resulting or Final Ballot List stelling van loting toe te sla~m, en zal de daaruit voortkomende 
in manner prescribed on 01' before the thirty-first dav of May. eilldlotingslijst op de voorgeschreven wijze bekend maken 

. .•. op of voor de een en dertigste dag van iYIei. 
(9) The list so published shall be ilnal, and there shall be no (9) De alzo bekend gemaakte lijst zal finaal zijn en er zal 

appeal from any decision of the Board as contained in that geen appeI zijn van de beslissing van de Raad als in die lijst 
list. vervat. 

09. (1) As soon as possible after the pnblication of the .59. (1) Zo spoedig mogelik na de bekendmaking van de De Loting. 
Final Ballot List, the registering officer shall take a ballot of omdlotmgslijst, zal de registratieambtenaar de burgers op 
the citizens appearing on that list, to make good the short,age die lijst voorkomende laten loten om het vool'melde tekort aan 
aforesaid. The procedure and rules for taking the ballot shall te vullen. De wijze van en regulaties voor het houden van de 
be as prescribed, but so that the names on the Final Ballot loting zullen zijn zoals voorgeschreven, doch zo dat de nameIl 
List shall be drawn singly, and that the shortage in the op do eindlotiugslijst afzonderlik getrokken zullen worden, 
appointed number shall be filled by citizens in the same en dat het tekort 0ll het vastgestelde aantal aangevuld zal 
sequence as their names are drawn, if they pass the prescribed worden door burgers in dezelfde volgorde van de trekking 
medical examination. hunner namen, indien zij het voorgeschreven geneeskundig 

onderzoek passeren. 
(2) A prescribed percentage of names in excess of the (2) Boven het aantal dat te kort komt, zal een voorge

numbers of the Ahortage shall be drawn in order to make good schreven percentage van nameD getrokken worden om to voor
any loss caused by persons drawn in the ballot being subse· z~en in vedies veroorzaakt door pe:-sonen die ~n de loting 
quently fonnd medically unfit. vlClen en naderhalld geneeskundig ongeschlkt worden 

bevonden. 
(3) Every citizen ·whose name has been dra-wn by ballot in (3) leder burger ?ie in~.evolg.e dit artikel in de loting is 

pursuance of this ::lection, shall be obliged to attend for, and gevallen, za1 yerphcht zlJn, bl,nnen zeven dagen yanaf de 
submit to. the prescribed medical examination within seven datum van afglfte aan het gereglstreerde adres van dIe burger 
days fro~ the date of a written notice of the registering van e(~n schriftelike kennisgeving van de l'egistratieambtenaar, 
officer. delivered at the citizen's registered address warninf hem wartrschuwende dat zijn tegenwoordigheid a1zo vereist 
him that he is so required to attend at a tiIlle ~lld plac~ wordt op een in de kennisgeving vermelde tijd en plaats, het 
stated in the notice. voorgeschreven g~m€eSknIldig onderzoek bij te wonen en zich 

. 	 daaraan te onderwerpen. 

60. (1) All citizens entered for peace training shall I' 60. (1) .~lle burgers die ingesch~'ev~.n zijn voor: oefening ~:wjjzing 
be allotted to a unit of a combatant arIll or a departmcntal m ::redesh]d zullen :yorde~ geplaatst blJ ef'n ee~heId van een afdelingen 
service, in such manner as may he prescribed, but so that strlJdbaarwapcn of bIJ een dlOnstvak op zulk een wIJze als yoor!5e
all citizens who have been voluntarily entered for peacesc~'e:e~ rnocht worde~ doc~.zo dat alle b~rg~rs dIe zl.~h 
training shall have pre.ference in the choice of.one of the unitslvI'l]Wllhg hebben doen ll1SChrIJ'.~n voor oefenmg 111 vredestlJd 
allotted to the district in which they are l·eaistered. de voorkeur zullen hebben bIJ de keuze van een van de 

" •eenheden aangewezen VOOI' het distrikt waaI'in zij geregistreerd 
, IZijIl. 

(2) Notice in writing shall be delivered at the registered (2) Een schriftelike kennisgeving zal worden afgegeven aan 
address of every citizen entered for peace training, stating thatlhet geregistreerde adres van iedere burger die ingeschreven is 
he has been accepted or selected for peace training aIld thevool' oefening in vredestljd, vermeldende dat hij is aange

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

http:8atisB.ed
http:pr?elu.de


xxxiii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, I,!TH JUNE, 1912. 
£2 -= 	 :sz ::XZ22S&UC 

date or dates upon which he will be c llh d up for the first yearlnomen of gekozen voor oefening in vredestijd en de llatum of 
training. .datums waarop hij opgeroepen zal worden voor oefelling 

. van 't eerste jaar. 
Record book. 61. Every eitizen registered under this Act shall be 61. Elke burger die krachtens deze Wet geregistreerd Zakboekje 

given and shall keep in his possession a printed record b::lok in is zal een zakboekje ontvangen en in zijn be zit houden, 
which shall be entered such information as is prescribe I and waarin al zulke informatie als voorgeschreven mocht worden 
all records of his service or training under this Act. en aIle biezonderheden van zijn dienst en oefening die hij 

Any person who makes an entry in the recor1 b)Ok or krachtens deze Wet heeft meegemaakt, zuBen worden opge
defaces or erases an entry made therein, except as prefDribed, tekend. 
shall be guilty of an offence. leder persoon die een aantekening maakt in het zakboekje of 

A record book shall on its production b3 pl'1:mct facifneen aantekening, daarin gemaakt, onleesbaar maakt of uitwist, 
evidence of the entries contained therein. 'behalve volgens voor8chrift zal schuldig zijn aan een 

0,ertreding. 
Exemption 62. Any citizen who has been medically examined as Esn zakboekje zal op vertoon daarvanpl'imajacie bewijs zijn
from peace prescribed and pronounced by tlie prescribed medical al1thor- vcor de d~rin gemaakte .aantekeningel~. .." " training if 
medically 	 ities to be unfit for military service in any capacity whatever 62. Elllg burger dIe geneeskundIg onder7.0cht IS ge- VrlJ8telh':g" 
unfit. 	 shall be exempt from peace training or from service in a ritle ·worden, zoals voorgeschreven is, en door de vool'geschreven i:~;:J:~li~8 

association and shall receive from the registerinO" officer of the geneeskundige autoriteiten ongaschikt is verklaard voor mili- wanneer J 

military district in which he is remstered a certific'lte to that taire dienst in welke hoedanigheid ook, zal worden vrijgesteld gefneeksk~dndiil
". , f .. d t""d f 	 d' b' . h' t . a "e OUIeffect in the prescribed form. 	 van oe elllng m vre es IJ o· van lenst 1J eensc le verel1l- '" ' 

ging en zal een certifikuat te dien effekte in de vOOl'geschreven 
Suspension of 63. The Governor-General ma~-, by proclamation in the vorn: va~. de re.gistratie. ambtenaar van het militaire distrikt 
certain G:uette, suspend in respect oj' any calendar year, the operation waarm hlJ geregIstl'eerd IS ontvangen. ". ". 
provisions. of sections fifty-six to tiftll-nine (inclusive) in an"tT military 63. De Goeverneur-generaal kun blJ proklamahe III Schorsmg 

• v' 	 I 8t t t d d . kId . d t . van zekereJ. 1district or sub-district. 	 ( e aa 8,weran ge nren e elllg a en er Jaar e oepal"smg be r 
van al'tikels Z"(}S en v ijft£,q tot en met negen en vijftig in enig .pa mgen. 
militair distrikt of subdistrikt schorsen.(J01t1'Se of Peace Training. 

Oefening in vredesUjd.
Duration of 64. (1) The course of peace training in the Active Citizen ~., .. .. , .. 
peace Force shall extend over a period which shall be reckoned 64. (1) l"fet, tlJdperk van oefeIlIng 111 vredestlJd bIJ de Dum van.
training". from the first day of July in the veal' of entry to the thirtietll Aktieve Burgermacht zal gerekend worden van de eerste dag ~ef~Ul~Kdlll 

day of June in 'the fourth yeai from t.hat date; and each van Julie in het. jaar van ind:ensttreding tot de dertigste dag He es 1J . 
traininG' veal' shall be reckoned from the first dav of Julv in van Junie, in het vierde jaar vanaf die datum; en ieder 
one y~rVto the thirtieth day of Jane in the following yeal~ oefeningsjaar zal gerekend W01'den vaIlaf de eerste dag van 

• 	 Julie in het ene JOaar tot de dertigste dag van Junie in het(2) 	The course of training in each year shall be as pre. 	 - volgende J·aar. scribed, but shall not exceed

(a) thirt" days for the training year during which (2) De oefeningskursus in ieder jaar zal volgens voorschrift 
J 	 • a ziJ'n, doch zal niet tebovengaan : citizen is being trained as a recruit; 

(n) dertig 	dag'en voor het oefeningsjaar gednrende bet
(b) twenty-one days during any other training year; welk een burger als rekruut wordt geoefend : 

and shall include one period of continnous training, lasting (b) e.en en twintig dagen gednrende ieder ander oefeningfl
not more than twenty-two days in the year during which a . Jaa~: " .. . . . . , .. 
citizen is being trained as a recruit, and not more than fifteen en zal lllslmten een tlJdpeI k yan v:oo~tdurende o~fenlllg, ~lCt 
days in anv other traininO' year. langer durende dan twee en tWIlltlg dagen III het Jaar 

. " • . ,gedurenc1e hetwelk een burger als rekruut wortH geoefend en 
(3), For the purpose of reckolllng days of non-contmuous niet meer dan vijftien dagen in elk ancter oefeningsjaar. 

t,rammg- " (3) Voor de doeleinden tel' bel'ekening van dagen vall niet 
(ct) 	 a period of instruction or exercise lasting eight voortdurende oefening, zal of zullen 

hours; or (a) een tijdperk van onderricht of oefening van acht 
(b) 	 two periods of instruction or exercise each lasting uren ; of 

four hours; or (b) twee tijdperken van onderricht of oefening ieder van 
(c) 	 six periods of instruetion or exercise, each lasting onf vier uren; of 

honr and a half; (c) zes tijdperken van onderricht of oefening iedo}' van 
anderhalf uur ;

shall be deemed equivalent to one day's training. 	 gerekend worden gelijk te staan met, cen dag oefening. 
(4) The time occupied in p~ocpediJ?g to or returning from a (4) De tijd die gebruikt wordt om voor oefening van of naar 

camp or place of ~ssembly o:l.nstr?-ctlOn, s.hall not be re~koned een kamp of verzamelplaats te gaan, zal niet gerekend worden 
as l?art of any pe:lOd o~ trallllng, 111structIon, or exerCIse pre- als deel yan de tijdpel'ken voor opleiding, onderricht of 
scnbed under thIS sectlOll. oefening, onder dit artikel voorgeschreven. 

(5) Every citizen entered for training in the Active Citizen (5) Elke burger die ingeschreven is voor oefening bij de 
Force, who, ill any training year, withont leave or permission Aktieve Burgermachten die tijdens enig oefeningsjaar, zonder 
as prescribed, evades or fails to perform duly and with proper verlof of vergunning als voorgeschreven, verzuimt behoorlik en 
zeal the full course of training allotted to him for that year, met de nodige vlijt de volle kurE:US van oetening, hem voor 
shall be guilty uf an offence. dat jaar aangewezen, mee te maken, of dezelve ontwijkt zal 

schuldig zijn aan een overtreding. 
}{embers of 65. Every member of the Aclive Citizen Force entered 65. Elk lid van de Aktieye Burgermacht die inge- Leden vr.n 
::u~t:tc to for peace training in a mounted unit of that force, or schreven is yoor oefening in vredestijd bij eenbereden eenheid berf'dn 
co~e"up f~.r in any other unit wherein his lluties require that he be van die macht of bij enige andere eenheid waarbij zijn plichten ::. ~~~ell 
~'alllmg a1th mounted, shall wheneyer it is required that he be trained or vereisen dat hij bereden i8, zal, wanneer verlangd wordt dat opkomen met 
~~Jdl:~~ exer~ised in ;m~)Unted duties, be oblig?d to bring with h~m a hij a~n be~~den oef~ningen of eksel'sities m.oet deel.I?emen, :a~~~del 

serVICeable rldmg hf)rse, saddle and brIdle and shaH be entItled verphcht zlJn met zlch te brengeneen brUlkbaar rlJpaard, 
to receive a prescribed allowance for every year in which he zadel en toom en hij zal gerechtigd zijn tot een voorge
fulfils that obligation to the satisfaction of the prescribedlschreven toelage voor elk jaar waarin hij die verplichting 
authority. nakomt ten genoegen van de vool'geschreven autorl.~,3it. 

D 
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Any snch member who without reasonable callse fails so to leder zodallig lid die verzui~t zonder billike reden aldus 
bring horse saddle and bridle shall be guilty of an offence cen paard, zadel ,en tOOlll met zlCh te brengen zal schuldig zijn 

, 	 ,. . . aan een overtredlng. 

Insurance of e8. Every member of a mounted unit of the Active . 88. Elk lid van een bereden eenheid van de Aktieve Assureren 
horses. 	 Citizen :Fol'ces or of a unit in which he holds a rank which B.urgermachr of van een eenheid waal'bij hii efm l"J.ng bekleedt van pa~rden. 

reqnirps him to perform mounted duties in the field, shall be dIe van heJ? vo:?ert dat hij bereden dienst in het veld verricht 
~'ntit!ed to register a horse, which is bona fide his own z~l gerech~lgd ZlJn een paard te registreren dat bona fide zijll 
pr?pel:ty and whic? fulfils the prescribed requirements of elgen?Om l~ en dat ,:oldoe~ aan de voorgeschreven vereisten van 
~Ultalnhty for servICe in the field, and to have that horse ges?h1ktheld voor dlenst III het veld, en dat paard op Staats
lllsnred for him under prescribed conditions, at the public kosten te doen assureren, onder de voorgeschrevell voorwaarden, 
expenSfl against death from injury or disease, bnt so that- tegen doodgaan aan verwonding of ziekte, doch zodanig 

(a) a sum 	not t'xceeding two-thirds of the registereddat-ca)value of the horse shall be payable in the event of een som van hoogstenB twee derden van de geregis
death from disease or injury occasioned otherwise treerde waal'de van het paard betaalbaar zal zijn in 
thftn by reason of military service; gdval van doodgaan aan ziekte of verwonding

andel'S dan tengevolge van militaire diensten ; 
(b) 	 the prescribed authority may decline to insure any (b) de. voorgeschl'even autoriteit kan weigeren een gere

registered horse at a value which cOlnmits the State gIstreerd paard te verzekeren tegen een waarde die de 
to pay an insurance premium exceeding thirty 8taat zou verplichten een assurantiepremie te betalen 
shillings per annum against non-military risks. die meer bedraagt dan dpl'tig shilling per jaar tegen 

(c) 	 the compensation payable for the death of a registered niet-militaire risiko ; 
horse occasioned by reason of military service shallI (c) de kompensatie betaalbaar voor het doodgaan van een 
in no case exceed a prescribed S11m. ~eregistreerd paard, tengevolge van militaire dienst, 

1Il geen geval meer dan een voorgeschreven son1 zal 
bedragen. 

Voluntary 87. If any member of the Citizen 1"o1'ce Reserve offer ". , V ,. -'n' 
att!ln:iance at to attend anv trainirw or camp of exercise the preSCribed 8~. Inchen elllg hd yaH de Bnrgermacht Reserve zich k rIJWl 19 OJ)'
tra11lIDO" of • b 	 " aanbledt yoor 't meemak 'f' f k omen voorCitizen~Forcc authority may, if it be expedient, aecept the offer upon such .,'"" . en van elllge oe ~n~n~ 0, amp- oefening bij
Reserve. 	 conditions as are prescribed. ;ekser~l~les. dan kan de yoorgeschreven autOrItClt, mellen zulks Burgermacht

wenseh.k IS, het aanbod aannemen op zulke voorwaarden als Reserve. 
voorgeschreven zijn.I 

Rifle ASBoc'iationB. 	 Schietuereniginge.n.:1 

88, 	(1) Iedere burger die onderworpen is aan oefening Die!"st bij . 
88. 	(1) Every citizen liable to peace training who in:in ".re~estijd en di,e i~ zij~ €len en t::,intigste jaa.r: ni~!, is in~e- ~1~~tvere!ll

Service in his twenty-first year has never been entered for peace training scllI~ven voor oefenmg III vredestlJd zal, tenzlJ hlJ bewIJstRille 
Assooiations, 	 shall, unless he prove medical unfitness for military medies dgekenrd te zijn voor militaire clienst of ingevolge 

service or is entitled under sub-section (2) of section eighty- su~).-ar~ikel (2) V~l1 ar~ikel tUle~ en tcu:htig gerechtigd is tot 
two to exemption from serving in a combatant capacity vl'IJstelllIlg van dlel1st III €len E'tnjdbare hoedanigheid, of tenzij 
or unless lIreI'e be other prescribed cause for exemption er andere voorgeschreven redenen bestaan voor vrijstelling, 
be enrolled as a member of a Rifle Association on the first da): op de eerste clag van Julie van dat jaar ingeschreven 
of J nly in that year and shall thereafter until the thirtieth worden alB lid van een ScbietYereniging en zal daarna 
day of June in his twenty-fifth year undergo annually a pre- ~ot de dertigste dag van J mJie in ijn vijf en twintigste jaar 
scribed COllrse of training in the care and use of the rifle and Jaarliks €len voorgeschrevcn lmrsus van oef€lning m€lemaken in 
:such other prescribed training as will render him fit to take his de zorg voor en in het gebl'uik van het geweer en zulk andere 
place in the field as a member of the territorial corps or com, voorgeschreven oefaning als hl;Ill geschikt zal maken zijn 
mando to which he may be assigned. plaats t':l velde in to nemen als €len lid van het territoriale 

korps of komrnando waarbij hij moge worden ingedeeld, 

, (2) Every other citizen I~able .to render personal service ill (2) Elke andere burger die onderworpen is aan persoonlike 
tune of w.ar all~ not sel'vmg \.":lth t?~ Per~anent Force, the dienstplicht in tiju van oOl'log en die geen dienst doet bij de 
Coast Garr1son l' orce, 01' the ActIVe CItizen :E orce, may engage Starmde Macht, de Kustgarnizoensmacht of de Aktieve 
to serve as a mem:)~r of a Rifle As~ociatjon for such periods Bl1rgermacht kan zich aanmelden vool' lidmaatschap van een 
and on snch condItIOns as are prescrIbed. schietverenigillg VOOI' zulke tijdperken en op zulke voor

waarden als voorgeschreven zijn. 
(:3) ~OYR between their thh:te.enth and seven~e.e:lth years U3) Jongens tussen hUll dertiende en zeventiende jaar (beide 

(both II,lCinded) for whose trammg as cadets faCllItIes cannot inaesloten) VOOl' de kadetoefeninO' waurvan aeen veschikte 
c~nv.ellle,ntlY ?e ,arrang:ed, may be em:o~led as cadet men;.bers fa~iliteiten gemaakt kunnen wo;'den, kunne~l alsO kadet
~h Hlfle AssocmtlOns under s~ch condl~lO.ns as are prescr:bed, leden van Schierverenigingen opgenomen worden onder 
Out a c~de~ member of a RI~e, AssoClatlOnshall not be lIable zulke voorwaarden als voorgescbreven zi'n doch o·een kadet
for serVlce m Class B of the CItizen Force Reserve, flOr shall lid yan een Ncbietverenig'ng I ~ , "' .. 
seI'vice as a cadet meHllJer of a Rifle Association exempt any ell'ells't· 1'1·1 k·1<>s8"'e ·B ·\'a·n d·e IBu .gza ,ol1hterRworr:en ZlJI~1 ~~nl
't' ft·" f tl t .. . R· 'fl .." 	 I erma.c eSeIve, noc 1 Za

ClIzen rom peace rammg or rom lerammg III ale dienst als 1 a eel1 S 1 ' t· .. gkade'l'd V g b 
Association IJrescribed bv sub-section (1) of this section. '-I"IJ'stel1en "an 0 :.'f'.en·n n'n d Ct~~ed vef1'eIll 1l1 r e~n . urger

• 	 ; y e 1 g I vre es IJ 0 van oe elllng In een_ 

, . , d th 	 Schietvereniging bepaald bij subartikE,I (1) van dit artikel. 
69 . (1) hrms, ammUIutlOn an e necessary accoutre-

Issue of; ments shall be issued under prescribed conditions at the , 89. (1) Onder yoorgeschrev~D: yoorwaarde!l zn~len ,op Uitgifte v~n 
arms and pnblic expense to membel'S of mtle Associations while under- Staatskosten, wapenen, ammullltle ~n de ~o~hge Ultrus~~ng :!:~~it~l
ammunition going the prescribed course of training and exercise to which verstl'ekt worden aan leden van scluetveremgmgen ten lIJde aan S?h,ietto Rifle 
Asociation~,S they nrC liable from their twenty-first to their twenty-fifth van . l~et meemaken. van de vool'~~schrevan kurSllS van vercmgmgen

.yeal". oplCldmg en oefemng waarmlll ZIJ vanaf hun een en 
twintigste tot hun vijf en twintigste jaar ondel'wol'pen zijn. 

(2) Other citizens, while voluntarily serving as members of (2) Andere burgers die vrijwillig dienst doer. als leden 
a Hitle Assoeiation, shall be entitled to receive annually a free van een schietvcl'eniging zullen gerechtigd zijn jaal'liks 
issue of a pl'escribed quantity of ammunition for rifle practice kosteloos een· voorgeschreven hoeveelheid ammunitie VOOI' 

under prescribed conditions and may also be giver> a prescribed oefeningen met het geweer te ontvangen onder voor
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quantity of ammunitioll as an emergency reserve to be geschreven voorwaarden en kunnen ook een voorgeschl'even 
held under prescribed conditions; and may be allowed- hoeveelheid ammunitie ontvangen om onder voorgeschreven 

voorwaarden als reserve in tijd van nood te worden ge
houden: en hnn kan veroorloofd worden :-~ 

(a) 	the temporary use of a Government riEle while carry-i 
ing out rifle practice under prescribed conditions; 01'1 (a) hel tijdelik gebruik van een Goevernements geweel' 

bij het honden van geweer-oefeningen onder de 
voorgeschreven voorwaarden: of

(b) 	to obtain a military rifle from Government stores! 
either- I (b) het verkrijgen van een militair geweer uit de Goever

llenlenta Magazijnen, hetzij 
(i) by purchase at such special rates (approximating 

(i) door aankoop tegen zulk een prijs als moge worto cost price) as may be prescribed; or 
den bepaald, en zoveel Inogelik gelijkstaand e 
met de kostpdja: of 

(ii) 	on loan for temporary use and custody on suchI 
conditions (which may include making a cash: (ii) in leen voor tijdelik gebrnik en bewaring op 
deposit or giving other satisfactory security there-! zulke voorwaardan (die een deposito in kontanten 
for) as are preseribed : of het geven van andere zekorheid daarvoor 

mag 	insluiten) als worden voorgeschrevon; 

but so that in either case such member shall be bound doch zo dat in iedor geval zulk lid gehondf'n zal zijn 
to keep in his personal possession the ritte so obtained het aidus door hem verkregen goweer in zijn persoon
by him, to maintain it in good order and condition at lik bozit te houden, het op eigen kosren in goede 
his own expense, and to bring it with him when he is orde en tOfstalld te houden, en het mede te brengan 
called upon to present himself for inspection 01' for wanneer hij voor inApektie of VOOI' dienAt onder 
service under Chapter V of this Act: 1Irovided that a Hoofdstuk V, van deze Wet wordt opgeroepen ; met 
citiy,en who becomes a member of a Rifle Association, dien vorstande, dat een burger die lid wordt van een 
and has, prior to the commencement of this Act, ob schietvoreniging en die voor de inwerkingtreding 
tain ed a military rifle from GoverDment stores, either van deze 'Vet een militair geweet' verkregell heeft 
by purchase or on loan, shall not be entitled to receive uit de Goevernements Magazijnen, hetzij door aan
another military rifle on purchase or OD loan under koop of door lening, Diet gorechtigd zal zijn een ander 
this section in addition to the rifle whicb he has so 
obtained prior to such commencement, but he shallI 

militair geweer onder <.lit artikel door aankoop of 
leuing te verkrijgen buiten het gewoer dat hij aldus, 

be bound to fulfil in respect of the rifle so obtained v66r zodanige inwerkingtreding verhegen heeft 
the ohligations in this section hereinbefore doch in verband mot het aldus verkregen geweer zal 
mentioned. hij gehouden zijn de hierboven in dit artikel vermelde 

verplichlingen na to komen. 

(3) Every member of a Rifle Association shall be liable to (;) Wanneer aaartoe opgeroepon (aoch in imler geval 
bring up whenever called upon to do so (but in any case once eenmaal per jaar) zal ieder lid van een schietvereniging 
a year) for inspection by the prescribed authority his rifle, gehoudon zijn, zijn geweer, nood reserve ammnnitie en aHe 
emergency reilerve ammunition, ood any accoutrements which t'ltnkken van uitrl1sting die aan hem uitgegeven mogell zijn, 
may have heen issued t{) him, 'Imede to brengen voor inspektie door de voorgeschl'even 

Internal 
org-anization 
of Rifle 
As~oeiations. 

Course of 
cadet train
in~. 

70. The territorial Jl'ganization of Rifle A.ssociatioIlS for the 
purpose of forming corps or eommandos for service in time of 
war shall be as prescribed. 

The Minister lIlay dishand ,my Rifle Association or strike 
ally memher thereof from the roll of membership, 

antodteit, 

70. De tenitoriale iI?richting van sehietvel'enigingen. met ~m;n"4il(e 
het. doel om korpsen of kommandos te vormen voor dlenst lllr1chtlJ;g' 
in tijd van om'log, zal zijn volgens voorschrift. De Minister ;:e~';Y::~D 
Iran een schiotvereniging ontbinden of een lid daarvan van de n 

ledelijst schrappeIl, 

KadeUen.II 	 Ople£din,IJ vanOadet 'Prnining. 
Kurus voorI 71. (1) ABe jongens die gehouden zijn kadetoefeniIlg mee kad:toplei

. !te maksIl il] enige kring zul1en in zulke getallen en op zulke ding, 
71. (~), All. boys who are required to ~ndergolplaatspn en op zulke tijdell worden hijeengehracht als door de 

cadet tl'alDlD~ lD any area shall h? assembled. 1U snchl yoorgeschreven autoriteit mochten woruen bepaald en zullen 
numbers and l:n such plac~s and at such tnnes as mal be ordered1bij zulke bijeenkolllsten onderrich t worden in lichaams
?y t!le pl'e~cI'lbe,~, auth~I'lt:y and, ,a~, s~~h asser:nbhe~: sh:ll be\oefen.. ingen, ~nilitaire opstellingen. schletell, f!eine.'ll .en zulke 
lDstlucted l,n phySiCal exerCIses, mllI~alY formatlOns, I,lfle t;hoot- andere oefemngen als vool'geschrevell moeht(,u worden. 
11115, signallmg and such other ex.erCIses 3S are prescrIbed. I 

I (2) De jaarlikse knrsus en het tijdperk y,tIl instrnktie dio 
(2) The annual course and period of instruction which every elke ~ongen 1 die onderworFen i~ aa,l~ k~'~lpt.o?fening minstens 

boy liable to cadet training shall undergo as a minimum shall moot IneemaKen znllen vol",enf' vom"chrlft ZlJn, 
be as prescribed. 

(3).B3en kudet die de voorgeschr,wen Inmms vall instruktie 
ivoor enig jaar lweft meegemaald en zich bekwaam heeft 

OJ) A cadet who has undergone the prescribed course oflgetoond zal geacht worden een hekwaam kadet voor dat, jai;ll' 
instruction for anyone year and shown himself to be proficient, te zijn en indien hij aldus hekwaam wordt geoordeeld go
shall be reckoned as an efficient cadet for that year, aDd if he'durende' minstens drie jaren en zijn gedrag tijdens de 
is reckoned efficient for not less than three years and hislinstrnktie in kadetoefeningen bevredigend gebleken is dan zal 
conduct under instruction in cadet training has proved aatis- hij ger!?chtigd zijn wann\.ler hij deleeftijd van zestien jaren. 	 . D2 
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factory, he shall be entitled on attaining the age of sixteenlber.eikt din een certifikaat van bekwaamheid in de voorge
years to receive a certificate of efficiency in the prescribed form.. schreven vorm te ontvangen. 

'1'he holder of such a certificate upon joining the Activei De houder van zulk een certifikaat zal bij opname in de 
Citizen :Force shall only be required to undergo EO much of Aktieve Burgermacht slechts verplicht zijn tot het meemaken 
the longer period of training prescribed for a recruit in thel van zoveel van het langere tijdperk van oefening, voor
combatant arm or departmental service of the unit to which geschreven voor €len rekruut in het strijdbare wapen of de 
he is allotted, as the prescribed authority considers necessary departementsdienst van de eenheid waarbij hij is ingedeeld, 
to fit him for service in the ranks of that unit. als de voorgeschreven autoriteit nodig oordeelt om hem te 

bekwamen voor dienst in de gelederen van die eenheid. 
Cn.det officer5. 72. (1) 8choolmat;ters and others who are members of 72. (1) Schoolmeesters en anderen die lid zijn van Kad~t 

thb Coast Garrison or Active Citizen Force and hold commis- de Kustgarnizoen of Aktieve Burgermacht en een kommissie- offiOleren 
sioned rank or have qualified for appointment to commissioned rang bekleden of zich gekwalificeerd hebben voor een benoe
rank in either of those Forces, may be appointed as officers of ming tot kommissierang bij een van die machten, knnnen 
cadet corps, and their services as officers of cadet corps shall be benoem~ worden tot officieren van kadetkorpsen en hun dienst 
reckoned as commissioned service in the Defence Forces. a~s officleren van kadetkorpsen zal medegerekend wOlden als 

(2) 'fhe prescribed authority may appoint other suitable dlenst met kommissierang bij de Verdedigingsmacht. 
citizens to be honorary cadet officers of cadet corps, but citizens (2) De voorgeschreven autoriteit kan andere geschikte 
so appointed shall not hold commissioned rank in the Defence burgers benoemen tot honoraire kadetofficieren van kadet
Forces, nor shall their service as honorary cadet officers be korpsen, doch burgers die aldus benoemd zijn zullen geen 
reckoned as service in those Forces.' kommissierang bij de Verdedigingsmacht bekleden enevenmin 

zal hun dienst als honoraire kadetofficieren medegerekend 
Arltls, equip- 73. (1) All arms ammunition and equipment pre- worden als dienst bij die macht. 
ment ete.,and 	 'l 1 f d . .' . ' . 73 (1) All· . 't' t' Wapenen 't'j.instrnction. 	 sen )el or ca et trammg shall be Issued at the pubbc expense . e wopenen, ammum Ie en Ul,ruslngen voor- ',,' Ul • 

under prescribe:! conditions. geschreven voor kadetoefeningen zullen op Staatskosten ~~st~~t:~:i~ 
(2) '1'he cost of giving the prescribed instruction to cadets onder voorgeschreven voorwaarden worden uitgereikt. 

shall be defrayed by the State. (2) De kostlln van het voorgeschreven onderricht aan 
kadetten zuBen door de Staat worden gedragen. 

C'l.det 74. Uniform for cadets or cadet officers shall not be .74. Uniformen voor kadetten of kadetofficieren zullen Ka!let 
uniform. supplied by the State, but where the members of a cadet met door de Staa~ ",:orden verschaft doch waa; de leden umform. 

organization desire to adopt for parades a distinctive dress van e~r: kadetorgamsatle vool'parades eenonderschmdende door 
approved by the Minister, there may be paid from public funds d~ NIlmstel' goedgekeur?e u:uform wensen te hebben, daar kan 
an annual grant towards the cost of providing a distinctive lilt de ~taatskas. ~e~ Jaarhkse toelage worden betaald tel' 
dress so approved. 	 gedeeltehke bestrJJdmg van de kosten van €len a1zo goedge

keurde uniform. 

Exemption 75. A boy who i3 required to undergo cadet training shall 75. Een jongen cli~ geh~uden is kadetoefenin.&, mede te Vrijstelling 
from cadet not be exe:npted therefrom unless the prescribed medical maken zal daarvan lllet vl'lJgesteld worden tenzlJ de voor- van k!'det. 
trainiIl,g-. authority certify that he is medically unfit therefor or unless geschreven geneesk~mdjge a~ltor~teit certi~~eert dat hij oefemngen. 

the hoy's parent or guardian or other person acting in 10(:0 d?ar.voor gen~.eskundJg ongeschlkt IS; of t~n~lJ de ouder van 
parentis request the prescribed officer in writing that the boy die JOllgen, zlJn voogd of andere persoon, dIe m de. pla~ts van 
be exempt from cadet training, and receive a certificate of deouder ha~de~t,devoorgeschrevel1 aI.nbten~r schrlftel1k ver
exemption from that officer in respect of the boy zoekt dat die JOIlgen van kadetoefenll1g vrlJgesteld worde, en 

, 	 hij met betrekking tot die jongen eon vrijstollings cortifi
kaat ontvangt van dio ambtonaar. 

CHAPTER V. HOOFDSTUK V. 

SERVICE IN 'l'IME OF WAR. 	 DIENST IN TIJn VAN OORLOG. 

Employment 	 76. The whole or any part of the Permanent Force 76. De gehel~. Staando .Macht of enig gedeelte daarvan . 
~fo~~:.'llanent shall at all times be liable to be employed on active service ~l ten allen tIJde .. gebrUlkt kun~en ",:orden. voor: aktieve ~te:~J! van 

against an enemy anywhere in South Africa within or outside dle.nst tegell ~en vlJand ,waar ook III ZIlld Afl'lka bmnen of :Macht. 
the Union, or for the prevention or suppression of internal b~llten de Ume of vo~r t voo:-komen of onderdrukken van 
disorder within the Union. bmnenlandse onlusten m de Ume. 

. . 77. (1) De Goeverneur-generaal kan in tijd van oorlog OproepinO' 
~tJ~~~tment 77. (1) ~he Governor-Gener~l. may, m hme of ",:ar bij proklamatie de gehele of gedeeltelike Kustgarnizoensmacht, van ~ust: 
Garrison by proclamatIOn ~all out and moblh~e the :w.hole or any portIOn de Aktieve Burgermacht en de Burgermacht-Reserve garlllzoens
F!l~ce, Aetive o,~ ~he CO?st GarrISon Force, the,ActIve 91hzen.Force, and the oproepen en mobiliseren voor aktieve dienst tegen een vijand ~~~e 
~~~ZCfti;~~ce, Cltlze~ F~rceSR~~rAvfe,. for ~tcht:ve servtle.e atghalnust ~n enemy '.lp enige plaats in Zuid-Afrika, binnen of buiten de Unie. Bu~ermacht 
Reserve. 	 anyw ere 1Il ou rICa WI m or ou Slde . e mono (2) Indien het Parlement zitting heaft tijdens de uitvaardi- en urger 

(2) If Parliament be sitting at the date of issue of any such ging van zulk een proklamatie dan zal de Goeverneur- lteserve. 
proclamation, the Governor-General shall forthwith communi· generaal onmiddellik aan beide Hl1izen van het Parlement de 
cate the reason for calling out those Forces to both Houses of I'eden voor het oproepen van die machten bekend maken. 
Parliament. If Parliament be not then sitting, the Governor- Indien het Parlement alsdan g't'AU 7.ittillg heeft zal de 
General shall summon Parliament to meet as soon as possible Goeverneur-generaal het Parlement zo spoedig mogelik bijeen
but not later than thirty days after the said date and shall at roepen, doch niet later dan dertig dagen na genoemde datum 
its first sitting after Parliament is so summoned, communicate en zal hij bij de eerste zitting van het Parlement nadat het 
the reason aforesaid. aldus is bijeengeroepen de voormelde reden bekend maken. 

78. De Goeve.rneur-I?e~eraal kan in tijd van oOl'log en Oproeping 

Employment 78. The Governor-General may, in time of war, and wanneer na de Ultvaardlg~ng van een proklamatie kracht~ns van,de 
of Na.tlOual wh~n after issue of a pro<:lama~i?n under the las~ 'preceding het laatstvoorafgaande art~kel d~ ge~el~ Aktieve Burgermacht t~~~:.leReserve. sectIOn the whole of the Active CItIzen Force and CItizen Force en Burgermacht-Reserve m emg dlstrlkt of gedeelte van de 

Reserve in any district or part of tl:e Union has been called U.~ie is opgeroepen en. gemobiliseerd voor dienst als voormeld, 
out and mobilized for service as afore~aid bv further procla- blJ verdere proklamahe aIle burgers van de N ationale Reserve 
mation .call upon all citizens of the Natio~al "Reserve residing in dat distrikt of gedeelte van de Unie wonende, oproepe~ 
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in that district or part of the Union to render personal service'"Voor pel'Soonlike dienst ter vel'dediging van de Unie en weI 
in defence of the Union ill order as follows :- in de volgende ordp : 

:E'irst in order, Class 1. Citizpns between their seventeenth Eerstens, Klasse I.-Burgers tussen hun zeventiende en 
and thirtieth years (both inclusive). hun dertigste jaar (beide jaren inbegrepen); 

Second in order, Class II. Citizens between their thirty- 'rweedens, Klasse II.-Burgers tussen hun een en dertig
first and forty-fifth years (both inclusive). ste en hun vijf en veertigste jaar (beiae jaren inbe-

Last in order, Class III. Citizens between their forty-sixth grepen) ; 
and sixtieth years (both inclusive). Laatstalik, Klasse III.-Burgers tussen hun zes en v.wr

tigste en hun zestigste jaar (beide jaren inbegrepen). 
Employment 79. The Governor-General may by proclamation in the 79. De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Oproepin;l,"
of forces in :]ctzette call out the whole or any portion of the Coast Garrison Slclats1coerant de gehele of gedeeltelike Kustgarnizoensnacht, van ~roel'cprevention
and suppres :E'orce, the Active Citizen Force, and the Citizen Force de Aktieve Burgermacht en de Burgermacht-Reserve oproepen ~~~~ ~~~ocr
sion of inter Reserve for the prevention or suppression of internal disorder voor het voorkomen of onderdrukken van binnenl tUdse on- kornen en 
nal disorder. within the Union. lusten in de Unie. 	 onderdmk

~~ 'rhe :Forces so called out may then be used as may be De aldus opgeroepen troepemachten knnnen alsdan binnsnlandse 
ne~essary for the restoration of peace and good order in the gebruikt worden naar gelang nodig is voor het herstel'e~ v.m onlusten. 
Union. de vrede en goede orde binnen de Unie. 

I 80. AIle voor aktieve dienst teg-en een vijand opgHroe-
Release from 80. All citizens called out for active service against anipen burgers of burgers opgeroepen voor dienst ter voor:roming 
servioe. enemy or for service in the prevention or suppression oflof onderdrukking van binnenlandse onlusten of olJgel'oepen 

internal disorder or called upon to render personal service inivoor persoonlike dienst op de hiervoren beschreven wijze 
manner her6inbefore provided shall be held to that service zuBen in dienst worden gehouden totdat de Goeverneur
until.such time as the Governor-General may, by proclamation generaal bij proklamatie in de 8taatskoerant mocht bekend 
in the Gazette, declare that the portion of the Defence .Forces maken dat het gedeelte van de Verdedigingsmacht waarbij zij 
with which they are serving is released from that service. dienst doen van die dienst is ontslagen. 

. ,. _, I 81. .(1) I~ tijd vau T oorlof? }mn de Goeverneur-generaal ~mi~air 
Milita!y c?m- ~1. (1) .In tune of war, tl~,e ~o'~lllor General may place,aan emg offiCIer van de VerdedlgIllgsmacht het bevelopdragcn Bevel tijdens 
m.and ill tIme anJ' officel. of the Defence 1<;)1 ces III command of the wholel over die gehele Illacht of can in het veld staand gedeclfe oor!0?f. 
of war, or any portIOn of those Fon~es III the field. daarvan 

(2~ If any por~ion of the pefenc~ Forces of t~le Uni~m a~e (2) I~dien vereist wordt dut een gedeelte van de Ver,ledi
reqUIred t<? act III co-oper:ttIOn WIth other, HIS Majesty s gingsmacht van de Unie tezamen met andere troepen van 
Forces agamst an e~emy III the field, the Governor-Gene~al Zijn Majesteit moet optreden tegen een vijand in' het veld 
m~y place that portIon under t~e command. of the semor dan kan de Goeverneur-generaal dat gedeelte onder het bevel 
officer .com~an~ll1g those other ~orces: Provided ,that such plaatsen van de oudste officier die het bevel voert over die 
offi?er IS semor III l"ank to all officer~ of that portIon of the andere troepen: mits die officier hoger in rang zij dan aIle 
Umon Defence Forces placed under hIS command. officieren van dat gedeelte van de Unie Verdedigingsmacht dat 

ExemptIOn 82. (1) In time of war no citizen called out fOl' active:onder zijn beve~.geplaatst wordt. 	 .. 
from service. 	 service or called upon to render personal service in defence of! 8~. (1) In ~IJd v.an oorlog zal geen ,,:mrg~r dIe opg lroe- Vrij~~elliIl~ 

the Union shall be exempt from such service unless he is at pen IS voor aktICve dlenst of voor persoonhke dlenst ter verde- van dIenst. 
the time- idiging van de Unie vrijgesteld worden van zulke dienst tenzij 

(a) 	reported by the prescribed medical authority ashij op dat tijdstip- " . 
medically unfit for that service; (a) d~or ~e voorgeschreven geneeskundIge autorltmt voor 

(b) an officer of Parliament; 	 dIe chenst afgekeurd wordt ; . 
(c) 	 a jurlge of the Supreme Court or an officer thereof or (b) ambtenaar van het. Pal'lement IS ; 

a judicial officer of any other court of law of the (c) rechter of ambtenaar van het Hooggel'echtlhof ofeen 
Union' ' rechtcrlik ambten:tar van ellig andergere~htsho£ vall 

. (d) 	a minister of religion; de Unie i~ ; . 
(e) 	employed in t.he prison department of the Uuion or as Cd) e~n godsdlen~.tleel"aar IS: . . . 

a member of the Police Reserve' (e) dlenst doet blJ het Gevangemswezen van de Ume of 
(f) 	employed in a lighthouse; , a~s lid van ~e Politie Reserve; 
(JJ) 	 employed in public hospitals as a medical practitioner (f) dlenst doet lD een vuurtoren ; 

or attendant; (g) dienst doet in publieke hospitalen als geneesheer of 
(h) 	engaged in any other employment which the Governor- oppasser;.. . . 

General may prescribe by regulation: (h) dlCnst doet m emge ~~dere b~tl'ekkll1g .~Ie door de 
Provided that the exemption shall only hold good during the . Goeverneur-generaal bIJ r.~gula~Ie mocht zlJn bepaald: 
eontinuance of the employment, condition, or status on whieh Met dleu verstande d!.lt de vrlJstellmg aileen zal gelden 
it is based. gedurende de dienst, toestand of status waarop dezelve is 

(2) A citizen who bona fide belongs and adheres to a recog- gebase~rd. . . 
nised religious denomination, by the tenets whereof its mem- (2) Een burger die t.e go~der trouw h3hcm·t tot en vast~oudt 
bers may not participate in war, may be granted exemption aan een erkenae godsdlenstlge sekte volgem de leerstelhng~il 
from serving in any combatant capacity in time of war, but ,,:,~arvan haar lede~ goen deel mogen nen;ten H~n oorlog..~an m 
may be required to serve in a non-combatant capacity if called .tlJd va~ oOI:log, vl'I]g?:lteld wor~en van (henst m. een strlJdbare 
upon to do so. hoeda~llghe~~, doch hIJ kan. Ver?Ist worden om dlenRt to doen in 

(3) Where any question arises as to whether a person is ee~ l11etstrIJ~bare h~edalllghe~d wanneer da.~rtoe opgei'Oepen. 
exempt from service under this section, the burden of prov- (H) yv aar zlCh elllg~ h,,:estIe vOOl:doet .of e~.n persoon al 
ing the claim to exemption shall lie on the claimant and all dan .~llet krachtens dlt artIkel van dl?~St l~ vrlJgesteld zal de 
applications for ex:emption shall be heard and decided by a bewIJslast voor de aanspraak op vl'lJstellmg rnsten op de 
magistmte's court. da~rop ~nspraak makende persoon en aIle applikaties voor 

VJ'IJstellmg zullen behandeld eR beslist worden door eon 

lJlschtl.rge Vll 83. Anything to the contrary notwithstanding in this l\1agistraatshof. 

service. Act contained, no member of the Defence :Forces while 83. Niettegensta:.mde b(>palingen in tegenovel'gestelde Ontslag


called out or employed on active service against an enemy 01' zin in deze Wet vervat, zal geen lid van de Verdedigingsmacht ti,idens 
on service in the prevention or suppression of internal dis- terwijl hij moet uitl'ukhm of aktieve dienst doen tegen ee~ dlenRt 
order or while called up to render personal service in time of vijand of dienst moet doen bij het voorkomen of onderdrukken 
war, shall be entitled to obtain discharge thel'efrom during van binnenlandse onhlsten, of terwijl hij opgeroepen is voor 
the continuance of such service. persoonlike dienst in t,ijd van oorIog tOt ontslag gerechtioll zijn 

zolang die dienst voortduurt 	 '" 
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ICHAPTER VI. HOOFDSTUK VI. 
ISPECIALE BEVOEGDHEDEN MET BETHEKKING TOT DE VER

General 
powers of 
Government, 

Security of 
ports. 

Commandeer
ing. 

Expropri
ation and 
!Wquisition 
of land for 
defence 
purposes. 

SPECIAl, POWERS IN RELATION TO DEFENCE. 

84. 	The Governor-General rnay

( ) Ltd . . f f,ft 	 COllS[,rtlC an maIntaIn orts and de ence works; 
(b) 	 establish and maintain. or contract for the establish.. 

ment or maintenance' of, arms and ammunition 
factories, and factories for the manufacture of military 

. 
c1at1ling', equipment and other warlike stores; 'I 

(c) 	 establish and maintain horse depOts, farms and stations I 

for breeding horses; . . 
Cd) 	 acqUIre, construct, and maintain artillery and rifle 

ranges, and things incidental thereto, 
and may do all things necessary for the efficient defence and 
protection of the Union, or any part thereof. 

. 
85. (1) In time of war the Governor-General may lssne 

orders and instrnctiolls, 
(rt) forbidding or restricting in any way be may think fit 

all entrance to or egress of vessels from a port; 
(ll) 	forbidding (II' restricting in any way he may think fit 

the movements of vessels when within the limits of 
a port; 

(c) 	 for the examination of all vessels seeking to enter or 
leave a port or being within a port; 

Cd) 	 lor the taking of such other steps as may be thought 
necessary or desirable for securing the safety of a 
port or othenvise for the purposes of defence; the 
generality of this provision not being limited by the 
particular matters provided for in paragraphs ((I.), (b) 
and (c) of this sub-section; 

, 
and may also apply to any port with such modifications and 
adaptations as he may think fit, the provisions of Act No. 25 
of 1898 (Cape of Good Hope) as by this Act amended. The 
pI'ovi8ioBS of that Act of 1898 when so applied and all'\! 
regulation made thereunder shall override the provisions of 
any other law or regulations applicable to that port. 

(2) For the purposes of this sect'on the term "port" shall 
. I" 'I . . 1 rt' 'tl d' I" f 'I hJnc l1. e, In .lllld Ion to ,le or Inal'V lIll,ltS 0 t Ie port, sucI ,.. co 1 .], d d' ., th G- G I d' 001' (e oe em en van I ar I e za et WOOl'ot leI ,ue,_ ,J}' "Hl an sea as ,e overnor- enera mayan "h v ". ~l't b hId 	 d ha
is hereby ,~mpowel'ed to assiO"n w any port for the said ,a en ,mts Ul en, e. a ve e gewolle grenzen van even 
purposes: '" een zodamg under gebled te land en tel' zee als de Goevel'neur

generaal voor dat doel aan enige haven mocht toewijzen en 
(3) The Govprn?r-Gelleral may delegat? to any person. or mits deze gemachtigd wordt voor gemeJde doeleinden to~ te 

PGrSOI~S th~ execn.tlOll, and furthera~lce o~ any orders or Ill- wijzen. 
structIOns Issued m pursuance of thIS sectlOIl. (3) De Goeverneur-generaal kan aan een of meer personen 

de uitvoering en nakoming van orders of instrukties, ill
86. In time of war the Governor-General may authorize gevolge dit artikel gegeven, opdragen. 

and appoint oflleers of the DefenceF'orces or of' the Public 86. In iijd van oorlog kan de Goeverneur-generaal Kommal1
Service of the Union to obtain and take possession of build- officieren van de Verdedigingsmacht of ambtenaren van de dereen. 
ings and other premises, supplies of foodstuffs, foragl'l, horses, Publieke Dienst van de U~ie, machtigen en aanwijzen om 
transport animals and yehicles and all other artides necessary gebouwen en. andere lokah,telten, mondvoorraad, foerage, 
for the maintenance in the field of the Defence Forces or any paarden, ~:ekdlereI~ en vo~rtUlgen en al!e and~re yoorwerpen 
portion thereof and of other His ;Yiajesty's Forees acting in ~e verkrlJge~l eJ?- III bezlt te nemen dIe. n.odlg zlJn voor de 
co-operation therewhh. A requisition may under this section IIlstandhoudmg III het veld van de Verdedlgmgsmacht of enig 
be made on any person in manner prescribed, but so that ?,edeelte daarvan en van andere troepen van Zijn Majesteit die 
every porson so requisitioned shall he entitled in due course 1I1 overleg daarmede handelen. Krachtens dit artikel kan van 
to recci vo compensation for everything obtaiuE'd or taken f!'Olll ieder persoon op de VOol'gcschreven wij ze gerekwireerd worden, 
him. doch zo dat iader persoon van wie aIdus gerekwireerd wordtv 

'te zijner tijd gerechtigd zal zijn tot kompensatie voor alles wat 
' rr ... '" .... .Ivan hem verkregen of in bE'zit werd genomen.

~7. (1.) ,he GovelnOI-(n::neral .may exproprIate ~Ol 87. (1) De (}oeverneur-generaal kan voor verdedi in s- Onteigening 
d,efence purposes any land o.r Illterest m land whether such Ill- doelel' dell enl'0'9, grond of bcl' d t . g g en verwer

' f h]' 1 h II .. t'tl '1 t f 	 n" ang In gron on eIgenen ' t~res,t 0(\ tee 0, a, ,~a8e 0 c, mIlllllgl e, rlg 1 0 way! water hetziJ' zulk belang eigendoIllsr€cht huurrecht mi'ntitel ht vmg van 
rIght orarry other mteresr, or whether the land or mterest 	 ," J .. ,rec .. grond Jopr
th ' 1 h 1 i . t I b hI' tl b d van overweg, waterrecht of emg ander belang mocht ZlJn hetzlJ verdedlgmgs
. erem)e ~ ( pl'lva e y 01' yally pu, IC or 0 leI' 0 Y cor-, de grond of het belang daarin privaat eigendom is of ~n enig doeleind"n. • 

porate or umncorporate. 'IPUbliek of ander lichaam, dat al dan niet rechtspersoonlikheid 
(2) 	Tbe provisions of any expropriation law (that is to say, bezit, behoort. 

a law governing the, expropriation by the Crown of land for (2) De bepalingen van enige onteigeningswet (dat wiI zeg
gen, een wet in zake de onteigening door de Kroon van grond 

DEDIGING. 

84. 	De Goeverneur-generaal kan
(a) 	forten en verdedigingswerken bouwen en onder- Algemene be

houden . voegdheden 
(1)' 't' f b . k f f b . k van 't (}oo-,J wapen- en ammunl Ie a rIe en 0 a rle en voor de vernement. 

vervaardigillg van militaire kleding, uitrustingen en 
andere oorlogsbehoeften oprichten en onderhoudenof 
kontrakten aangaan voor het opriehten of ondel'houden 
daarvan ;

('c) paardedepots, plaatsen en stations voor het aantelen 

van paarden oprichten en onderhoudel1 ; 


(d) 	artillerie- en geweer-schietbanen en daarmede in
verbandstaande zaken verwerven maken en onder
houden, ' 


en kan aIle dingen doen die nodig zijn voor de deugdelike 
verdediging en bescherming van de Unie of enig gedeelte
daarvan. 

85, (1) In tijd van oorlog kan de Goevernenr-generaal Beveiligen 
orders en instrukties uitvaardigen- van havens. 

(a) 	welke op enige wijze die hij wenselik mocht achten het 

binnenlopen of uitlopen van schepen in of uit een 

haven verbieden of beperken ; 


(b) 	welke op enige wijze die hij wenselik mocht achten de 

beweging van schepen verbieden of beperken wan

neer deze zich binnen de grenzen van een lU1Ven 

bevinden; 


(c) 	 voor het onderzoeken van aHe schepen die een haven 

wensen billnen te komen of te verlaten of zich 

daarin bevinden; 


(d) 	voor het nemen van zulke andere stappCI;l als nodig 

of wenselik geoordeeld worden VOOI' de beveiliging 

van eell haven of anderszins voor verdedigingsdoel

eilldell. De algemene strekking van deze bepaling 

wordt niet beperkt door de bepaalde onderwerpen 

vermelcl in paragrafen (a), (ll) en (c) van dit subartikel ; 


en kan voorts de bepalingell van 'Yet No. 25 van 1898 (Kaap 
de Goede Hoop), zoals gewijzigd door deze Wet, met zodanige 
veranderingen em nodige wijzigingen als hij wenselik mocht 
oordelen op iedere haven toepassen. De hepalillgen van die 
Wet van 1898 wanneer zij aldus toegepast zijn en ieder 
nit krac~te daarvan vastgestelde regulatie, zuBen de bepalin
gen van ledere an~ere .:vet en aIle andere regnlaties, die op die 
haven van toepasslllg ZIJn, vervangen.(2) 	 V ;l d I' d d't t'k 1 I h d 
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public purposes) for the time being in force in that portion of voor publieke cloeleinden) die van tijd tot tijd van kracht 
the Union wherein is sitnate any land or interest to be ex- mocht zijn in dat gedeelte van de Unie waarin de grond of 
propdated under this section shall apply to any expropriation het belang gelegen is die of dat kraehtens dit artikel onteigend 
thereunder in so far as concerns the method of and procedure moet worden, zullen van toepassing zijn op enige onteigening 
for carrying out the expropriation and for determining the nit krachte daarvcm voorzover het betreft de methode en 
sum to be paid to the owner of land or interest to be ex- procedure voor het onteigenen en voor het vaststellen van de 
propriated and the expenses (if any) of arbitration; but if in aan de eigenaar van de grond die of het belang, uat onteigend 
any place within the Union there be no such expropriation moet worden, te betalen som en de kosten van arbitrage (zo 
law in force, then the Governor-General may by proelamation die gemaakt zijn); doch indien er in enige plaats binnen 
declare that, for the purpose of an expropriation under this de Unie geen zodanige onteigeningswet van kracht is dan kan 
section, the provisions of any expropriation law in force de Goeverneur-generaal bij proklamatie verklaren dat, VOOl' het 
elsewhere within the Union shall extend to that place, and doel van onteigening krachtens dit artikel, de bepalingen van 
upon the issue of such proclamation the expropriation law enige onteigeningswet elders binnen da Unie van kracht op die 
mentioned therein shall, for the purposes of this section have plaats van toepassing zullen zijn en bij de uitvaardiging van 
full force and effect in that place until the proclamation be zulk een proklamatie zal de daarin vermelde onteigeningswet 
cancelled or withdrawn. voor de doeleinden van dit artikel volle kracht hebben in die 

plaats totdat de Proklamatie ingetrokken of herroepen wordt. 
88. (1) The Governor-General may from time to time 88. (1) D~, Goevern~ur-g~nel'aal ~an van tijd tO,t, tijd MilitaireMilitary 

manoeuvyes appoint areas wherein any portion of the Defence Forces lllay streken, aanwIJzen waarlIl emg gedee1te van de verdedIgmgs- :,a.noeuvres 
and training, be trained and exercised in manoeuvres and may by regulation macht m manoeu'.:~es kan ¥eoefend worden of manoe:,:res oofeningen. 

prescribe the conditions under which compensation may be houden en kan b;J regulatle de voorwaarden voors,chrIJven 
claimed by and paid to owners or occupiers of land in those waarop kompensatle kan ,worden gevraagd d~or en, mtbetaald 
areas for damage or loss sustained by them in consequence:aan elgenaars of ,gebrUlkers van gr~nd 1Il dIe strek~n 
of the use of their land by the Defence Forces as aforesaid :i~oor schade of verhes door ~en gel?~en mgevolge het gebl'Ulk 
Provided that no camp shall be erected within a radius of at van h:,n grond door de '\ erdedlgmgsmacht als voormeld. 
least five hundred yards of a private dwelling, except with ~et dlen verstande dat g~en kamp, zal werden opgeslagen 
consent of the owner thereof blIlnen een omtrek van mlIlstens VIJf honderd yards van .cen 

(2) In areas so appointed' or in the vicinity of places used private woning tenzij met toestemming v~n de eige~,aar: _ 
as artillery or rifle ranges for the Defence Forces, the officer in (2), In aldus ~angewo~en ~treken of m d~ llablJheId van 
command of the portion of the Defence Forces engaged in terrem~n; gebI'Ulkt als artIller~e~ of g~weer- schletbanen v()or d: 
artillery or rifle practice or in manoeuvres may temporarily Verdedlgmgsmac~t kaIl,d~ otlICIer dIe het ~,ev~l voet't 0":01' r:eL 
stop all traffic by land or water in the vicinity of that place or gedeelte van ~e "\ erd~dlgmgs,macht dat bez~l? IS,met artIllerle
in that area, so far as in his opinion may be necessary for the of geweer-schletoefenl:ngen of Il!~n~el1vres tlJdehk ~lle v~rke~r 
security of life and the proper conduct of the practice or te land of te water III de nablJheld ,:~n dut terrem ,of 111 dIe 
manoeuvres, Any person who wilfully disobeys or disregards s!~eek stoppen voorz?~e~' zulks naar zIJn,oord~el nO,dlg mocht 
anv order or signal given in pursuance of this section shall beZIJn v,oor levensbevelhgll1g en de behoorhke,Ultvoenn~ van, tIe 
guiltv of an offence, oefenmgen of manoeuvres, leder persoon dle opzettehk emge 

• order of sein, gegeven ingevolge dit artikel, niet gehoorzaamt 
89. (1) '1'he ;\;1inister or the officer in chief command of minacht zal sc~u~dig zijr; aan een o,vertl'~dillg,Railw'.,y 

facilities, 	 of the Defence Forces in the field (acting therein under' the 89. (1) De Mlms~e: of de o.'nCIer dIe het o~l:erbevel Sp~o~~eg 
Minister's authority) may, in time of war, requisition the autho- voert over de Verdedlgmgsmacht 1,'1 ,het veld ~ daa,~blJ hande- f:1Cllltclten, 
rities controlling any line of railway in the Union to supply suit- ~ende krachtens volmacht, :a~ de 1ft,mste;') kan lI1 tlJd ,:'aJ~ 001'
able engines and rolling stock for the conveyance of members of 109, vorder~n dat de ,autor~te:ten (~le emge spoorweghJ,n ll~ de 
the Defence Forces or other His Majesty's Forces together Ume ,be~el c~ g~SChlkt~ .ol~om~tleven en ro:lend mater:e~l 
with their horses, guns, baggage, stores, supplies and vehicular ibes~h;kbaar stellen ~OOI het V~l VO( l' van ,~ede~ ,van, de '\ :1 

transport and to convey the same by rail to and from any:dedIglIlgsmacht of andere troepen va~ ZIJn IHaJestelt zo"cl 
points on the railway line within or outside the Union as maylals voor hun paar~en, kanonnen, bagage, mond- en andere 
be necessary. ' voorraad en voertlllgen en deze per sp~~r vervoeren ,naar eI~ 

(2) The Governor-General may, under like circumstances, va~ welke fl~ats ook aan de spoorwe~h,n geleg~.n blllnen of 
authorize anv officer to assume co;;trol over anv railway system bm,ten de Ume, naar gelang zulks nodlg mocht z~~n. 
within the Union or any portion thereof. " ,(2) De Goever~e~.genera~l kan onder dergel~Jke omstan

(3) Members of the Defence Forces shall be conveyed over dlghed~n offiCler mach~Igen het behe~r 01< ZIC~ te nemen 
any portion of any railway system in the Union, whether State van ~mg spool'wegstelsel bmnen de Ullle of emg gedeelte 
or p,rivatel~ owned, at one half. the ordinary f~res when daarvan,,( . V •• " •'0" 

prOVIded ,!,lth a pass and travellmg on the serVICe of the (~) Lc len van de e~de~llSmg~macht zullen vel.' oerd 
Defence ForceS', :wOl,den ov~r gedeelt~o van, emg spoorwegstelsel m de 

Ume, hetzlJ Staats- of pt'lvaatelgendom tegen de helft ,an 
90 (1)' ,~. ... -'. f 1." I b " 1 het gewone tarief wanneer zij voorzien zijn van een pas HI in 

Exemption , A~ <tuy wnar, an~mg-p ace, lIe ge, pont, dienst van de Verdedigir}O'smacht reizen,
from toUR, ferrv or toll-bar where the paymeno of a toll or QU", >H"'J' ut ld'vv- 9 (1 0 ,IS ,

full', dem d d th t toll I' du h 11 t b' 11 b' O. ) P emge scheepswerf, landmgsplaats, brug, pont, Vrijstelling
} an e, a 0, e ~ a no ,e paya) e y any 

T 

veer of tolltek ,vaar tolgeld of oen recht wettiglik geeist kan v:m 
member of the Defence Forces If he IS proceedlllg to or from any wOI'd al da' t 1ge1d of cht nI' t· b t· Id b h t I. tolgelden,th .' 	 f th D f F 1". en z core e e aa e oeven e WON en p ace 1 on" e servICe 0 e e ence orces or on po ICe serVIce, d 'r I d V d d' , 1 t' d' h'" l' t 
or in respect of any animal or vehicle when employed on an v 001' emg ~(,van e er e 19~I~gsmac 1 III len ,IJ III (.lens van 

• 	 J de Verderhgmgsmacht of polItIe van of nuar emge plilats gauL 
such serVICe. 	 f 'd' f t' d't b 'k~ I 

(2) !\. d 1 tl' d tIlt tIll t 0 voor elllg IeI' 0 voer Ulg wanneer 1· ge I'll! -t WOrl t VOOl' 
, ~ lny IPers°afn : u ?'d au hlOrl~~lf 101 co be? to s 01' {bue~ a

f 
zodanige dienst, 

an} SllC 1 pace < mesal W 0 ~I II Y su J~c s a men:"eI ~ (2) Leder persoon die behool'lik gemachtigd is tol~elden 0 
the Defence Forces or any ammal or vehICle on senlee as zulk e 1 pIa~ts als )Q oema t ' . ~' -tt ]'1 P 

c ' , t bl ..l I d t ' h 11 b '] f . e 1. '" Vl rn .6 Illnen en {de opze e 1 , <'ena.L.oreS:lm ,0 unreasona e ue ay or e entlOll S a e gm tv 0 I'd d V d d' , ht f 'd' f .,' l' t• 1 van e er e IgIngsmac ·0 enlg IeI' 0 voertmg HI (lOllS 
an 0 ffence. 	 [I ' ., d 1'k " h d f h da s voormelU op onre e 1 e WIJze op on t 0 aan ou t zal 

;schuldig zijn aan een overtreding. 
Disclosure of 91. (1) In time of war no information with respect toi 91. (1) In Hjd van oorlog zal geen informatie met VerBtrekken
information, the movements or dispositions of the Union Defence FOI'.ces: betrekking tot de bewegingen of beslniten van de Unie-Verde- ya1n . 

or 0ther IS aJes y s orces, 01' 0 IS IV aJes y sl 19m9smac . 0 van aD( ere ,roepen van IJ11 j aJestClt 0 van "H ' M' t' ]' f H' "1' t ' ·d' , ht f ·1 t Z" 1\1' 'f III lC'lhI1O'(n 

ships shall be published in any newspaper, I!laga- Zijn Majesteits schepen gepubliceerd worden in een nieuws
zine, book, pamphlet or by any other means, nor shall 

1

blad, magazijn, boek, pamflet of 0]) enige andere wij~e ell 
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there he puhlished any statement, connnent, or suggestiol1 evenmin zal enige bewering, aanmerking of voorstel gepnbli· 
calculated directly or indirectly to con vey any sucb informa- ceerd worden die of dat direkt of indirekt enige zodanige 
tion, except wben the information is furnished by the Minister informatie kan verstrekken, tenzij de informatie door de 
or under his authol'ity. Minister of op gezag is verstrekt, 

(2) No information with respect to strategic plans for the (2) Geen informatie in zake strategiese plannen voor de 
dpfellce of the Union or any works proposed or undertaken verdediging van de Unie of enige wedron die men voornemens 
for or connected with the fortification or defenee of the Union is te maken yoor of in verband met de fortifikatie of verde
shall be so published at any time, except when furnished or diging van de Lnie mogen ooit aldus gepubliceerd worden 
under authodty as aforesaid. behalve wanneer vel'strekt of op gez~g zoals voormeld. 

(3) '1'h8 proprietor, printer, publisher, editor of any news- (3) De eigenaar, drukker, uitgever of editeur van enig 
paper, magazine, book, pamphlet in which such information is nieuwsblad, magaziJI1, boek, of pamfiet waarin zoc1<lnige 
published or the person or persons responsible for the publi- ioformatie gepnbliceerd is of de persoon of personen die 
cation of such information by such or any other means, shall bp aansprukelik zijl1 VOOI' de publikatie van zulke informatie ('1) 

guilty of an offence and proceedings in thereof may be zodanige of enige andere wijze zullen schuldig zijn aan eei 
taken against all or any of such persons. overtreding en naar aanleiding daarvan kan rechtsvervolging 

(4) Any member of the Defence Forces or any person worden ingesteld aIle of €len of meer van die personen. 
employed in the public service who discloses any such infor- (4) leder lid van de Verdedi.2ingsmacht of ieder persoon 
mation 01' any other secret or confidential information relating in de publit:>ke dienst, die zodanige informatie of enige 
to the dnfence of the Union which comes within his cognizance andere geheime of konfideniiele informatie in zake de 
shall, unless acting under due authority and in the execution verdediging van de Unie, die hem bekend mocht worden, 
of his duty (the burden of proof whereof shall be upon him), bekend maakt zal, tenzij hij handelt volgens bchoorlikc 
be guilty of an offence. volmacht en in de uitvocring van zijn plicht (waarvan de 

(5) Nothing in this section contained shall be construed be-:,ijslast op hem zal r~~teI:), sch?ldig zijn aan.een overt,reding. 
as preventing any person feOID being prosecuted and punished (;)) He~ bepaalde bl] dlt arhkel bel.et lllf't dat lemand 
under the Official Secrets Act, 1911 (Great Britain and Ire- gerechtehk ve::volgd en gestraft wo.rdt ~lt krachte van de ~et 
land) or any amendment thereof. o~A~btsgehelmen, 1911 (Groot Bnttan]e en lerland) of emge

WI]Zlgmg daarvan, 
I]emorship of 92. (1) In addition to the powers vested in the Post 92. (1) BU,iten en behal,ve de bevoegdheid aau de Po~t- fel~~~:~::n 
telJg-ra~ic master-General of the Union under any law relating to the man- ~eester-~eneraal van de Dme toe~{()mende krachtens ",?t en brieven, 
nn {)Os aO'ement of the postal and teleO'raph that officer mav m zake t beheer van het pos en t,")legraafwezen kan ;tIe 
matter, d~lay the transmission of an"'y tele!2Taphic communieatio~ ambtenaar het door~end~!l van een telel?rafie~? ~ededellI~g 

which purports improperly to disclos~ or deal with informa- vertragen wanneer dl~ ~hJkt op onbehoorhke WI]Ze mformatlC 
tion relating to defence, the publication of which is prohibited betr:ffende de ve:de~lgl~lg te vers~rekken of te beha~~elen en 
under sub-sections (1) and (2) of the last preceding section waalva~ de pU,bhka~le .erboden l~ .krachtens su?al:~k~~~.(1) 
and after reference to the Minister or a person duly authorised en (2) van het la.atst, oo:~gaande aJ tlkel en kan, na Vel:' IJzmg 
by the Minister, may refuse to transmit any such communica- van d? ~aak naar de ~:bmster, of €len pe:-soon heh~orhk door 
tion in whole or in part, de .limlster gemachtlgd,. welgeren emge zodamge mede

, . dehng geheel of gedeeltehk door te zenden. 
(2) Inyme of war the Gov~rn?r-Gcneral may establIsh ,a (2) In tijd van oOl'log kan de Goeverneur-generaal een 

censorshIp ~yer al~ o~ an~' descnptIOn of postal ?r telegraphIC censuur instellen over aIle of enig soort van poststukken of 
tnatte~ passmg wlthm, mto, or ~I:om the Umon,. and may telegrammen die binnen de Unie of daarheen of daaruit 
prescrIbe, and regulate ~he co:mlItIOns under wIncll, postal, gezonden worden en kan de voonvaarden voorschrijven en 
tele,graphIC or teleph?11lc serVICes J?~lY be used d,unng that regelen waarop van de post-, telegraaf- en telefoondienst 
perIO~. The regl?l~hol1S and condItions so ~rescnbed, shall gedurende die tijd gebruik gemaakt kan worden. De aldus 
oveITlde any provlsIO~S of any law or regu!atIOns relatmg ~o vastgestelde regulaties en voorwaarden zullen aIle bepalingen 
the .management .of the postal, telegraphlC, and telephomc van enige wet of regulaties in zake 't beheer van 't post-, 
servlC~s of the Dmon, and any. I?erson who fal~s to obserY,e or telegraaf· en telefoonwczen van de Unie vervangen, en enig 
conuntts ,a breil;ch of the COn(~ItIons or regulatIOns prescnbed persoon die verzuimt te voldocn aan of handelt in strijd 
under tbiS sectIOn shall be gUIlty of an offence. met de voorwaarden of regulaties voorgeschreven krachtens 

dit artikel 	zal schuldig zijn aan €len overtreding,
:Mi8use of ni~ 93, (1) Any person not being a member of the Union 93. (1) leder persoon die geen lid is van de Unie ~lisbruik rna. 
~rn.iesty's 
unifllrm. 	 Ddence :F'orces o~' ?f other His Majesty's Forces who,.wit~- Verdedigingsmacht of van andere troepen van Zij 0. Majesteit, ke~van,Zijn 

Ollt speCIal permISSIOn granted by the proper authOl'lty m die zonder speciale vel'gunning, verleend door de behoorlikc ~a1rtelts 
those Forces, wears the uniform of any of those Forces or any autoriteit bij die troepemachten, de uniform draagt van een III orm. 
dres~ h~vir~g the appearance or b~ring allY of the ::egimental van die troepemachten of een kleding draagt die lijkt op of 
or lhstmctlve marks of that umform shall be gmlty of an voorzien is van de regimente- of onderscheidingsmer:Ken van die 
offence, uniform, zal 6chuldig zijn aan een overtreding. 

(2) Any person who wears or disp.lays ~l1Y uniform of the T (2) I?d.er persoon die enige uniform van de U~.ie 
Union Defence Forces or of other HIS MaJesty's Forces or any "\ erdedlglllgsmacht of van andere troepen van ZIJn 
dress having the appearance or bearing the marks of that Majesteit of kleding die lijkt op, of voorzien is van do 
uniform in such a manner and in such circumstances as to tekens van, die uniform, draagt of vertoont op zulk een wijze 
bl'ing or be likely to bring contempt or ridicule upon the en onder z';llke omstalldighe~en dat de uniform of diens.t van 
uniform or service of any of those Forces or who employs any de €len, of andere van cbe troepemachten verachtehk of 
other person so to wear or display that uniform or dress belachehk gemaakt wordt of zou kunnen worden of die €len 
shall be guilty of an offence, ' ander persoon gebruikt om aldus zodanige uniform te dragen 

of te vertonen zal schuldig zijn aan eer.. overtreding, 
Pl'oteci;ioJl of 94, (1) The Minister may from time to time, by notice 9;4. (1) De Minister kan van tijd tot tijd door kennis- Beschermiug
lefellce~tores in the Gazette, declare alld make known what mark or marks gevlIlg 111 de Staats/co81'ant verklaren en bekend maken welk van .. 

applied to aniI~Hlls or articles shall denote the property of the ~erk of welke me;k~n, op diereu of vooY\verpen ge~et" h~t ~~~~~~~~Ug~. 
Union Govel'l1ment or of the Admiralty or War Department elgendom van het TIme Goevernement of va~ de Admll'ahtfHt 
ill tho!>e animals or articles, of het Departement van Oorlog zullen aandmden met betrek

king tot zulke dieren of voorwerpen. 
(2) Any peI'son who, with fraudulent applies to any (2) leder persoon die met bedriegelik oogmerk zulk een 

animal or article any such mark or fraudulently defaces or merk of enig dier of voorwerp plaatst of met bedriegeUk oog
conceals any snch mark on any animal or artiele, or who un- merk zulk €len merk op een dier of voorwerp onkenbaar maakt 
lawful!y raceives, possesses, sells, or delivers any animal or of verbergt of uie op ollwettige wijze enig dier of vOOl'warp 
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article bearing such mark or forbidden under this Act or the,ontvangt, bezit, verkoopt of aftevett wanneet' dat dier ot 
regulations to be sold, pledged or otherwise disposed of, shall voorwerp znlk een merk draagt of ingevolge deze Wet of de 
be guilty of an offence. regulaties niet verkocht, verpand of op andere wijze van de 

, ...... . hand gezet mag worden, zal schuidig zijn aan een overtreding. 
(3) In any proceedme,l'S under tlus sectIon It shall he. wIth (3) Bij enige procedure ingevolge dit artikel zal de beschul

~he part~ accused ,to prove that ~e had no fraudulent mtent digde partij het bewijs mooten leveren dat hij geen bedriegelik 
III applymg, defacmg',or conceal~ng such mark o~ (as the case oogmerk had met het aanbrengen, onkenbaar maken of ver
m~y be) that ,the receIpt, posseSSIOn, sale, or dehvery of any bergen van d!tt merk of dat (naar gelang van omstandigheden) 
ammal or artlCle was lawful. de ontvangst, het be zit, de verkoop of levering van enig dier 

(4) No animal or article the property of the Union Govern- of VOOI'werp ;vettig was, . . . . 
ment or of the Admiralty or War Department bearing any (4) Geen dler of voorwerp d~t h~t <:Ige~dom IS van het Ume
such mark or forbidden by 01' in pursuance of this Act or the Goevernement of van de Admlrahtelt or het Departement van 
Army Act to be sold, pledged or otherwise disposed of shall Oorlog, dat zulk, een merk draagt of volgens deze Wet of 
be capable of being seized or attached by or under any writ of de Le15e~:vet met mag worden ,:erkocht, verpand of. op 
exeeution which may be sued out against any member of the andere wIJze van de hand gezet, .zal m be~lag kunnen w?rde.n 
Defence Forces or of other His JYIajesty's Forces nor shall the genomen door o~ kracht~ns emge last.bne,f van eksekutle d~e 
same pass by or nnder any order made for the Eequestration ~ocht worden mtgevaard1gd tegell emg hd van de Verde~l
of the estate of any such member. gmgsmacht of van een andere troepemacht van ZlJn 

Majesteit en evenmin mag dat dier of voorwerp. begrepen 
i worden in enige order voor de sekwestratie van de boedel 
van znlk een lid. 

CHAPTER VII. HOOFDSTUK VII. 
DISCIPLINE, OVERTREDINGEN EN PROCEDURE.

DISCIPLINE, OFFENCES AND LEGAL PROCEDURE. 
95. (1) Krachtells Artikel honderd zeven en zeventig van Gedeel~elike 

d L t lIe de bepalingen van die Wet van toepassmg(y
Partial 95. (1) By virtue of section one kund1'ed clend seventy-seven e e",erwe.', zu n ., ~ T..' • van 
application of the Army Act, the pl'ovisions of that Act shall apply in toepassmg . .zlJn op de led~D: ,an de 'eld.edlgl11gsma~ht Legerwet 
of Army Act, relation to the Defence Forces of the Union and to all officers. van de UIlle en op aUe offiCleren, onderoffiCleren en man

non-commissioned officers and men thereof :_ . schappen daarvan :- . . 
(a) 	behalve en met mtzondermg van de gedeelten van 

gezHgde Wet welke vermeld zijn in de Vijide Bijlage(a) 	save and except the portions of the suid Act which tot deze Wet; en are mentioned in the Fifth Schedule to this Act: and (b) 	onderworpen aan zulke aanpassingen en WIJZl·· 
eb) 	subject to such adaptations and modifications as thei gingen, als de Goeverneur-~eneraal van tijd tot tijd 

Governor-General may and is hereby authorized from I moge maken en waartoe hij bij deze gemachtigd 
time to time to make to the remaining provisions of: wordt, van de overige bepalingen van gezegde 
the said Army Act and to the rules of procedure 1,eger Wet en aan de regels van procedure onder 
made under section seventy thereof: Provided that artikel zeventig daarvan; Met dien verstan de, dat 
in the modification or adaptation of those pro'\isions bij de wijziging of aanpassing van deze· voor
and rules, the laws, usages and practice in force or in zieningen en regels, de in de Unie van kracht of 
vogue in the Union and the authority of the Union in zwang zijnde wetten, gebruiken en gewoonten en 
Parliament and of the Governor-General shall prevail. d.e autoriteit van het Unie Parlement en van de 

(2) The said remaining provisions !lnd the said rules, as first Goeverneur.g~n.~raal de boveI~ha~d zullen hebben. 
adapted and modified. under this section, and any subsequent (2) Voormelde overohJVende vOOrZlel11~.g?n en voormel~e 
adaptation or modification shall be of force alJd effect upon l'egels, als eeret aangepast en gewIJzlgd onder dlt 
and after pUblication in the Gazette. artikel, en iedere latere aanpasRing of wijziging zal 

(3) The said remaining provisions and the said rules, asl~an kr~cht en uitwerking zijn vanaf publikatie in de Staats
adapted and modified from time to time nnder this section, i o(J(~an. .. d .. 

't d f 11 tl U' M'l"t D" l' iJ) De voormelde overbhJven e voorzlCnmgen en d.e voo.r-.may be Cl ,e or a purposes as 1e mon 1 larv lSClP mel d . ." '. '. 
Code and in this Act are hereinafter referred to as'the Military lllel e r~?ls mgevolge dlt artlkel van t:Ju tot bJd aangepast
C d 	 en gewIJzJgd worden voor aIle doelemden aangehaald als 

o 	e. het Unie Militaire Reglement van discipline en worden hierna 
in deze Wet het Militaire Reglement genoemd. 

96. 	The provisions of the Military Code shall apply- . " . ,"ono itiOIlB . 	 " 96. De bepalmgen van het lVl1htau'e Reglement zUllell van Voorwaarden
nder which (1) at all times to all members of the Permanent Force; 'toepassing ziJ'n-	 waarop het

modified d 	 MilitaireI
ilitary code an 	 (1) ten allen tijde en op aHe leden van de Staande Reglement 
. s applICable (2) 	to members of the Coast Garrison and Citizen Forces, Macht; en van ,
n the Defence in relation to any service, training, or duty under-[ (2) op leden van de Kustgarnizoens-- en Burgermacht !fj~ssld:zal 

taken or to be undertaken in pursuance of this Act;. met betrekking tot enige dienst,oefening of plicht, Verde~igings
but, except when called out for active service against! ondernomen of te worden ondernomen ingevolge macht. 
an enemy or in the prevention or suppression ofl deze Wet; doch behalve wanneel' hij opgel'oepen is 
internal disorder, or except by sentence of a superior voor aktieve dienl3t tegen een vijand of voor het 

~'orces. 

II 

court or magistrate's court of the Union, a member of, voorkomen of onderdrukken van binnenlandse on-
the Coast Garrison Force or Citizen Force shall not,' lusten, of behalve in het geval van een 
be subject under the Military Code to punishmcnts vonnis van een hoger hoE of magistraatshof van 
other than de Unie zal een lid. van de Kustgarnizoens

(i) Those 	mentioned in Clauses (d), (e), (f), (g), I ID:acht of Burgel'macht onder het Militaire Reglement 
(k lc), (l), (m) and (n) of section forty-jour of llle~ blo?t strum aaD: andere straffen dan 
that Code' or (l) DlC vermeld III klausllles Cd), (e), U), (g), (klc), 

"]') , 	 (l), (m) en (n) van artikel m:el' en veer'tig van
(1 Deprivation of or stoppages from payor allow- dat Reglement ; of 

ance as in section one hundred and thl:rteen (ii) Ontneming of inhouding van soldij of toelage 
of this Act provided; zoals bepaald in artikel honderd en dertien van 

1101' shalll3uch member, except under the like circum- deze Wet, 
stances, Le snbjpct to a sentence of detention under en evenmin zal zulk een lid, behalve onder dergelijke 

omstandigheden, krachtens het lVIilitaire Reglement 
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the Thlilitary Code beyond the expiry of the particular 
period. of the service, training or duty which' he has 
engaged or was obliged to perform. 

Jurisdiction 97. (1) A magistrate's court or a superior court of the 
~~';rt~if~:Y Union mav try anv offence auainst this Act committed bv any 
offe~ces. perilon w}~atsoevel:, und may "also try any offence against th'e 
agamst thIS Military Code and may impose for any snch offenee under the 
~~ri:r;~~e. Military. Code iu.the case of a magistrate's e.onrt, imprison

ment WIth or WIthout hard labour for a perIOd not exceed
ing six months 01' a fine not exceeding fifty pounds, or, 
in the ease of a superior court, any pnnishment whieh is 
prescribed by the :Xlilitary Code for the offence. 

(2) In imposing any punishment for an offence under this 
Act or the Military Code the court shall take cognizance of the 

onclerworpen zijn aan een vonnis van opsluiting 
voor langeI' dan tot de afloop van het bepaalde 
tijdperk van de dienst, oefening of plicht waal'voor 
hij dienst genomen heeft of die hij verplicht was uit 
te voeren. 

97. (1) Een mag~straatshof of een hoger hof van de TInie Jur:stliktiB 
l<un elllg~ o:'el'tredll~? van doze \Ve~ behm~~ele~: wannee.r II.~e~;\~~~~ 
deze. begaan IS clo~r. \\ Ie cl,m ook en kan even_ens ledere ove1- overtredin

~red~~g~an. h?t MIhtall'e~eglement beha~~el.e:l e~ Iran, VO?l' ~~~t v~~ ~e:;~ 
wde.e zodalllge overt:reuIllg onder het MI~ltalle Reglement m het Militaire 
het geval van :en ma~p8tI·aat~hof, g~:angelll"straf opleggen n~.et Reg'lement. 
of zonder bal ue arbehl VOOI een tl]dperk ze!'! l:laanden m~t 
tebovengaande of een boete van ho()~stens vIJftl?, pond of, III 
bet /reval van een hoger hof, emge straf dIe krachtens 
he1 Militaire Reglement op de overtreding is gesteld. 

(2) Bij het opleggen van enige straf voor een overtreding 
gravity of the offence in relation to its military bearing onder deze Wf't of onder het Militaire Reglement zal het 
and have due regard to the maintenance in the Defence Forces hof de ernstigheid van de overtreding in aanmerking 
of a proper standard of military discipline. nemen in verband met de militaire betekenis daarvan en het 

. . ." . oog houden op de haudhaving van een behoorlike standaard 
(3). If a non-com~mssIOned otReer of the D~fence Forces IS van militaire discipline in de Verdedigiugsmaeht. 

eo~vJeted ~Y a m~glstrate's eonr~ ?l' a superIOr court of. any (3) lndien een onderoflicier van de Verdedigingsmacht 
ollence aga1l1st .thlS Act or the l\hhta1'y Code he shall be 11:>h1e door een rnagistraatshof of een hoger hof sehnldig wordt bevon
to be ~'ed~ced 1:1. grade or to the .tanks by the prescrIbed den aan enige overtreding van deze Wet of van het 
authorIty m addItIOn to any penalty Imposed by the court. ~lilitaire Heglement dan zal hij door de voorgeschreven 

autoriteit buiten en behalve enige straf, door het hof opgelegd, 
~f~~~~~!~on 98. (1) A court-martial or a eommanding offiee!' may tot een lagere rang of tot gewoon soldaat gedegradeerd 
martial and try any member of the Permanent Force charged with an kunnen worden. 
commis~ioned offence against this Act as if the offence were an offence 98. (1) Een krijgsraad of een bevelvoerend officier kan .Turisdiktie 
(]cJflias~eorf8 Ul against. the Militarv Code: Provided that a court-martial or a ieder lid van de Staande Macht, die beschuldi!ld is van een vka~ . h 

v ~~ ~ "' •• • rlJgsgerlc<J ~ 

offences commandmg officer shall ll1 no case Impose a penalty for overtredmg van deze Wet, onder ve1'hoor nemen als ware de ten en 
against this anv snch offence- overtreding een overtreding van het Militaire Reglement: offieieren in 
Act or " M d' d '1 t k .. d fbI O'evallen vanregulations, . et len verstan eta· een rIJgsraa 0 een eve voerend ~vert,redin<r . 

(ct) in excess o.f the penalty whic.lI that court-martial orroflicier in geen geval een straf zal opleggen voor zulk een v~ deze 'Vet 
commanoing officer (as the case may be) can impose overtreding- of ~ t. 
unuer the Military Code; or" ., (a) die zwaarder is dan de straf welke die krijgsraad of reg a !eB. 

bevelvoerende officier (respektievelik) kan opleggen(b) ill excess of the penalty prescI'ibed for that offence by 
krachtens het Militaire Reglemeut ; ofthis. Act or the regulations. 

(b) die zwaarder is dan de straf bij deze Wet of de 
(2) The provisions of sub-section (1) of this section shall regulaties op die overtreding gesteld. 

also apply to an offenee against this Act when such offence is (2) De bepaIingen van subartikeI (1) van dit artikel zullen 
committeu by any member of the Defence Forces while calledeveneens van toepassing zijn op een overtreding van deze 'Vet 
out on active service against an enemy or ill the prevention or wanneer die overtreding is begaan door enig lid van de 
suppression of internal disorder. Verdedigingsmacbt terwijl hij opgeroepen is voor aktieve 

dienst tegen een vijand of bij het voorkomen of onderdrukken 
van binnenlandse onlusten. 

~~:b::8~ft 99. Whenever the Defence ]'orces of the Union and 99. Wanneer de Verdedioingsmacht van de Unie en Overtre-
Defence other of His Majesty's ]'orce8 are associated together under one andere troepeu van Zijn Maj';'.steit tezamen onder 68n bevel dinlren 
}'or?es command, any aet eomr.nitted by members of sach Defence staan zal iedere daad begaan door leden van die ~:!:~a~or 
a"amstmem- ,:' h' h 'd'f 'tt 'I' t f . I t' I ' b~r8 of othcr .(lOree8 w IC WOUl.' 1 • co~nmI e( m respec o. or III re ~ IOn Verdedigingsmacht die, indien begaan tegen of in verband V:ercledi-
His Majesty's to the members or lllstltutlOns of the Defence ForeeS of the1met leden of inrichtingen van de Vel'dedigingsmacht van de rng8ia~ht 
Foreef'. Union, be an offence against this Act 01' the Military CodeiUnie, een overtreding zoude zijn van deze \Vet of van v~~~nde~~ 

shall, if committed in resPect of or in relation to the1het Militaire Reglement indien begaan tegen of in verband t~1?epen van 
members or instHutions of other His Majesty's Forces,imet de leden of inrichtingen van andere troepen van Zijn ~IJ:,?, ,t ·t 
be ~eemed. to he a si~i1ar offen.ce and shall b~.triabl~ and: Majesteit, geacht worden een dergelijke overtreding te zijn - aJes el , , 
pnmshable as prescrIbed by thIS Act or the MIhtary Code. len zal behandeld kunnen worden en strafbaar zijn zoals 

ivoorgeschreven door deze Wet of door het Militaire Regle
,ment. 

Special Offences. 
f-Jpe0'iale Overtredingen. 

Desertion. 100. Any member of t.he Defence Forces who, when: . :00. leder lid van de yerd~digingslllacht die wanueer Desertie. 
called out for any service under Chapter V. of this Ad, or fori hlJ opgeroepen word~ voor e~lge dIens~ volgensHoof~~tukV.van 
service in the Offieers' Reserve or in the Field Reserve of the deze Wet, of voo~ d~enst. bIJ de OffiClersreBe~ve of bIJ de Velcl-
South African Mounted Riflemen, or for actual service in the!reserve. van. de Z~ldaf~lk~ans~ Bereden Sc~utters, of VOOI' 
South African Division of the Royal Naval Volunteer Resel've,;w:erk~hke dIe?st bIJ .~e .Z~lclafrIkaanse -?--fdelmg van..de ~~-
fails to join within seven days, lllay be apprehended as a deserter n~nklIke Marme VrIJwIll:ger Reserve,. III gebreke bhJft ZIcn 
and tried and punished under the Military Code or thelbmnen zeven dagen daarblJ aan t9 simten ~~n . als desertiOu1' 
Naval Discipl;ne ~ct (as the case mav be) for the offenceIworden gevangengenomen en volgens het Mlhtalre Reglement 
~f desertion." ~ ,,' :I of de ". Nav~1 Discipline Act" (We~ op de MariDes~iscipliIle)

,respektlevehk wegens de overtredmg van desertle worden 
!tereehtgesteld en gestraft. 

Obstruc:illg' 101. Any person who wilfully obstructs or interferes; 101. ledere persoon die opzettelik enig gedcelte van Eelemmerino
Defence ' with any portion of the Defence Forces or any member de Verdedigingsmacht of enig lid daarvan in de behoorlike '1e1'- v;,n .. " 
Foroos. 

thereof in the p1'Oper perforll1anc~ of any military, police o!"lvulling van enige militair.e, P?litie- of zeedienst of.plicht belem- ~~ed:flglllgS' 
naval service, or' duty, shall be gmlty of an offencE'. ,mert of stOOl't zal schuidig ZlJn Ran een ovel'tredmg. 
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,Refusing 102. If information is reqnired from any person! 102. Indien van enige persoon, tel' bevordering van In~o]'matie
information . f h h . 1·' 'h t bId· 1" 1 "tT7 'I' L t' 1 d d welgeren ofIn 	 urt erance of the provisions of t is Act re atmg e, epaa· e HJ (eze vv et, In ICII mgen vel' ang WOl' en aall- het O'cvenor giving 
false 	 to the liability of any citizen for service or trainiug gaande verplichting van enig burger om dienst te aoen of yan hva1s<; 
information. 	 in the Defence Forces or to training as tI cadet, that oefenillgen mede te maken bij de Verdedigingsmacht of Oill mformatle. 

person shall, if he fail without just cause (the zich alB kaelet te oefenen, zlll die pm'soon, indien hij zonder 
burden of proof whereof shall lie upon him) to give!goede reden (waarvan de bewijslast op hem zal rusten), 
such information or if he give false information, be guiltyverzuimt die inlichtingen te verstrekken of indien hij ver
of an offence. ikeerde inlichtingen geeft. schuldig zijn aan een overtreding. 

. 103. leeler persoon die-	 Helpen of 
Aiding or 103. Any person who-	 (a) met enig lid 'van tie Vel'dedigingsmacht overeenkomt al1ns~oreninducing ( ) 'th' I tt t t . d- f d t f } t "'l't' van lid van 
Defence member of the Defence Forces to neglect or to act in I politie- of zeemansplichten bij die macht te verzaken n::~cht ~;ro . member of a agrees WI , or Inc uces, or a· emp s ·0 Jll uce, anYI 0 eze aavspoo!' 0 trac It aan e ~pol'<'n ZIJn ml I aIre, Venledi"ings-

Forces to conflict with his military, police, or naval duty in : of in strijd daal'mede to handelen; of Zl,ln plIcht tedereliction of 
tllose Forcus or 	 1) d' d 1 . f 1 } I '1" f verzaken.duty. ,. v ; 	 l (0 Ie ep neemt aan, 0 )e iU pzaam IS OlJ, 0 

(b) 	who is a party to, or aids or abets, or incites to the, aanzet tot, het doen van enige handeling waardoor 
commission of, any act whereby any lawful orderl~ enige wpttige order, gegeven Han enig lid van ide 
given to any member of those Forces or any law or macht of (.nige wet of reglllatie, waaraan enig lid 
regulation with which it is the duty of any member van die macht verplicht is te voldoen, mocht 
of those Forces to comply may be evaded or infringed; I worden ontweken of overtreden ; of 
or ,. . (c) die enig lid van de Verdedigingsmacht voorziet of 

(c) 	who supplIes or IS a part,Y t~ supply~ng a~y memberI helpt voorzien vall sterke drank wanneer die lid 
of the Defenc~ Forces.~lth Intox1C~tmg lIquor when militaire of politiedienst vel'richt en hem krachte.ns 
that member IS on mlhtary or pobce duty and p1'O- reO'ulaties of instrukties ,el'boden is om sterke drank 
hibi~e~ under, re¥,ulati.ons. or. instructions from I te~ntval1gen of te gehruiken, 
recernng or takmg mtoxlCatmg lIquor, Izal schuldig zijn aan een oVP1·treding. 

shall be guilty of an offence. 	 104 leder persool1 die door woonl, gedrag of handeling- Zich uitgeven 
• bOO d f 1" d f I 1 1 'd voor 0011 , 	 (£~) IJ een para e 0 )1J· e een 0 ane ere ge egen leI andcr. 

Personation. 104. Any person who by word, conduct or demeanour-i waarbij een lid van de VerdedigiIlgsmacht krachtens 
(a) 	falsely personates any other person as a member of: deze vVe~ verplicht is ie's te eloen of ergens tegenwoor

the Defence Forces at any parade or on any occasioni dig te zijn, zich valselik voor die lid uitgeeft; of 
when the latter is required by this Act to do anyl (b) zich op bpdriegelike "',ijze uitgeeft vom een lid van 
thing or attend any place; or de Verdedigingsmacht, in dien st van die maeht of in 

(b) 	fraudulently personates or represents himself to be al politiedienst reizende, met het oogmerk om per 
member of the Defence Forces travelling on serviceI spoor tegen biezonder tarief te kunnen reizen of om 
of those Forces, or on police service, with the intent de betaling van enig tolgeld to ontwijken ; of 
to obtain conveyance by rail at special rates or to (c) zich valselik uitgeeft voor een lid van de Htaa,nde 
evade payment of any toll; or Macht belast met politiefunkties en plicbten, 

(c) 	 falsely represents himself to be a member of the zal schuldig zijll aan een overt1'eding. 
Permanent Force charged with police functions and 105. ledcr persoon die met betrelddng tot een paard Bedrogill 
duties, dat ingevolge artikel zes en zesUg geregistreerd of registreH- ~~~~~~~~!;t 

shall be guilty of an offence, 	 baar is of dat verzekerd is of verzekerd moet worden- van paarden 
(a) cen bedriegelike of opzettelik valse opgave doet met 


Fraud in 105. Any person who, in respect of any horse registered! het oogmerk om dam'door het Goevernement of enig

connection 0: regi~trable, insured or to be insured in pursuance of section I persoon door wie bet paard is verzekerd of ll10etwith horse 
insurance. 	 szxty-S1.X,- : verzekerd worden te bedriegen; of 

Ca) 	 makes any fraudulent or wilfully false statement withl (b) opzettelik enig paard dat ingevolge dat arlikel ge
intent thereby to defraud or deceive the Government: regisireerd en verzekerd is, vel'wondt of verwaar
or any person by whom the horse is insured or to bel loost ; of 
insured: or . (c) op bedriegelike wijze enig voordeel verkrijgt of tracht 

(b) 	wHfullyinjures or is negligent in the eare of any te verkrijgen bij het verzekeren van zulk een 
horse registered and insured in pursuance of that paard, 

section; or zal schuldig zijn aan cen overtreding, 


(c) 	fraudulently obtains or attempts to obtain any profit 
or benefit in the insurance of any such horse, 106. leder p6l'soon die een overtreding begaat tegen Komm~ndecr 

shall be guilty of an offence. de regulaties, voorziening makende voor en regelende het regulatl~s, 
· . "d 1 1 k l't 't f d overtredmgrek Wll'eren 111 tIJ van 001' og van 0 a 1e1en 0 goe eren van. . 

Offences 106. Ally person who commits any offence against the ingevolge artikel zeS en tacMig zal schuldig zijn aan een over
against regulations providing for and regulating the requisitioning treding en bij veroordeling gestraft worden met gevangenis
comman
deering 	 in time of war of accomll1odation or goods in pursuance'lmet of zonder harde arbeid voor een tijdperk van ten hoogste 
rel'11lations. 	 of section eightlj-six shall be guilty of all offence and liable twintig jaren. . 


on conviction to imprisonment with or without hard labour 

fora period not exeeeding twenty years, r 107. leder lid vall de Verdedigingsmacht die zonder Onr~ht-

'b h l'k 1 t' . ... Id d' matlge vere. 001' I e mac 1 19lng en vergunulng emge ge en, ·leren, koop va:! 

Wrongful 107. Any member of the Defence Forces who without wapenen, ammunitie, uitrustlng, kleren, provisies of enig auder eigendom. 

disposal of proper authority and permission gives, sells, pledges, lends or voorwerp aan hem toevertrouwd of door hem lJezeten ten
l
• property. otherwise disposes of any moneys, animals, arms, ammunition,dienste van de Verdedigingsmacht, weggeeft, verkoopt, vel'

accoutrements, clothing, supplies or any other article entrustecl:pandt, leent of op andere wijze zich daarvan ontdoet, zal 
to or held by him for tlle service of the Defence Forces shallischuldig zijn aan een overtreding en, behalve de stmf voor zulk 
be guilty of an offence, and in addition to any penalty forleen overtreding, die krachtens deze Wet mocht worden op
such an offence which may be imposed under this Act, he.gelegd, door het hof of andere autoriteit die bevoegd is die 
may be ordered by the court or other authority competent to'straf op te leggen, gelast worden het verlies of tekort, veroor
impose that penalty to make good the loss or deficiency caused zaakt door de gift, verkoop, verpanding, lening of andere 
by the gift, sale, pledge, loan or other disposition; and every beschikking te vergoeden; Hi elke zodanige gift, verkoop, 
such gift, sale, pledge, loan or disposition shall be null and verpanding, lening of bescllikking zal van nul en gener waarde 
void. zijn. 
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PaHufe to 108. Any citizen who. having been entered for service I 108. Ieder burger die, hlgeschrevell zijnde voor Verzulm~.. 
attend in the Sou~h A~rican J?ivi'sion of the Royal Naval Yolunte~rdien.st bij ~~e .z~Idafrikaanse Afdeling van. de Koninklike i:~ij:bij 19training in 
Royal Naval Reserve, falls wIthout Just cause (the proof whereof shall lte:lYIanne VrIJwllhger Reserve, zonder redehke oorzaak, de oefe1!-ing-, van 
Volunteer ~lpon hi~) to ~tt~nd at any ~ime, and pla~e. ~ppointed forlb.~wijslast ~aarv:r~n op hem rust, verzuimt tegem~oordig .te ~~~i~~~rjReserve. mstructIOn, trammg, or exerCIse m that Divullon, shall b'lnJn op emge tlJd en plaats, aangewezen vom' mstruktle, williger Re. 

guilty of an offence. 

Penalties and P·rocedure. 

Penalties. 109. (1) Any person who,

(a) 	is guilty of an, offence against the provisions of this 
Act; or 

(b) 	fails 01' neglects to comply with any provisions of this 
Act ,vith which it was his duty to comply; or 

(c) 	 ",hen required under tbis Act to do or abstain from 
doing certain things, makes default in doing or (as 
the case may be) does not abstain from doing those 
things, 

shall be liable on conviction to the following penalties, viz. 

(i) 	for an offence against sections eight, ninety-one, 
ninety-two or ninety-jv'uT to a fine not exceeding 
one hundred pounds, or, in default of payment, to 
imprisonment with or without hard labour for a 
period not exceeding one year, or to such im
prisonment without the option of a fine or to 
both such fine and imprisonment; 

(ii) for 	an offence against any other section for 
which no special' penalty is provided, to a fine 
not exceeding twenty-five pounds or, in default 
of payment, to imprisonment with or without 
hard labour for a period not exceeding threl 
months; 

(iii) 	for any other failure, neglect, omission or act a", 
is referred to in par3graphs ell) and (c) of thif 
sub-section, to a fine not exceeding twenty-fivl 
pounds or, in default of payment, to imprison. 

oefening of eksersities bij die Afdeling, zal schuldig zijn aan serve. 
een overtreding. 

Strafbepalingen en Procedure. 
109. (1) reder persoon die-	 . 8.trafbepa.

(a) 	schuldig is aan een overtreding van de bepaling.en van ling-en. 
deze Wet; of 

(b) 	verzuimt of in gebreke blijft te voldoen aan enige 

bepaling van deze Wet, welkf\ hij verplicht wal! na 

te komen; of 


(c) 	 wanneel' krachtens deze Wet verlangd wordt dat hij 

zekere dingen doe of nalate, respektievelik verzuimt 

om zulks te doen of zich daarvan niet onthoudt, 


zetl bij veroordeling met de volgende straffen worden gestraft, 
U:imelik

(i) wegens een overtredingvan artikelsacht, eenen negenttg 
[wee en negentig of 'vier en negentig met een boete 
van hoogstens honderd pond of bij wanbe
taling met gevangenis met of zonder harde arbeid 
voor een tijdperk van hoogstens een jaar of met 
zodanige gevangenis zonder de keuze van een boete 
of met beide die boete en gevangenisstraf ; 

(ii) wegens 	een overtreding van enig ander artikel waarop 

geen bepaalde straf is gesteld, met een boete van 

hoogstens vijf en twintig pond of bij wanbetaling 

met gevangenis met of zonder harde arbeid voor 

ten tijdperk van hoogstens drie maanden ; 


(iii) voor ieder andere nalatigheid of verzuim of handeling 

als vermeld in paragrafen (b) en (c) van dit subartikel 

met een boete van hoogstens vijf en twintig pond of 

bij wantebaling met gevangenis met of zonder 

harde arbeid voor een tijpel'k van hoogstens drie 


. maanden.. , . 	 . 
ment with or without hard labour for period of. (2) W~nn~er een l~d van d~ Vel'dedI~I~gsma?ht bes~huldlgd 
not exceeding three months IS van emge mstruktle, oefenmg eksersltles of mspektle welke 

. hij verplicht was bij te wonen of uit te voeren, ontweken te zijn 
(2) When a member of the Defence Forces is charged with of de bijwoning of uitvoering daarvan verzuimd te hebben 

having evaded or failed to attend or perform any instruction, dan kan het hof op applikatie van de voorgeschreven 
training, exercise or inspeetion which it was his duty to autoriteit die lid, hetzij boven en behalve of in plaats van een 
attend or perform, the court may, on the application of the straf of boete, doen opsluiten in een voorgeschreven depot, 
prescribed authority, commit such member either in addition oefeningskamp of station van de Verdedigingsmacht ten einde 
to or in lieu of a penalty or a fine, to detention at a prescribed gedurellde die opsluiting aan instruktie, oefening of eksersities 
depot, training camp or station of the Defence Forces, for th€ deel te nemen; en enig lid van de Yel'dedigingsmacht die, 
purpose of undergoing instrnction, training, or exercise during ingevolge dit artikel, veroordeeld zijnde tot opsluiting daal'uit 
snch detention; and any member of the Defence Forces who, ontvlucht of vel'zuimt daarheen terug te keren of in gebreke 
having been committed to detention under this section escapes blijft behoorlik de instruktie, oefening of eksersities hem 
theref..om or fails to return thereto or fails properly to carry tijdens zijn arrest opgegeven uit te voeren, zal schuldig zijn 
out the instructiou, training, or exercise given under such aan een overtreding en worden gestraft met gevangenis met 
detention, shall be guilty of an offence and liable to imprison- of zonder harde arbeid voor een tijdperk van hoogstens een 
ment with or without hard labour for a period not exceeding nIaand: JYIet dien verstande dat bij opsluiting van eell over
one month: Provided that in the committal of an offender to treder krachtens dit artikel het tijdperk van arrest niet 
detention under this section the period of detention shall not noodzakelikerwijze doorlopend behoeft te zijn en e"enmin 
necessarily be continuous, nor shall it exceed in anyone zal het bij cen vonnis opgelegde arrest in het geheel meer 
sentence of commitment a total number of days detention ill dugen bedmgen dan tweemaal het gezamelllike aantal dagen 
excess of twice the total number of days on which the waarop de instruktie, oefening eksersities of inspektie 
instruction, training, exercise or inspection should originally oorspronkelik door die lid hadden moeten worden uitgevoerd of 
have heen performed or attended by such member. bijgewoond. 

(3) While undergoing a sentence of detention under this (3) Bij het ondergaan van een vonnis van arrest kmchtens 
section, a member of the Defence Forces shall be subject to dit artikel zal een lid van de Verdedigingsmacht onderworpen 
such training and disciplinary measures as are prescribed. zijn aan zulke oefeningen en disciplinaire maatregelen als 

voorgeschreven zijn, 
Arrest and 110. (1) Any member 01' the Coast Garrison 1<~orce or 110 (1) Leder Hd van de Kustgarnizoensmacht of Arrest en 
trial. Citizen Force charged with an offence against this A.ct Burgermacht die beschuldigd is van een overtreding van rr~:~htstel

or with an offence against the Military Code may, while deze Wet of van een overtreding ,an hot Militaire " 
serving, training, or on duty with any portion of the Defence ti,eglement kan, terwijl hij dient, oefeningen meemaakt of 
:FOl'ces be arrested and taken into military custody by any other dienst IUoet verrichten bij enig gedeelte van de Verdedigings
member of the Defence 'Forces acting under prescribed macht gearresteerd worden en in militaire hechteuis worden 
authority, pending the investigation and disposal of the genomen door enig ander lid van de Verdedigingsmacht, 
charge as prescribed; but if he is not so sprving, training, handelende krachtens voorgeschreven machtiging hangende het 
or on duty he may be arrested and brought before a onderzoek en de behandeling van de beschuldiging als voor
magistrate's court pursuant to law, or may be summoned geschreven; doch indien hij niet aldus dient, oefeningen 
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under the Military Cude to appear before his commanding:meemaakt of diel18t moet verrichten dan kan hij volgens wrt 
officer for the inve"tigation find disposal oi any charge gearresteerd en '1001' een magist.raatshof gebracht worden of 
brought againlilt him under that Co(1e, kan ingevolge het J'vIilitairc Reglement. gedagva,ard worden om 

'1001' zijn bevelvoerende officier te verschijnen tot onderzoek 
(2) If the charge brought against any such mrmber taken naar en afhandpling van een bescbuldiging teaen hem' inge

into military custody b~ not dispose,d of by his comma~lding bracht onder dat Reglement, b 
officer o.r by cou!i-mart.lul, as l?r~scrIbed, before the expIry 01 (2) Indien de beschuldiging ingebracht tegen zulk een lid 
the per10d of hIS servICe, trammg, or duty, he shall on the die in militaire hechtenis is aenomen niet behandeld is 
expi~y of that period be released from. milit~l'Y custody and door zijn be~elvoerende officie; of door een krijsraad zoals 
be hable to be brought before a magl!1trate S court on that voorgeschreyen, voor het verstrijken van het tijdperk v~.n zijn 
charge. 	 diensl:, of oefening dan zal hij bij afloop van dat tIJdperk 

• \ontheven worden van militair 	 arrest en wegens die 
Warrants, 111. The prescribed officer may issue warrants for the beschuldiging voor een magi8traatshof gebr8cht kunnen 

detention in any prison of any member of the Defence: worden. . < ' 

Forces charged with an offence triable by court-martial or forthei 111. De voorge,'chreven officier Iran een l~lstbrlCf. mt- LastbrJeven, 
imprisonment in any prison of any person sentenced to1vaardigen voor de aanhouding in cen geY~ng?l1ls van leder 
imprisonment by a court-martial; and the superintendent,llid nm de Vel'dfdigingsmacht die bfschuldlg~ IS vau een over-
gaoler or other keeper of any prison to whom any such warrant,treding die gehoOl'd kan worden door ee.n krlJgsraad, o~ voor 
is addressed shall act in accordance therewith. 'gevangenzeUillg in euige gevangenis van leder peI'soon dIe door 

een krijgsraad tot gevangenis is veroordeeld; en ~e bestuu:'
"er C1'I)I'e1'' of anrlcre '.' bewaardel' van een gevanaellls aan WH~ ,·P'--e f 112. Any member of the Defence Forces sentenced under u, ,,'... 


JmprI~<:nment""',0 the .. llnprlsomnent aet2ntlOn be zuII' n o'criCht zal In 
b 


. Mlhtary, Code to " 01' " may I '" een Iastb'.fr,e mocl1 t·ZIJ b . overeenstemmmg 
for mIlItary ~', d' " th t .c' ,daarmede handelen,
offences 	 oruere to unu6l'go a sentence 01. . 1I.nprlsonment. 01'1' 112 I· I r J 1 Y d d" ~m.' " t die krach Plaats van 

. detention in any place which the Governor-General may . ,e~ ~1' ,I . yan t,e 'er e 19l11~t;. aCl1, " - gevangen
a oint for snch mr OS8 in lieu of a lace established I tens het l\hht.am:) Heglement ver,oordeeld IS ~ot gevangems~~raf ze~t}n!j voor 
pp. d t~ IP 1ft ' p d < h . lof opsluitingliangelastworden (hegeYangemsstrafofopslmtmg mlhtmre 

as a prIson 	un er ' e aw 1'e a mg ,0 pl'lsons, an w enever't d' ., 1 )~ '0 1, t cli" de Goeverlleur- o eneraal mocht overtredin
a court orders that any such member. be imprisoned l eon,~lgaanlLembep,~"s,~. , "" _, ,gen.
f any ff . t th' A t f . 1 t raanwIJzen voor dat doel III steae van een plaats dIe kI achtens de 
tI'rt ~ enct~ agam~ IS,,~ ]~r a lerlOcd nOthex~e( I:lgl wet in zake het rr0vangeniswezen als gevangenis aangewezen is, 
t otb ~en ~ys, de,cour lmay 

111 IS (,lsor1 1011 or er eo enf er:en \\,fmrwel' ee~ hof gelast. dat z.ulk een lid wegens enige 
o 	 e Impl'lSone map ace so apPolIltcc, 'overtreding van deze \Vet gedurB11l1e een tijdperk van hoog

, istena veertien dagen gevangengezet warde, dan kan het hoiForfeiture, 113. (1) A member of the Defence Forces found gutltylllaal' O'oeddunken gelasr.en c1ut de overtreder in een aldusfines and 
stoppages, 	 of a:r; offence a~ainst the :rvIilitary C?de may be sentencedlaauge~ezen plaats wordt gevallgengc:z~t. , ._ 

by Ins commandmg officer for such Illmor offences and ullder 113. (1) Een lin van de Verde(hglllgsmacht dIe schuldlg Verbeu!;'J 
such conditions as. are prescri?ed, to deprivation of pay Ol'iwordt bevonden aan een overtreding van hft Militail'e b~~f~:r~~g, 
allowances due to h:m u.nder thIS Act; and any such member IReglernent kan, door zijn bevelvoerende o~cie1' veroordeeld inhouding, 
may be sentenced III hke manner to stoppages of pay 01' worden voor :lodanige ger.ingere overtredJlJgen en onder 
allo\~ance to ,make good ~oss or dam~ge, occasioned to tbclvoorgeschreven Voo~'\,aar(~en t"t ontn.eming o~, iIl:houding 
pubbc or to h1s corps by hIS wrongful d.ct1011 or neglect: :van aan hem onder aeze \, et vel'schuldlgde soldI] of toelage 

Provided that'in no case shall a member of the Coast Garri_!en ieder z:odanig, lid kan o~ dergelijke ,,:ijze vero?rdeeld 
son Force or Active Citizen :FoJ'ce be so sentenced to anv!wor?en t?t inhoudmg van soldl] .of toelage to~.vergoedll1g v1'.n 
deprivation or st{)ppage of payor allowance exceedingverhes of sch~,de aan het pu~hek of aa~ ZIJll korps, toe~e
the payor allowance due to him in respect of any'one training' bracht door Zl]11 wedel'l:echtelIke handelll1g .of nalatJgheld: 

,.:\:Iet dien verstande dat III geen geval een lId van de Kust
year. igarnizoensmacht of Aktieve Burgermacht aldus veroordeeld 

(2) A magistrate's court or a superior court of the Unionizal worden tot ontneming of inhouding V~ll soldij ,of ~oe
may order any member of the Defence Forces to make good:lage yan meer dan tIe hem voor emg oefenmgs]aar 
any loss or dam3;ge occasioned to the public 01' to his corps byjverschuldigde ,soldij of toelage.. . ' 
his wrongful actIon or neglect, • (.2) Een maglstraatshof of een hogerhof van de DIlle kan 

lenig lid van de Verdedigingmacht gelasten enig verlies of 
. (3) In th~ c~se of a member of the Permanent Forces WhOl'enige schade, te verg~e.den die aan h,et publiek. of zijn kOl:PS 
IS found gUIlty of- veroorzaakt IS door ZlJn wederrechtehke haudelmg of nalatlg

( ) ff ' ttl' Act t t' I _Iheid,a an 0 ~nce agaIlls ,liS' ,a c~)llr -::nar 1a or a com, (3) Ingeval een lid van de Staande .:\:Iacht schuldig bevonden 
mandlI!g officer may as prescrIbed Impose a fine notiwordt aan
exceedll1g five pounds; I (rt) een overtreding yan deze Wet, dan kan een krijgsraad 

(b) 	an offence against the Military Code a commanding of een bevelvoerende offici~r al~. voorgeschreven 
officer may impose a fine not exceeding one pound i een boete opl,egg'en van hoogs,t~n~ vIJf pond; 
where that offence is under the proyisions of thatl (b) een overtredmg van het ~II.htall'e Reglement, dan 
Code punishable hy a fine. I kan een bevelvoerende otl1cler een ~oete oplegl?en 

. . van hoogstens een pond wanneer dIe overtredmg 
PH. . I krachtens de bepnlingen van dat H,eglement met een 
a:~~oft~b~ 114, It~ shall not. be lawful for. any member of th;;'/ boete gestraft kan worden. " , 
a88igned, Defence :i<orces, to assIgn the whole 0.l' any part of any pay OJ' 114 GeF'll lid van de Verdediginasmacht zal gerech- Sold)J of 

11 d h " t f '. t1 1,'. • x - .,. 	 '" toela<re kan , a owance ue to 1m m respec 0 sel'v'lce 1Il ,lose ..tiorces, 1I0rltigd zijn zijn gehele of gedeeltelike soldij of toelage, die hem niet 'Worden 

, shall.~h~ w~ole or any part of suc,l~ p~y or ::l~owance be c~~~blelverschuldigd moch~en zijn voor dienst ?ij die m~cht, ov~~' overgemaakt 


of bE.l~b SeIzed or atta?hed undEl or by vl~tue of any Vi lIt otte maken en evenmm zal zulke gehele of gedeeltehke soldl] 

executIOn, sued out agalllst allY member entItled t<: such pay orlof toelage in beelag kunnen worden genomell krachtens 

allowance, nor shall the same I?aSS under or by vIrtue of anY'enige lastbrief van eksekutie verleend tegen ellig lid die 

order made for the sequestratIOn of the estate of any suchlgerechtigcl is tot die soldij of toelage, en evenmin zullen 

member. 	 .dezelve mogenvallen onder snige order voor de sekwestrate 


Ivan de boedel van zulk een lid. . . , 
Limitation 115. ]'01' the protection of persons actin~ in the exe- 115. V001' de bescherming van persollen dIe handelen VerJa1:mg, 
)f actions, cut.ion of this Act, every civil action against and~every criminal I er uityoering van deze Wet zal elke ci viele aktie tegen en 

prosecution of any person in respect of anythingldone inlelke kriminele veryolging van enig pOl'soon wegens enige 

• 
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pursuance fir in contravention of tbis Act shall~ btl commenced Ilhandeling verricht ingevolge, of in strijd met deze Wet moeten 
within six months after the cause of the proceedings has aangevangen worden binnE'n zes maanden nadat de oorzaak voor 
arisen, and notice in writing of any civil action and of the!de vervolging is ontstaan en er zal aan de verweerder schriftelik 
cause thereof shall be given t{) the defendant one month atlkennis moeten worden gegeven van enige civiele aldie en van 
lem';t before the commencement thereof. Ide oorzaak daarvan minstens E'en maand voordat dezelve 

!wordt aangevangen. 

CHAPTER VIII. 


MISCELLANEOUS. 


Regula#ons. 

ROOFDSTUK VIII. 
GEMENGD. 

Regulaties. 
116. De Goeverneur-generaal kan regulaties optrekken, Regulatie~, 

niet in strijd zijnde met deze Wet, betrekking hebbende 
op aIle of welke ook van de volgende zaken of 
dingen, namelik : 

(a) 	De getalsterkte van korpsen en andere eenheden van 
Reg'ulationg. 116. 'l'he Goyernor-General may make regulations, Ii de Verdedigingsmacht cn kadetten en de verschillende 

not inconsistent with this Act, relating t{) all or any of the afdelingen, takken, graden, rangen en benoemingen 
following matters or things, namely :  I daarbij. 

(Ct) 'fhe numerical establishments of corps and other (b) De opleiding en inspektie van de Verdedigiugsmacht ; 
units of the Defence l!'orces and cadets, and the vari de oprichting van oefeningskampen en het houden 
ous diYisions, branches, grades, ranks and appoint yan manoeuvres voor die macht. 
ments therein. (c) Ret bijwonen van speciale klassen en kursussen van in

(b) The training and inspection of the Defence Forces", struktie deor leden van de Verdedigingsmacht, "1'001' 

the formation of training camps and the holding of zulke bij woning gekozen ; het eksamineren van leden 
manoeuvres for those Forces. van de Verdedigingsmacht in zake bekwaamheid in 

(c) 'fhe attendance at special classes and courses of in militaire professionele ondel'werpen en met betl'ek
struction of members of the Defence Forces selected king tot hun algemene kwalifikaties op gebied van 
for such attendance, the examination of members of onderwijs; het toekennen yan certifikaten van 
tbe Defence Forces as to proficiency in military bekwaamheid in militaire profesllionele onderwerpen. 
professional subjects and as t,1) their general cduca-, (d) De oude1'dom in rang van officieren bij de Ve1'
b,'onal qualifications; the granting of certificates of I' 

proficiency in military professional snbjects. 
dedighlgsmacht; de aanstelling tot, bevordering 
in en ambtsduur "1'001', kommissierang en onder

(d) 'lhe seniority of officers ill the Defence Forces; the officiersl'aug bij de Verdedigingsmacht. 
appointment to, promotion in and tenure of commis De dum van aanstelling in iedere betrekking of hoeda
sioned and non-commissioned rank in the Defence nigheid bij de Verd"!'digingsmacht; de leeftijdgl'ens 
Forces. YOor afdanking van de leden van de Verdedigings

(e) The tenure of office in any appointment or capacity in. macht die in enige positie of hoedanigheid betrek
the Defence Forces; the age limit for retirement ofl king en bekleden of dienst doen. 
members of the Defence Forces holding office 01'\ (f) Het verlof van leden van de Verdedigingsmacht. 
serving in any appointment or capacity. I (g) Het nakomen van politiepJichten door leden van 

(f) The leaye of absence of members of the Defence; regimenten van de Zuidafrikaanse Bereden Schutters 
Forces. I en van de Politie-reserve. 

(g) 'fhe execution of police duties by members of regi-i (h) De registratie van burgers die onderwol'pen zijn aan 
ments of the South African Mounted Rifiemtln, and! oefening in vredestijd en kadetopleiding en de aanstel
of the Police Reserve. 

(h) 	The registration of citizens liable for peace training 
and cadet training and the appointment of registering 
officers and other persons to assist in such registration. 

(i) 11jxemption of members of the Coast Garrison Force or 

ling van registratieambtcnaren en andere personen 
ter assistentie bij zulke registratie. 

(£) 	 De vrijstelling van leden van de Kustgal'nizoens
macht of Burgermacht of van kadetten van de vollt' 
kl1rsus van oefening zoals voorgeschreven YOO1' eDJg 

Oitizen Force or of cadets from carrying out the! oefeningsjaar. 

full couree of training as prescribed for anyone! (j) De voorWaal'dpll aangaande lichamelike g(;oclliktheid, 

training year. I leeftijd en bekwaamheid waarop leden van militie


(j) 'fhe conditions as to physical titnes, s, age and etliciencyI of vrij willigerkorpsen, die ingelijfd zijn bij de 
on which members of militia or volunteer corps Aktieve Burgermacht, dienst kunnen blijven doen 
embodied in tho Active Citizen :Force mav continue bij die macht na afioop van het eerste tijdperk van 
to serve in that Force after completing the first I twaalf maanden dienst daa.rbij. 

period of twelve montlls service therein. I (k) De voorwaarden waarop burgers hUll <lienst bij de 


(l:) 	'fhe conditions OIl \:vhich citizens may extend theil" Aktieve Burgermacht boven hun vijf en twintigste 
service over their twentY-fifth veal' with the Active I jaar l110gen verIengen in eenheden biezonderlik aan
Citizen Fo:rce, in units specially appointed fori gewezen voor verlengde dienst onder sub-al'tikel (4) 
extended service under sub-section (4) of section I van artike1 acht en twint£,q . 
twenty-ei,qht. ' (l) Ret oprichten en ondel'houden, regelen en besturen 

(l) The formation and IDol ntflllaIlCe, control van schietverenigingen en kadetkorpsen. 
(rn) 	Ret rekwirel'en van goederen en lokaliteiten inmanagement of rifle associations and cadet corps. 

tijcl van oorIog. 

in time of war. 


(m) 	The requisitioning or goods and accommodation 
(n) 	Het -verschaffen door enig persooll in de Unie van 

volle en juiste inlichtinJ,;{ell met betrekking tot het 
full and accurate information as to the amount and 

(n) 	'1:he furnishing by any person in the Union of 
aantal en de soort van trek- en andere dieren, voertui

description of draught or other animals, vehicles. gen, mond- en andere voorraad en lokaliteiten die 
stores, supplies, and accornmodation ill ,lliS ,p,osseS9ion I hij mocht bezitten en die in tijd van oorlog voor 
and available for requisition in time oE war. rokwisitie beschikbaar zijn. 

(0) The issue and care of arms, accoutrements, am-, (n) De uitgifte van en zorg voor wapenen, l1itrusting, 
munition, supplies, animajs and transport, clothing; ammunitie,mondvoorraad,dieren en vervoermiddelen, 
and equipment f~ the Defence Forces and for cadets.; '111 kleren voor de Verdedigingsmachten voor kadetten, 
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(p) 	The government and management of, and the discip
line which may be enforced in, places appointed as 
prisons under this Act. 

(q) 	The grant of medals and decorations to members of 
the Defence Forces for war service, meritorious 
service, for distinguished conduct, or for long service 
and good conduct; the grant of monetary or other 
rewards for extraordinary diligence or exertion. 

(r) 	The establishment and conduct of camp, regimental, 
or district institutions for providing recreation and 
refreshment to members of the Defence Forces. 

(s) 	Returns, books, forms and correspondence relating to 
the Defence Forces or cadets. 

(t) 	All matters which are by this Act required or 
permitted to be prescribed, or which are necessary 
or convenient to be prescribed for securing the 
discipline and good government of the Defence 
Forces, or for carrying out and giving effect to this 
Act. 

(u) 	Prescribing penalties for the breaches of the regu
lations, but so that no period of imprisonment shall 
exceed one month and no fine shall exceed five 
pounds. 

Gene'ral. 

117. (1) Any member o! oth~r Ris Majesty's ForcesAct to apply 
to members attached for dnty and serVICe WIth the Defence Forces 
of other of the Union shall in all respects be sUhject to all and several 
Imperial . ,. f th' A t h'l tt h d 
j<'orces 	 the PloviSIOns" 0 IS C W 1 e ~o a,' ac ~e ". T' " 

attached to . (2) A member of !h~ TerrItOrIal Forces of the Dl1lted 
Uldou Kmgdom of Great BrI~aIll ~nd Ireland or o~ the D~f~nce
Defence 
Forces, 	 Forces of any other of HI~ MaJf'sty'ss~lf-governIllg dO~IllIOllS 

may at the request of h18 commandmg officer and WIth the 
consent. of the :M!Il~ster, b~ attached for exercise.or trainin~ to 
any umt of~he Dmon ,Defence Fo~'ces; and whIl~ s~ ~ttached 
shall be subJect ~o t1ns ,Act sa.ve III respect of lIabIlIty to be 
called out for actIve serVICe agamst an enemy. 

'" 118. (1) When any member of the Defence Forces other 
PrOVISion III • 	 ,"a'e of death than a menber of the Permanent Force is killed on active 
rnj~ry or c1is~ seedce or on duty ,vith the Defence For~es, or dies owing to 

(p) 	Het beheer en bestuur van en de discipline die toe

gepast kan worden in plaatsen die ingevolge deze 

'Vet, aangewezen mochten zijn als gevangenissen. 


(q) 	Ret toekennen van medaljes en dekoraties aan leden 

van de Verdedigingsmacht voor dienst tijdens OOt'log, 

voor verdienstelik, loffelik gedrag of voor lange dienst 

en goed gedrag; de toekenning van geldelike of 

of andere beloningen voor buitengewone vlijt en 

ijver. 


(1') 	 De vestiging en leiding van kamp-, regiments·, of 

dishikts-inrichtingen voor het verschaffen van ont

spanning en verversingen aan leden van de Verdedi

gingsmacht. 


(s) 	 Opgaven, hoeken, formulieren en korrespondentie in 

zake de Yerdedigingsmacht of kadetten. 


(t) 	Alle zaken die volgens deze Wet moeten of kunnen 

"worden voorgescbreven of die nodig zijn of 

gemakshalve voorgesehreven kunnen worden tel' 

verzekering van de discipline en het goede 

bestuur van dt:l Verd8digingsmacht of voor het uit 

voeren en toepassen van deze Wet. 


(H) 	 Ret voorschrijven van straffen vour overtredingen 

va'l de regulaties docb zo dat geen tijdperk van 

gevangenisstraf voor langeI' dan een maand en geen 

boete van meer dan vijf pond zal worden opgelegd. 


A 1gemeen, 
117. (I) leder lid van andere troepen van Zijn Majesteit Web-an 

die VOOl' plicht en dienst bij de Verdedigingsmacht t?~passing te 
van de Unie ingelijfd is zal in aIle opzichten onderwol'pen ~li~ ~gd~;~eD 
zijn aan de verschillende bepalingen van deze Wet terwijl Imperiale 
hiJ' aidus ingeliJ'fd is, troepen die 
.. . 	 " ,aan de Verde(2) Een lId van de 'l'ernlormle Macht van het Verel1lgd digingsmacht 

Koninkrijk van Groot Brittanje en lerlaml of van de Verdedi- mochtenzijn 
gingsmacht van ander zelfhestlll'end gebied van Zijn verbonden, 
Majesteit kan op verzoek van zijn bevelvoerende officier en 
met de toestemmin" van de Minister vonI' oefening of 
opleiding ing'elijfd ~nrden bij enige eenheid van de Unie-
Verdedigingsmaeht; en terwijl hij aldus ingelijfd is zaI 
hij omlerworpen zijn aan deze "Tet behaIve met betrekking 
tot zijn onderworpellheid aan oproeping voor aktieve dienst 
tegen een vijand. 

118. (1) \Vanneer eenlid van de Yerdediglngsmacht, geen Voorz'ening
I'd 	 d ~ta d 1\,r ht .. i ' kt' d' t f b'"' 'n eva1 var 

1 van e ",' an e H'lUC ZIJIH e. m a Ieve lens (I IJ d ~ ii, 
't vervullen van zijn plichten bij d~ Yerdedigingsmacht I?e,dood zi:kt'e ~~se1 of 

:ase,on active wounds injury received or disease contracted 011 and by reason wordt, of tengevoIge van verwonclmg, bekomen letsel of m en akti~ye dienst 
i~;;~e or of such' service or duty' provision shall be made out of thelten gevolge van zulke dienst of plichtsyervulling gekregen 10 : bl! ver\':'lh1

. 	 Consolidated Revenue ~'~nd for his widow or a memher of his ziekte overlijdt, zal nit het Gekonsolideerd Inkomstefonds t~~,yan p lC • 

family dependent on him, to the extent set out in and snbjectlvoorziening g~ma~kt .,?'o~'den voor zijn weduwe of een van 
to the conditions prescribed and the other provisions of the hem afhankehk famlhehd, tot een bedrag van, en onder-
Sixth Schedule to this Act. worpen aan de voorwaarden hij, en de verdcre 

. '. , ' , voorwaarden v~n, de Zesde deze 'Net,(2) When such member becomes 1)01 manenth IllcapaCitated (") \17 II I' J 	 ]' f b k . .., " 	 " li'lUner zu , H van verwonc lllg 0 e omen
wholly or partly from earmng hIS hVlllg owmg to wounds, orl ': . ,c , .'" , ' ' ., , , 
. , 	 'd d' t t d d 1 f letsel of wegens zlekte opged,L3Il III en tengevolge v,m zulkelIlJury recelve or Isease con rac e on an )y reason o. "' l' I II' . t d . 1 ld f la' 
such sel'\'ice or duty and through no fanlt or neglect of his dI~IlSt Ol pIC ItSVel'Vu ,mg, .(~n me· 001' 6lg~Il se lU 0 n.a t.I~-
own the Governor-tieneral may award him an annuit . not held geheel of gedeeltehk b~IJ vend ongesclukt wordt om III ZIJn 
exce~dillg one hundred pounds a 'year, or a gratuity not ex~eed- levensonde~:ho,:d te VOO~~l(m, kan, deeGo~ver~~ur-gen,eraal 
ing one year's pay of the rank which such member was hold- h~rr~ e:n. p3;l",eld, hond.,:~ pond m~~ ~ hove?g~~nde of een 
iug at the time he received such wounds or injurv or contracted g~atIfi~atI~ Illet tebo':'?lJg",an~e een pal s?ldIJ van Ide rang
such disease. • dIe hIJ, hleld toen, hIJ zodalllge vcrwoIldlllg, zulk lebel of 

, '.. . , . zulke ziekte kreeg, toekennen. 
,(3) When such memhel' IS wounde,d, IllJured or contracts a (ii) "Waoner zulk lid in en ten gevolge van zulke dienst of 

clisease on and by reaso~ of such serVICe an~ dut~, and through plichtsvervulling, eu niet door eigen schuld of: nalatigheid 
no fault ~r neglect of hIS own, the cost of h?S}lltal trea~ment wordt verwond, letsel of ziekte krijgt, zuBen de 
and medIcal attendance for such, ,,:ounds, lllJury 01' dlsease kosten van hospitaal verpleging en gelleeskundige hulp VOOI' 
may" wth the approval of the Mlllister, be defrayed at the zulke verwonding, znIk let,sel of zulke ziekte onder goed
public expense. keuring van de Minister, door het algemeen worden gedragen. 

119. A men;t.er, ~f the PermaIlCl)t :F'or~e, Coast GaI'ri- 119. Een !id v8,n de Staandf) Kustg;arnizoen- Vrijste1ling
~xempt,ion 
'rom service 	 son Force or Active CItizen Force shall not be lIable to serve on macht of Akbeve Imrgel'macht zal geun belloeven tf' van dienst als 
on juries. 	 any jury while on the active list of any of those Forces, doen als jnrielid terwijl hij bij een van die mach+en in dienst is jurie1eden. 

nor shall any member of the Defence Forces he liable so to en evenmin zal enig lid Vlin de Verdedigingsmaeht ~ddus dienst 
serve when called out for active service against an enemy or behoeven te doen \\ anneer h.ij (\pgel'oepen wor(lt voor aktieve 
in the prevf:'ntion or suppression of internal disorder or when dienst tegen een vijand of voor het voorkornen of onderdrukken 
called upon to render personal service in defence of the van uinnenlandse onInsten of wanneer hij wordt opgeroep8n 
Union. voor persoonlike dienstplicht tel' verdediging vall de Unie. 
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t.ielll;bers of 120. Any citizen who is a member of Parli nnt'nt, 120. Iedel' burger die Parlementslid is zal vrijge- Parlements-' 
£:r;~~:ne~~tAl shall be seconded from duty with the Defence Forces for so -ltehl worden van dienst bij deVerdedigingsmacht zolang hij li.d ledrij te 
f):o;n Defence long as he continut's to be a member of Parliament and, van het Pal'lcment blijft en zal gedurende dat tijdperk in ~~jg;:teld 
Forces. during tllat period, shall not be liD ble in time of peace vredestijd niet onderworpen zijn Dan dienst, oefening of vall dieJlst. bij 

for any service, training, or inspection under this Act. A inspektie knlChtens deze Wet. Ren lid van de Staande ~~ ~eroedht 
member of the Permanent Force shall not be eligible fOl Macht zal Iliet V'erkozen kunnen worden tot Parlementslid glD~smae , 
election as a member of Parliament or of a Provincial Council. of tot Lid van een Provinciale Raad. 

121. De Goeverneur-generaal kan een vrijwillige Zuidafri 
. . verplegingsdienst instellen en organiseren voor het verzorgen ka.ll!lst;

South 121. The Gove~·nor.Gen~ral may establJsh and .orgamze van de zieken ell gewonden in tijd van oorlog en die dienst Mlhbme,
African 
Milita.ry a VOIUllta:y l:ursmg St'rVlCe for . the sICk and 7.'11 genoemd worden de Zuidafrikaanse Militaire ambulance- f:~~dienst. 
Ambulance woun~ed 111 tlI~e of w~::, and that serVlCe shall. be styled dienst. De voorwaarden voor aanstelling bij en de plichten
Service. the .~outb AfrlC:,n MIlItary Ambnl.ance Serv~ce. The van die dienst en aIle zaken die daarbij bebOl'en zullen 


condltlOl1S of appo.mtment to and 111 that. serVICe and all voh,ens vool'schrift zijn. 

matters appertammg therpto shall be as prescnbed. ~ 


122 (1) Wet No. 25 van 189R (Kaap de Goede Hoop) Wijziging en 
zal hierbiJ als voIgt gewijzigd zijn en worden herroepin1!' 

:nde~:e:r~f h 1l12b2 . (l ) ~cht No. 25 of 1898 (llCape of Good Hope) 
lawR. S a e and IS ereby amendec1 as f0 ows 

Crt) In section one, after the words "Marked 25,54 }1l\!" 
there shall be inserted the words "or such otber 
boundaries as the Governor-General, with the con
currence of the Admiralty, may from time to time 
fix and define hy proclamation in the Gazette." 

(b) 	 In section jour, for the words "allY USCI' of such 
space" there shall be substituted the words ,. any 
such use"; Hnd the proviso at the end of the section 
shall he deleted and there shall be substituted there
for the 'words" so that the of this provision 
shall not be restricted by any of the particular matters 
mentioned above." 

(c) 	 Section six shall be repealed and there shall be sn b
stitl1ted therefor the following new section six,;

6. 	 "The Governor-General may from time to time 
on the recommendation of tbe Admiralty, make 
rules conceming the lights or signals to be' 
carried or used, and the steps for avoiding colli
sion to be taken, by His Majesty's vessels and other 
vessels nR vigating the waters of the Dockyard 
Port and of the approaches thereto; and such 
rules may impose penalties for the breach thereof 
not exceeding a fine of fifty pounds fDr every 
breach; and such rules shall be observed by and 
apply to His Majesty's vcssels as well as to other 
vessels." 

(Il) In section seven there shall be inserted after the words 
"every regulation" the words "and rule made":1 
and after the words "any such regulation" thtre 
shall be inserted the words "or rule." 

(e) 	 In section ten there shall be inserted after the words 
"or other thing being" the words "or likely to 
become." 

ef) 	In section twelve there shall be inserted after the 
words "shall be repaid by tbe owner thereof" the 
words "or, in case of the abandonmcnt thereof, by I 
the person who was the owner at the time of I 
abandonment." 	 ,, 

(0) 	Wherever the term" Defence Port" is used, there [ 
shall be substituted the term" Dockyard Port." 1 

(h) 	Section e'ighteen shall be and is hereby repealed_ 'I' 

Act No. 25 of 1898 (Cape of Good Hope) as hereby amended, 
be cited for all purposes as the" Simon's Bay Docl,yardi 

((t) 	 In Artikel een, na de woorden " Marked 2554 MM " in van wetten. 
te voegen de woorden "or such other boundaries as 
the Governor-General, with the concurrence of the 
Admiealty, may from time to time fix and define by 
proclamation in the Gazette" (of zulke andere grenzen 
als de Goeverlleul'-generaal, met de tocstemming van 
de Adrniraliteit., van tijd tot tijd bij Proklamatie in de 
8t(tat8lcoe1~ant mocht v3ststellell ell bepalen.") 

(b) In Artikel vier, de woorden "any user of such space" 
te wOI·den verv311gen door de woorden "any such 
use" (enig zodanig gebruik); en de voorbebouds
bepaling aan het einde van het artikel zal worden 
geschrapt en vervangen door het volgende "so that 
the generality of this provision shall not be restricted 
by allY of the particular matters mentioned above" 
(zodat de algemeenheid van deze bepaling niet 
beperkt zal worden door de een of andere van de 
biezondere hierhoven genoemde zaken." 

Artikel zes zal worden herroepen en zal worden 
v,,/,vangen door het volgende nieuwe Artikel zes : 
"0. De Goe-<-erneur-generaal kan van tijd tot tijd op 

aanbeveling van de Adrniraliteit regels optrekken 
betrefl'ende de lichten of seinen die gevoerd 
of gebruikt en de maatregelen tel' voorkoming 
van aanvaringt'n die genomen moeten worden 
door Zijn l\1ajesteits sehepen en door andere 
schepen die varen in de wateren van de 
Dokhaven en van dc_toegangen daartoe; en 
zulke regels k unnen op de overtreding daarvan 
straffen stellen van hoogstens ecn coete van 
vijftig pond voor elke overtreding; at ~ zulke 
regels zullen worden nagekomen door cn 
van toepassing zijn op Zijn Majesteits schepen 
zowel als door en op andere schepen." 

(d) 	In Artikel zeven zal achter de woorden "every 
regulation" ingevoegd worden "and rule made" 
en na de woorden "any such regulation" zal 
ingevoegd worden " or ru,$ " (of regel). 

(8) 	In Artikel tien zal achter de, woorden "or other thing 
" worden ingevoGgd ' or likely to become ". 

(/) 	In tw[talf zal achter de woorden "shall be 
I'epaid by the owner thereof ingevoegd worden" or, 
in case of the abandonment thereof, by the person 
who was the owner at the time of the abandonment" 
(of ingeval van verlating daarvan, door de persoon die 
de eigenaar was tijc1ens de verlating). 

(g) 	Waar de uitdrukking "Defence Port" (Verdedigings
h)ave~) gebez~gd ,v~l:dt, z:,l het .woord "Dockyard 

I o~t (dokha., en) daalvoo: 111 ~e plaats worden gesteld. 


(h) 	A.rbkelachttMrl wordt en lS mlts deze her1'oepen. 
Regulation Statutes Ui98-1U12." . 	 ,Wet No. 25 van 1898 (Kaap de Goede Hoop), zoals hierbij 

Igewijzigd, kan VOOI' aHe doeleinden worden aangehaald als de 
(2) The Naval Volunteers Act, 1908 (Cape of Good Hope)'I" Simonsbaai pokhay:en. ~egeliI~gs Wet,tenJ898-1912." 

and the Naval Volunteers Act 1907 (Natal) shall be and are (2) De MarIlle VI'lJwllhger \\ et H10I'I (Kaap de Goede Hoop) 
repealed. 	 ' 'ende Marine Vrijwilliger Wet 1907 (Natal) zijn en worden 

imits deze herroepen. 
(3) The Burgher Force and I,?vies Act, 1878 (Cape of 	Good (3) DR Burgerma0ht e~ Li?htin.&,sWet l}HS (Kaap de Goede

lBope), the Burgher and Levy Llsts Act, 181'14 (Cape of Good!Hoop), de Bur~er en L.IChtmgshJ8te!1 'Wet, 188~ ~.K~~ de 
Hope), Act No. 22 of 1907 (Natal), and tbe Volunteer CorpslGoede Hoop), 'Wet No. 22 van 1907 (Natal), en de '\rIJwIlhger
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Ordinance, 190;) (Orange River Colony), shall be and arelKorps Ordonalltie 1905 (Oranje Rivier Kolollie)zijn en worden 
hereby repealed. Imits deze herroepen. , 

123. Krachtens de bepalingen van Artikel honderd Toep:r,vg't
z'even en zeventig van de Leger Wet zal deze 'Net van toepassing van e e, 

Application 123. By virtue of the prOVU31ons of section one hun-I zijn op aIle leden van de Verdedigingsmacht van de Unie, hetzij 
of Act. dred and seventy-seven of the Army Act, this Act shall extend to dienst doende binnen of buHen de Unie; en wanneel' het 


all members of the Defence Forces of the Union whether :nodig is deze Wet toe te passen buiten de Unie zal ieder vonnis, 

serving within or outside the Union; and whenever it isboete of straf, gewezen of opgelegd tel' zake van die toepassing, 

necessary to enforce this ~~ct outside the Union, any sentence,'even gel dig zijn en uitgevoerd worden als ware dat vonnis, 

fines or penalties, pronounced or imposed for the purpose ofdie boete of stmf in de Unie gewezen of opgelegd. 

such enforcement shall be as valid and effectual and shall bei 124. In deze 'Vet zullen wanneer ieder andere wet Woor?, 

carried into effect as if they had been pronounced or imposed dan een wet van het Unie Parlement is aangehaald, de woorden bepalmg'. 

in the Union. 

. 
InterfJret~ 124. ~n thIS .Act, w.he~e any statute ?ther than a law
tion of terms ?f the U~llon ~arhament IS cIted, the words m brack~ts follow

mg the tItle c~ted shall be taken to refer to the legIslature by 
whose :;uthonty that .statut~ was en,acted. 

In thIS Act, unless mconSlstent WIth the context,~ 
"seventeenth year" or "twenty-first year" or a similar 

term combining with the word "year" any ordinal 
numeral adjective shall, when such term is used to 
denote a particular age of a citizen, mean that 
calendar year in which a cit~zen attains the age 
indicated by such ordinal numeral adjective; 

"Army Act" shall mean the Army Act of the Parlia
ment of Great Britain and Ireland as amended from 
time to time; 

" citizen " shall mean any male British subject in the 
Union other than a British subject belonging to His 
Majesty's Naval Forces or Naval Reserve Forces or 
to His Majesty's Regular, Reserve, or Auxiliary 
Military 'Forces, or in the service of His Majesty's 
Government or on the personal staff of the Governor-
General of the "Cnion ; 

"His Majesty's Government" shaH mean the Imperial 
Government of the United Kingdom of Great Britain 
and Ireland; 

" in time of war" shall mean any time during which an 
actual state of war exists, or may, in the opinion of 
the Governor-General, be anticipated; 

" member" shall include any officer, non-commissioned 
officer and man; 

"military district" shall mean a military district ap-I 

,tussen haakjes die op de aangehaalde tHel volgen, geacht 
iworden te verwijzen naar de wetgevende macht door wier 
,gezag die wet werd gepasseerd.

In dfze Wet zal, tenzij in strijd met de samenhang,
" Zeventiende jaar" of "een en twintigste jaar" of eell 

dergelijke uitdrukking waarin het woord "jaar" 
voorkomt in verband met enig bijvoegelik getalwoord, 
wanneer zulk een uitdrukking gebruikt wordt om een 
bepaalde leeftijd van een burger aan te wijzen, 
betekenen dat kalenderjaar waarin een burger de 
door dat bijvoegelik getalwoord aangegeven ouder
dom bereikt; 

" Legerwet" betekenen de Legel'wet van het Parlement 
van Groot Brittanje en Ierland, zoals van tijd tot tijd 
gewijzigd ; 

"burger" betekenen enig mannelik Brits onderdaan in de 
Unie, niet zijnde een Brits ondel'daan behorende tot 
ZijnMajesteits Zeemacht of Zee-reservemacht of tot 
Zijn Majesteits Geregelde, Reserve- of Hulptroepen, 
of in dienst van Zijn Majesteits Goevernement of 
bij de persoonlike staf van de Goeverneur-generaal 
van de Unie : 

" Zijn Majesteits Goevernement" betekenen het Imperiale 
Goevernement van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot Brittanje en Ierland ; 

" in tijd van oorlog" betekenen enige tijd waarop een 
werkelike toestand van oorlog bestaat of, volgens het 
oordeel van de Goeverneur-generaal, verwacht kan 
worden; 

" lid " insluiten enige officier, onderofficier en manschap ; 
" militair distrikt" betekenen een militair distrikt krach

tens deze Wet aangewezen ; 
" Minister" betekenen de Minister van Verdediging of 

pointed under this Act; I andere Minister aan wie de Goeverneur-generaal de 
" Minister" shall mean the Ministk3r of Defence or any other: toepassing van deze Wet moge opdragen ; 

Minister to whom the Governor-General mayassigni "onderofficier" insluiten enige waarnemende onder
the administration of this Act ;~ 'officier en een adjudant onderofIicier die geen 

"non-commissioned officer" shall include any acting non-: honoraire officierspost bekleedt ; 
commissioned officer and a warrant officer not holding! "officier," wat betreft de Verdedigingsmacht, hetekenen 
an honorary commission; : iedere persoon die krachtens subartikel (5) van 

"officer" as regards the Defence Forces shall mean any artikel acht en twintig tot kommissierang benoemd 
person appointed to commissioned rank under sub.! is en zal insluiten een officier die tijdelik is aange
section (5) of section twenty-et'ght and shall includeI steld alsook een adjudant-onderofficier die een hono
an officer provisionally appointed and a warrant! raire kommissie houdt ; 
officer holding an honorary commission; I"andere troepen van Zijn Majesteit" insluiten de 

"other His Majesty's Forces" shall include the Military! 
and Naval Forces of the United Kingdom of Great 
Britain and Ireland, whether regular, reserve or 
auxiliary, and any forces raised under statutory! 
authority in India or anywhere within His MajestY'sl' 
Colonies or self-governing dominions other than the, 
Union; 

"peace training" shall mean the military training pre-I· 
scribed under this Act in the Coast Garrison Force or 
Citizen Force; , 

" prescribed" shall mean prescribed by or under this 
Act or by or under the regulations; 

" regulation" shall mean a regulation made and in force 
under this Act; 

"rifle association" shall mean a rifle association estab
lished under this Act; 

.. sub-district" shall mean a portion of a military district 
appointed a sub-district; 

" this Act" shall include all regulations made thereunder. 

Militaire en Zeemacht van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot Brittanje en Ierland, hetzij geregeldt', 
reserve of hulptroepen en iedere troepemacht 
krachtens wet op de been gebl"(iCht in Indie of in 
enige andere Kolonie of zelfr'egerend gebied ,an Zijn 
Majesteit, behalve de Unie ; 

"oefening in vredestijd" betekenen de krachtens deze Wet 
voorgeschreven militaire opleiding bij de Kust
garnizoensmacht of Burgermacht ; 

" voorgeschreven" of "volgens voorschrift" butekenell 
voorgeschreven door of volgens deze Wet of krachtens 
de regulaties ; 

" regula tie " betekenen een regulatie die opgetrokken en 
van kracht is krachtens deze Yvet ; 

" schietvereniging" betekenen een schietvereniging 
krachtens deze Wet opgericht; 

" subdistrikt" betekenen een gedeelte van een militair 
distrikt, als een subdistrikt aangewezen ; 

"deze \Vet" insluiten alle regulaties daaronderopgetrokken. 
E 
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Short 125. This Act may be cited for all purposes as the 125. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden K()rte titel en. 
~i!i: ~fdcom- South Africa Defence Act, 1912, and shall, save where it is aangehaald als de Zuid Afrika Verdedigings Wet, 1912, en zal, f:!~i"k.I:;
mencementof otherwise expressly provided as to any portion thereof, com- behalve waar speciaal andel'S is bepaald met betrekking tot enig trediD!; van 
Act. mence and come into operation on the date of its first publi- gedeelte daarvan, in werking treden op de datum van de Wllt~ 

cation as an Act in the Gazette. eerste publikatie daarvan als Wet in de Staatskoerant. 

EERSTE BIJLAGE. 
FIRST SOHEDULE. WETTEN KRACHTENS WELKE MILI'l'IE- OF VRIJWILLIGER

LAWS UNDI;JR WHICH MILI'rIA OR VOLUNTEER CORPS, CADET KORPSEN, KADET- EN RESERVE-ORGA~ISATIES ZIJN OPGE
AND RESERVE ORGANIZATIONS ARE ESTABLISHED RlOH'r; (AR'l'IKELS twinUg EN zes en l'eertig) 
(SEO'J'IONS twenty AND forty-six). 'i 

, 

Colony, jNUmber and Year of Law. 
-~-.......- 

Cape of Good Act No. 32 of 1892 ... 
Hope 

Act No. -1 of l89a 


Act No. 16 of 1895 ...

" 

Natal ... ... Act No. 36 of 1903 ... 

" 
... ... Act No. 30 of 1905 ... 

" 
... ... Act ~o. 36 of 1906 ... 

Transvaal ... Ordinance No. 37 of 1904 

., ... Act No. 21 of 1908 ... 

Kolonie. ,Nummer en J aar.an Wet.] THel of Onderwerp van Wet. 

Title or Subjeot of Law. 	 ~""'~'-~~-I-"""-" ...... ------~-~ !.... -----------
Kaap de Goede I 

..- ..... ·~~~-----I 'Hoop ... II Wet No. 32 van 1892 ... I De Wet op de KolonialeStrijd-
The Colonial Forces Aot, 1892. i lJlacht, 1892. 

... I Wet No.4 van 189f~ ... I De Wet op ne KolonialeStrijd
! 	 macht Wijzigingswet, 1893.The Oolonial Forces Act 

Amendment Act, 1893. Wet No. 16 van 1895 ... 1 De Wet op de KOloniale Strijd· 
The Colonial Forces Act, 1892. I macht, 1892, Wijzigingswet, 

Amendment Aot, 1895. . I 1895. 
The Militia Act, 1903. Natal ... ... 1 Wet :10. 86 van 1908 ... I Do MiJiriewet, 1903, 
An Act to amend the Militia " Wet No. 30 van Hi05 ... i Een Wet ter wijziging vau de 

Aot, 1903. i l\'Iilitiewet, 1903 
An Aot to amend the Militia Wet No. 36 van 190(l ... I Een Wet ter wijziging van de 

Act, 1903. i ~mitiewet, 1903. 
The Volunteer Corps Ordin- Transvaal Ordonantie No. 37 van I De Ordon.ntie op Vrijwilliger

ance, 1904. 1904 ... ... korp,en 1!l04. 
The Volunteer Corps Amend ., Wet No. 21 van 1908 ... De Wijzigingilwet op Vrij'I' 

willigerkorpsen 1908.ment Act, 1908. 
i 

TWEEDE BIJLAGE. 
SECOND SCHEDULE. DE SAMENSTELUNG EN FUNKTIES VAN DE VERDEDI

GINGSRAAD GEDURENDE VIJF JARENVANAF DE INWERKING
THE OONSTI'l'UTION AND FUNCTIO~S OF THE COUNCIL OF TREDING VAN DE ZUID-AFRIKA VERDEDIGINGSWET, 1912 

DEFENOE FOR FIVE YEARS FROM THE COMMENCEMENT (WAARNAAR VERWEZEN WORDT IN ARTIKEL negen en 
OF THE SOUTH AFRICA DEFENOE AC'l' 1912 (REFERRED twinUg). 
TO IN SECTION twenty-nine). I. (a) De Verdedigingsraad zal bestam uit vier leden door de S&men
,. , , Goeverneur-generaal benoemd, f'n de Minister van Verdediging stelling.

Oonstitution. I. ~a) rhe CounCIl of Defence shall conSISt OffOUl: rr~&mbers alsdan in Ilmbtsbetrekking, welke e:J) officio Voorzitter van de 
appomted by th,; Gove.rnor-General and of. t~le Jl.IIIlls~r of Raad zal zijn, De Sekretaris voor Verdediging of zulk ander 
Defence for th.s tIme bemg, who shall. ex OjJlCUI, be PreSIdent lid van het Departement van Verdediging als de Minister van 
of the CounelL The Secretary for Defence or such other Verdediging moge aanst~llen, zal Sekr:taJ;is van de Raad zijn. 
me:nber of the ~epaltment of Defence as the Mmlste.r of l (b) De Raad zal zo dlkwels als nodlg IS vergaderen en op 
Defence may ap~olIlt, shall be the Secretary of the OounclL 'zulke plaatsen en tijden als de Voorzitter moge vaststellen, 

(b) Th.e CounCil shall meet as oft~n as may he nec.essary, and tel' overweging van zakeIl die de Raad voorgelegd moeten 
at su?h tlI~es and places as t,he PreSIdent may ~PPOlllt, for the worden, doch er zal minstens iedere zes maanden een ver
conSldel'atHlD of matters whlCh.are due to.be laId before but gadering gehouden worden. 
there shall be at least one, mee~lllg every SIX n,lOnths. '. Cc) Leden van de Raad zullen gel'echtigd zijn tot vergoeding 

(c) Members o~ the CounCIl shall be en tItle~ to recel ve van billike kleine uitgaven voor reia en verblijfkosten in 
r?asollab!e out-of-pocke~ exp~nses .for travellmg and sub- verband met hun plichten als leden, doeh zullen zij te dien 
slsten~e 111 connec~lOn WIth theIr dutIes as I.ncm bHrs, but shall opzichte tot geen andere emolumenten gerechtigd zijn. 
be ent;~led to reC?lVe Il? ~ther ~molume:lts m that l':spect. ; (d) Van tijd tot iijd, en onderworpen a'ln de goedkeuring 

(d) Ihe CounCIl ma) flom bme to tIme and subJ~ct to th van de Goeverneur-generaal, mag de Raad regulaties of 
approva~ of the Governor-General ma~e, altc.r or rescmd rule een reglement van orde voor de leiding van zijn werkzaam
or standmg orders for the conduct of Its busmess. heden maken, wijzigen of herl'oepen, . 

Function~. 	 II. (a) The Cotmcil shall be consulted and advise on every. IL Ca) De Raad ~?rdt g~l'aadpleegd en geeft advies op Funlctl!ll!. 
proposal involving the exercise by the Governor-General €If leder voorstel waarblJ het u~toefenen door de Goeverneur
the powers vested in him under the following provi<lions of generaal van de bevoegdheld verleend door. een van de 
this Act, that is to say- ~ volgende bepalingen van deze Wet, betrokken is, n:!:~ 

(i) sub-sections (3), (4) and (6) of section twenty-eight; (i) Sub-arti!rel.s (3), (4) en (6) van artikel acht en 
(ii) section thirty-eight; 	 .. . tW1nttg ; . 
(iii) sectionsfor·ty-six and forty-seven ; 	 (;;) Art~ke; acht en dert~fJ ; _ . 
(iv) sections fifty-seven and sixty-three; 	 (~ll) Arh.ke.s zes en veert'!fI ~n zeven. en v~ert.~g: 
(v) section .seventy. 	 (IV) Art,lkels zeven. en mJfttg en dne en zest~g ; 
(vi) section one hundred and sixteen; 	 (v) Art~kel zevent1g; . 

. (VI) ArtIkel honderd en zest'wn. 
and the Minister shall lay before both Houses of Parliament, en binnen veertien dagen na de aanvang van hun eerBte 
within fourteen days from the commencement of its first zitting in ieder kaleodel' jaar zal de Minister een verslag aan 
session in any calendar year, a report showing the manner in beide Huizen van het Parlement voorleggen aangevende de 
which the Governor - General has exercisHd those powers wijze waarop de Goeverpeul'-generaal gedurende het af
during the previous calendar year, together with such recom- gelopen kalender jaardie bevoegdheid heeft uitgeoefend als
mendations of the Council of Defence thereon as the Council mede zulke aanbevelingen van de Verdedigingsraad daarop, 
may desire to be recorded in that report: Provided that the als de Raad in dat verslag moge wensen te boekstaven; Met 
Governor-General may, in cases of great urgency, exercise any clien verstande, dat in geval van dringende noodzakelikheid 
of the powers hereinbefore mentioned before the Defencej· de Goeverneur-gelleraal alle voormelde bevoegdheden mag 
Council has been consulted and has given its advice thereon, uitoefenen voordat de Verdedigingsraad geraadpleegd is en 
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but in such cases the recommendations of the Defence Councilrzijn advies daal'op heeft gegeven, doch in zulke gevallen 
shall be subsequently obtained and reported to Parliament in,zullen de aanbevelingen van de Verdedigingsraad daarna 
manner aforesaid. Iworden verkregen en zullen op de voorgemelde wijze aan 

(b) The Goverllor - Gelll:lral may in addition cause the!het Parlement worden gerapporteerd. 
Council to be COIl suIted and to be requested to advise upon I (b) Buitendien kan de Goeverneur-generaal de Raad raad
other matters not directly involving the exercisc of anyiplegen en om advies vragen aangaande zaken niet direkt de 
powers vested in him 01' the Minister under this Act, butluitoefening van bij hem berustende of hem onder deze Wet 
having relation to the general or special defence r.equirementsldoor de Minister verleende bevoegdheden rakende doch welke 
of the Union, whether ari~ing from normal or abnormal betrekking hebben op de algemene of biezondere verdedigings 
conditions affecting the peace and security of the Union. Ibenodigdheden van de Unie, hetzij die voortvloeien uit 

In such cases the Governor-General may summon otherlncl'male of abnormale toestandende vrede en zekerheid van de 
persons having special knowledge and experienee in those Unie betreffende. 
matters to join the Defence Council in deliberating and givingl In zulke gevallen kan de Goeverneur-generaal andere 
adv"ice thereon. ipersonen, die biezondere bekendheid hebben met en onder-

Ivinding van zulke zaken oproepen om zich bij de Verdedi
Igingsraad aan te slliiten voor beraadslaging daarover en het 
1geven van ad vies daarop. 

THIRD 	SCHEDULE. 
DERDE BIJLAGE. 

FORMULIER VOOR EED OF VERKLARING TE WORDEN 
FORM OF OATH OR DECLARATION TO BE TAKEN OR MADE AFGELEGD KRACH'fENS ARTIKK.L negen en del'ti,q. 

UNDER SECTION thi1'ty-nine. 
Ik, ................................................... , etn Brits onder

daan zijnde en wensendo mij aan to sluiten bij de Staande 

I, ...................................................... , being a British Macht van de Unie van Zuid-Afrika voor e~n tijdr.>erk van 


subject and desiring to engage myself in the Permanent Forces ............................................................ Jaren vanaf de 

of the Union of South Africa for a term of .............. years ....................................... dug van .............................. , 

from the .................................... day of ........................ 19...... verklaar ()nd~.r:..;-l.l~() dat ik cretrouw zai zijn aan Zijn

make oath and say. . ' plechtIghk " 
19...... , Eolemnly---declare that I w111 bear true and faIthful Majesteit Koning George t~e Vijfde, zijn .erfgenarnen en 0r.vol
allegianc9 to Hi:'! Majesty King George the Fifth, his heirs gers volgens wet en dat Ik ~e~rouw dwnst zal doen bIJ, ~e 
and successors a:;;ording to law, and will faithfully genoemde rnac~t tel' verdedlgmg van de geno::mde Ume 
serve in the said FCIC~, in the defence of the said Union, and en ter handhavmg van de orele, a1 naar van mIJ verlangel 
in the maintenance of order, as may be required of me. mocht worden. 

Handtekening .............................................. .. 

Signature ...................................................Bez.w.orell voor mI'J' deze dag
.. 	 van 

... ,............... ................. . 

to Verklaard 

Swwn . 19 ...... te............................. . 
Declared before me, thls .................................... day 


Handtekening van de attesterende ambtenaar.................................. , 19...... , at ................................ . 


~ignatlUe of attesting officer ..... ., ......... . 


E2 
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FOURTH SCIUJDULE. VIERD}<] BIJLAGE. 

LAWS MEN'l'IONED IN SECTION forty-five, ANY OF WHlCHiWE'l"l',KK VERM.ELD IN ARTIKEL vi.Jf enlJ(!ertig DIE BUI'I'Er; 
MAY BECOME INAPPLICABLE. WERKING KlTNNEN GUS'l'EI,D WORDEN. 

I No. and Year I Title or SubjectProvince. of Law. of Law 

~,~"~----"~~~ ,~----.....-~~--~"'-~-

Cape of 
Good Hope 2 of 1840 

Ordinance No. 
25 of 1841 

Act No. 29 of 
1868 

Act No. 12 of 
1874 

Act No. 14 of
" 1880 

ing the Executive' 
Police of Cape Town 
and the District 
thereof. for defining 
the Powers and 
Du~ies ot the sl\~d 
PolIce In certfiln 
eases and for pro
moting the peace 
and good order of 
the said Town. 

Ordinance for improv· 
ing the Police of the 
Colony. 

NorthernBoroerPolice 

Tbe Polioe Superan. 

nuation Act, 1874. 


An Act to amend Act 

No. 29 of 1868. 

Act No. 12 of I The Police Regulation 
Act, 1882. 

'rhe Police Regulation 
Act, 1883. 

The Colonial Forces 
Aot, 1892. 

Ordinance for creating 
fie1doornets and con
stables in and for 
the district of Natal. 

The Police Act, 1894 

An Act to amend the 
Police Act of 1894. 

To amend the Natal 
Police Acts. 

The Transvaal Police 
Act, 1908. 

The Orange River 
Colony Police Act, 
1908. 

----,..:;.-----.:...---------.:...--------il'ransvaal 

Extent of 

Inapplicability. 


Ordinance No. : Ordinance for improv-I So much as is inforceji ~~~HooP 
at the commence
ment of this Act,. 
exoept section~! 
sevente/?/n, twrmt:lf, ! 
twt'nty ·/OUI' andl 
~Mrty. to thiJ'ty;/ive 
IncluSlv~ " I 

' 

So much as is un·i 
repealed at the. 
eommencement oflthis Act. 


The whole. 


Sectionjivl!. 

The whole. 

The whvle, except' 
, sections thi1'teen to 

twenty-one inclusive 
or except any other 
provision thereof 
relating to pensions. 

So much as is un. 
repealed. 

Sections fo"U'1' to four. 
teen inolusive and 
section eigkty.eight. 

So mueh as refers to 
members of the 
force. 

The whole, except 
sections 8e~,enteen, 
twenty, twenty-one, 
rody, and para
graphs (0) and (0) 
of iorty-ji'lX5, sec
tions iorty.sirIJ, 
fm·t·y • eig M, fifty, 
and fif~y·two. 

The whole, except 
sections f01M' and I 
ji'l,e. 


Section two. 


The whole. 

The whole 

Provincie. 
I 
i Nc. en Jaar 

van Wct. 
Titel of Onderwerp 

van Wet. 
In hoeverre niet 
van toepassing. 

Nata] ... 

... 

,Oranje 
Vrijstaat 

Ordonantie 
No. 2 van 
1840. 

Ordonantie 
No. 25 van 
1847. 

Ordonantie tot verbe
tering van de Uit. 
voerende Pol it i e 
van Kaapstad en het 
bijbehol'ende distrikt, 
tot omschrij ving 
van de "Macht 
en Plichten van 
bedoelde Politie in 
zekere gevallen en 
tot bevorderiDg van 
de rust en goede orde 
in voormelde stad. 

Ordonantie tot velOO· 
tering van de Politic 
van de Kolonic. 

Wet No. 29, Noordelike Grenspo. 
van 1868. litie. 

Wet No. 12 De Politic Superan. 
van 1874. nuatie Wet, 1874. 

Wet No. 14 Wet tot wijziging van 
van 1880. Wet No. 29 van 1868. 

Wet No. 12 De Wet op de PoIitie· 
van 1882. regula-ties, 1882. 

Wet No. 31 
van 1883. 

Wet No. il2 
van 1892. 

Ue Wet op de Politie· 
regulaties, I88:cl. 

De Wet op de Koloniale 
Strijdmaeht, 1892. 

Ordonantie 
No. 5 van 
1846. 

Ordonantie tot aan· 
stelling van vddkor· 
netten en konstaOOls 
in en voor het 
Distrikt Nata!. 

Wet No. 
van 1894. 

1 De Politiewet van 18!14 

Wet No. 37 
van 1898. 

Wet No. 13 
van 1910. 

Wet No. 5 
van 1908. 

Wet No. 36 
van 1908. 

Wet tot wijziging van 
de PolitiI' Wet van 
1894. 

Tot wijziging van de 
Natalse Politiewet. 
ten. 

De Transvaalse Politie· 
wet 1908. 

De Oranje RivierKolonie 
Politiewet 1908. 

Voorzover dezelve van 
kracht is bij de in· 
voering van deze 
Wet, met uitzonde· 
ring van artikels 
zerentien. twintig, 
rim' en twintig en 
artikels dedig tot en 
met -dj/ ell Jed"if!. 

Voorzover dezelve te·n 
tijde van de invoe
ring van deze Wet 
nog n iet herroepell 
is. 

Gehcol. 

Artikel t·ijj. 

Gehee!. 

Geheel, met uitzonde· 
riDg van artikel 
tlertien tot en met 
eelt en tWintig of 
met uitzondering 
van iedere andere 
bepaling daarvan 
betrekkelik pen· 
sioenen. 

Voorzover dezelve DO!!" 
niet herroepen is. 

Artikel vier tot en 
met tJPM'Uen en arti. 
kel aeM en tachtig 

VOlJfZOVer dezelve be
trekking heeft op 
laden vall de macht 

Gebeel, met uitzonde· 
ring van artikel.· 
zf!1:entien, tw'intig, 
een en twint'ig, veel'
tig, '!:iji en "N!erti!/, 
paragrafen (b) ell 
(t,), artikels "es el 

1:eDrt-ig, adtt en UN 

tig, v~jftig en t?"ec 
envij/tig. 

tkheel, met uitzollde. 
dng van artikel 
ViBI' en ~'ijj: 

Altikel twee. 

Geheel. 

Gflheel.I 
r------~------~------------~----------

" 
" 

~atal 

TranEYa&l 

Oralwe t'ree 
'" State 

1892 

Act No. 31 of 
1883 

Act No. 32 of 
1892 

... 1 Ordinance No. 
5 of 1846 

Act No.1 of 
IBM 

Act No. 37 of 
1898 

Act No. 13 of 
1910 

Act No.5 of 
1908 

Act No. 36 of 
1908 
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FIFTH SCHEDULE. 	 VI.JFDE BIJLAGE. 

Sections of the Army Act (Great Britain and Ireland) which Artikels van de Legerwet (Groot Brittanje en Ierland) 
nnder section ninety-five of this Act are not applicable to the welke kmchtens artikel vi;}! en negentig van deze Wet niet van 
Defence Forces of the Union. toepassing zijn op de Verdedigingsmacht van de Luie. 

Sections one, two and tM'ee; sections tMrty, thirty-one and. 	 " . , ', " 
sixty-n'ine; Part II, sections seuenty-six to one hundred and Artlkel8 een.. twee en ririe, H!'tlkels dert!fl, cen, en derttg en 
one inclusive; Part III, sections one hun(Z,t'ed and two to oneneu,en en, zesttg ; Deel 11., artlkel zes er~ zeuenhg tot en met 
hundred and twenty-one inclusive; sections one hundred artlkel honderd e:n een; Deel IlL, artlkel h,on~IJ?'d en .twee 
and torty-one, one hundred and forty-thr'ee, one lmndred tot en met artlke.I honderd ~n en llf!Wltg; artlkels 
(tna forty-sirr, one hundred {md forty-seven, {fne hond~rd een en vee1'ttg, honderd ~rte en veerttg, hon(ierd z~s en 
httndred and sixtY-SVlJ, and one hundr'ed and ,~ixty-seuen; I'eertl,q, honderd zeve1~ en v?ertzg, honderd, ze8 en ze8t~g en 
sections one lzund1'ed and seventy-/ou1' and one lmndj'ed (mel hOr1:derd zeven en ~(:st~g; artIke~ honderd v:wr en zevenl1g en 
seventy-j(}ur A; sections one huridred and seventy~eight to a'rtIkel ho.ndl?nl liter en zever:t'l,g A; artlkel honderd add 
(me hundred and eighty-one inclusive; sections one hundred en .zeventlg tot en,. met artl~el hondf!rd een en t(tcht~g; 
and eightY-fi/le and one hwndred and eighty-seven. 

SIXTH SCHBDL"LE. 

PENSION,ETC.,PAYABLEUNDERSUBSEOTION(l)OFSECTION 
one hundred and eighteen. 

(a) 	A pension not exceeding seventy pounds a year, to 
the widow during her life or until she re-mal'ry. 

artlkBls Iwnderd 1Jqf en tachtzg en honderd zeven (!f/ tachb"q, 

Z:E~SDE BI.JLAGE. 

PENRIOEN1lJN ENZ.: BE'l'AAI,BAAR ONDER SUB-ARTIKEL (1) 
V AN ARTIKI<::L Izondenl en achttien. 

(a) Een pensioen niet tebovengaande Zeventig Pond per 
jaar aan de weduwe gedurende haar leeftijd of totdat zij 
hertrouwt, 

(b) Een toelage niet tebovengaande Zestien Pond per jaar 
voor ieder kind, wannfer het e"n zoon is totclat hij de ouder

(7;) An allowance not exceeding sixtee[! pounds a year for (10m van achttien jaren bereikt, en wanneer het een dochter 
each child, i~ a son, until he attains the age of: eight- is, totdat zij de ouderdom van een en twintig jaren bel'eikt 
een years, or if a daughter, until she attains the age of of vo6r dien huwt.. 
twenty-one years or marries under that age. (c) Een toelage nid tebovellgaande Vijftig Pond per ,iaar 

Co) An allowance Ilot exceeding fifty pounds a year to vooe bejaardE of zwakke ondet's of [jan ef'n vl'ouwelik 
aged or infirm parents, or t{) a female relative whf' familielid dllt op het tijdstip van zijn dood voor onderhoud 
was wholly dependent on the deceased for main ten, geheel afhankelik is van de overledene. 
ance at the time of his death. De toekenning en het ophouden van de toelage aan een 

The gl'ant and discontinuance of any allowance to an y person persoon onder (b) on (c) van deze Bijlllge zal aan de diskretie 
under (b) and (c) ofthis Schedule shall be in the discretion of nm het GoeVel'Il ement worden overgelaten, 
the Government. Geen deel van een pensioen oj' toelage onder deze Bijlage 
~o part of any pension or allowance payable under this betaalbaae, kan overgemaakt, overgedragen of met verband 

Schedule shall be capable of heing assigned, transferred, 01 belast worden noch zal het in beslag genomen knnnen worden 
hypothecat.ed nor shall it be attached or subjected to any form of onderworpen zijn aan enige vorm van eksekutie onder een 
of execution under a judgment or order of a court of law no! vonnis of order van een gerechtshof noch zal het afgegeven 
shall it pass under ally order made for the sequestration Ofj'worden onder een order gemaakt VOOI' st'kwestratie nm de 
the estate of the beneflciary, boedel van de beguDF!tigde. 
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No. 14.-1912 ] No. 14.-1912.J 

AC1"' 
TO 	 TOT 

Provide for the Establishment, Organisation, Regeling van de Oprichting, Organisatie en het 
and Oontrol of the South African Police. Beleid van de Zuidafrikaanse Politie 

(ASSE~'1'lm '1'0 121'H JUNE, 1912.) (GOEDEKEURD 12 JUNIE 1912.) 

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

South Africa, as follows 

PRELIMINARY. 

1. In this Act, unless inconsistent with the context, 
., .. d fl' " h 11 . h 0 .,'commlSSIOne 0 lCel' s a, ,Hlean.r. e ornmlSSlOner 

ZIJ HE'!' BEPAALD door ZijnMajesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 

als voIgt ; 

VOORAFGAANDE BEPALINGEN. 

1. In deze Wet betekent zo de samenhang niet een andere 
,zin aanwijst, 

tIf
Interpreta dbti6n of terms, "oor epll.-Imgen 

and any deputy commlSSlOner, mspectol', or 8ub-1 "officier" :-de Kommissaris alsmede ieder adjunki
inspector of the South African Police; kommissaris inspekteur of sub-inspekteur van de 

" imprisonment" shall mean imprisonment with or with- Zuidafrikaa~se Politie . 
0;:tt hard labour, as the court passing sentence may "gevangenis" :-gevangenls met of zonder harde arbeid, 
(hrect; naar gelang het vonnisvellend hof beveelt'j 

"member of the force" shall mean any commissioned "lid van de dienstmacht" :--een officier onderofficiel' of 
officer, non-commissioned officer, or constable serving konstabel die in de Zuidafrikaanse Politie dient over-
in the South African, Police in accordance with this eenkomstig deze Wet of de regulaties ; 
Act or the regulatIOns; ,. Minister" :-de Minister van J ustitie of de Minister aan 

" Minister" ~h~ll meaD the Minister of Justice, or any wie de Goeverneul'-generaal van tijd tot tijd tIe 
other ~hlllster ,to who:m the Gove::n?r-Ge,neral ma,Y uitvoel'ing van deze Wet mocht opdragen ; 
from tlme to ilme assIgn the admlmstratIon of thlS " l'egulatie" ;-een l'E'gulatie vastgesteld ingevolge dez€' 
Act; \Vet en van kl'acht overeenkomstig al'tikel tien; 

" reglliation " shall mean a regulation made under this Act "de dienstmacht" ;-de officieren onder-officiercn en 
and of force and effect in accordance with section manschappen van de Zuidafrik~anse Politie opgel'icht 
ten ; ingevolge deze Wet. 

H the force" shall mean the officers, non-conrmissioned· ____ 

officers, and men of the South African Police 

established under this Act. HOOFDSTUK I. 


ORGANISA'l'IE, 

OHAPTER 1. 2. Op een door de Goeverneur-generaal bij proldamatie in Samenstel
de Staatskoer'ant te bepalen dag Diet eerder dan de een en li!1l' ran 

ORGANIZA'l'ION. dertigste dag van Januarie 1913, wordt, onder de naam van dlens.macht 

· h d f d t t b fi db" Zuidafrikaanse Politie," een politiemacht opgericht, dieComposition 2.• There shall be estab 1IS e , as, ro~n a a e. 0 e xe . Y samengesteld is-
of force. the ~overnor-Geller~l by J?roclamatlOn m the Gazette, not bel,ng (a) uit alle personen, die op of nil. die dag overeenkomstig 

earber than the tlurty-first ,day of ~anuary, 1913. a pollce deze Wet als leden van de dien!'!tmacht ingelijfd
force entitled the South AfrlCan Pohce and composed of,- worden; 

(a) such p~rs?ns as may, be enrolled as membert:! of the (b) behoudens het bepaalde bij het eerstvolgend artikel, 
force m terms of tIllS Act on or subsequent to that uit die politiekorpsen of delen van de politiekorpsen 
dat~ j , • ,welke, ofschoon wettelik opgericht zijnde, geen deel 

(b) subJect to the provIslons of the next succeedmg uitmaken van de permanente verdedigingsmacht van 
section, such of the police forc~s or portions of the de Ullie. 
police forces as have been conshtuted 1y law but do Zodra een politiekorps of deel van een politiekorps bij de 
nTot, form part of the permanent defenee forces of the Zuidafrikaanse Politie ingelijfd is, dan tredell, met inacht

. TImon. ., " neming van het bepaalde bij het eerstvolgend artikel, aIle in 
SubJect to the prOVIsIons of t~e next su~ceedmg sectlOn, as de Bijlage tot deze Wet opgenoemde weiten, in de omvang 
~oon as any P?hce fO~'ce or pOl'~lOn of apollce force has be.ccme aangewezen in de vierde kolom daarvan, die v66r de inlijving 
~ncorporated m the SO~lth Afrlca~l Pollce any la:v mentlO~ed toepasselik waren op een alzo ingelijfd politiekorps of deel 
m the Sc~edule to thlS ~ct wInch befo,re the mco~poratlOn daarvan, ten aanzien van de leden van de Zuidafrikaanse 

was apphcable to the polIce force or portlOn of a pohce force Politie buiten werking, 

so incorporated shall cease to apply to any member of the . 

South African Police to the extent set out in the fourth 3. Mocht cen raad bedoeld m Wet No. 19 V'<ln 1872 of een Biezo!1d,:re 

column of that Schedule, plaatselik bestuUl' bedoeld in Wet No. 11 van 1881 van Natal, vtoorzlempg , 


b " d" d W t l't' d' f en aanZlenIJ e InVOerlng van eze e, po 1 le Ienaren 0 een van gemeen-
Special pro 3. Whenever a council referred to in Law No. 19 of 1872 or politiekorpsin dienst hebben nit krachte van de bevoegdheid ~li~e politie
vision as to a local board referred to in Law No. 11 of 1881 of Natal is, bij een van voormelde wetten verleend, dan kan zulk een In Natal.borough
police forces 	 at the commencement of this Act, maintaining policemen or politiedienaar of politiekorps bij de Zuidafrikaause Politie niet 
in Natal. 	 a police force under the powers c?nferred by either of ,those worden ingelijfod, dan met toeste:mmi~g van vorengenoemde 

laws, no such policemen or pollce force s.hall be lllcor- raad of plaat~eh,I: J:estuur respek~levehk. .. . 
porated in the South African Police except wlth the consent,. Zo~~ng de mhJvl!lg met zodalllg~ toestem~lllg lllet geschled 
of the said council or the local board, as the case may be, and,jlS, bh]Ven de bepalmgen van aIle III de BIJlage tot deze Wet 
until the incorporation with such consent, any provision of !opgenoemde wetten waaraan zulk een politiedienaar of politie
any law mentioned in the Schedule to this Act under Whichlkorps bevoegdheid ontleent of uit hoofde waarvan hij tot een 
any snch policemen or police forces derive authority vI' are dienst verplicht is, op die politiedienaar of dat politiekorp. 
subject to any duty, shall continue to apply to the same. Ivan toepassing . 

• 
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•~~\~~gQfand 4. Anything to the contrary notwithstanding in I!ectionll 
accruin(;:- two and three contained,
ri"bb! 

(a) 	no member of any police force or portion of a police 
force incorporated in the South African Police shall, 
by reason of the incorporation, be deprived of or 
affected in any manner, ill respect of accumulated 
leave or any existing or accruing right; 

(b) 	no member of any police force or portion of a police 
force so incorporated shall, without his written consent, 
be affected by the incorporation in regard to any right 
or privilege in respect of pay, allowance, or leave 
possessed by him under the terms of the engagement 
under which he is serving at the date of the incor
poration whilst such engagttroent subsists, and every 
member of any such police force or portion of a police 
force who is serving under a specified term of engage
ment shall have the right to decide, prior to the expiry 
of such term of engagement, whether he will accept 
the conditions of senice 01' the South African Police; 
and if such member decide to accept such conditions, 
his service in the SouthAfrican Police shall be reckoned 
as c€mtinuous with his service in the police force or 
portion of a police force of which he was a member 
at the date of incorporation; 

(e) 	 if any member of such police forOle or portion of a 
police force be not serving under a specified term of 
engagement, such member shall, within three months 
after the incorporation in the South African Police 
of the police force or portion of the police force 
in which he is serving, signify his willingness or 
otherwise, in writing, to accept the conditions of 
service in the South African Police. If he accept 
such conditions, his service in the BOUtlI African 
Police shall be reckoned as continuous with his 
service in the police force or portion of the 
police force of which he was a member at the date 
of the incorporation ; 

(d) 	if any member of such police force or portion of a 
police force refuse to accept such conditions, then

(i) 	if he is serving under contract for a specified 
period he shall serve asa member of the South 
African Police until the expil'y of that period, 
but subject to the conditions of the contract; 

(ii) 	if he is not so serving, he shall serve as a member 
of the South African Police until the expiry of 
three months from the date of a notice of retire
ment given to him, but subject to the conditions 
applicable to him before the incorporation; 

in either such case the said member shall be deemed 
at the expiry of the said period to retire voluntarily 
and shall not be entitled to any annuity or gratuity 
under any pension law applicable to him other than 
the annuity or gratuity (if any) to which he would 
have been entitled under the Gaid law upon voluntary 
retirement; 

(e) 	 no member of the South African Police shall be 
entitled to claim any benefit or privilege in respect 
of pay, allowances, promotion, leave 01' otherwise 
which is conferred by this Act or the regulations 
until he has accepted the condition. of service 
prescribed by this Act and the regulations. 

4. Niettegenstaande tegenovergeBteld8 bepalingen van V oorbehoud 
artikels twee en drie.van bestaande 

en aankomen
dereohten. 

((t) wordt geen lid van een alzo ingelijfd politiekorps of deel 

daarvan door de inlijving bij de Zuidafrikaanse Politie 

beroofd van, of op enigerlei wijze verkort ten aanzien 

van opgelopen verI of of van een bestaand of aan

komend l'echt ; 


(ll) wordt geen lid van een alzo ingelijfd politiekorps of 

deel daarvan zomler zijn schriftelike toestemmiI1g, 

door de inlijving verkort in enig recht of voorrecht 

ten opzichte van soldij, toelage of verlof door 

hem genoten krachtens en staande het dienstkon

trakt, waaronder hij op de dag van de inlijving 

dienst doet, zullende ieder lid van zulk een politie

korps of deel daarvan, die voor cen bepaalde termijn 

in dienst gesteld is, v66r afioop van die termijn, 

mogen beslissen, of hij de dienstvoorwaarden van de 

Zuidafrikaan~e Politie al dall niet wil aannemen. 

Indien hij die voorwaarden aanneemt, wordt zijn 

dienst in de Zuidafrikaanse Politie gerekend als 

aansluitend aan zijn dienst in het politiekorps of 

het dee 1 van een politiekorps, waarvan hij ten tijde 

van de inlijying lid was; 


(c) 	 moet een lid van zulk een politiekorps of deel van een 

politiekorps, die niet voor een bepaalde termijn in 

dienst gesteld is, binnen drie maanden na de inlijving 

bij de Zuidafrikaanse Politie van het politiekorps of 

het deel van een politiekorps, waarbij hij in dienst 

gesteld is, schriftelik yerklaren of hij al dan niet 

de dienstvoorwa,arden van de Zuidafrikaanse Politie 

aanneemt. Neemt hij de voorwaarden aan, dan 

wordt zijn dienst in de Zuidafrikaanse Politie 

gerekend als aansluitend aan zijn dieust in het 

politiekorps of het deel van het politiekorps waar

van hij ten rijde van de inlijving lid was; 


(d) 	wanneer een lid van zulk een politiekorps of deel van 

een politiekorps weigert die voorwaarden aan te 

nemen, dan moet hij~ . 


(i) 	indien hij volgens kontrakt voor een bepaalde 
termijn dient, als lid van de Zuidafrikaanse 
Politie dienen tot die termijn verstreken is, 
behoudens echter de voorwaarden van het 
kontrakt; 

(ii) 	indien hij niet aldus dient, als lid van de Zuid· 
afrikaanse Politie dienen tot cen termijn van 
drie maanden verstreken is na de datum van een 
aan hem gedane kennisgeving van ontslag, be~ 
houdens echter de voorwaarden die v66r de 
inlijving op hem van toepassing waren; 

in beide gevallen wordt het betl'okken lid na vedoop 
van het gezegde tijdperk beschouwd vrijwillig af te 
treden, en is niet gerechtigd op eell jaargeld of 
gratifikatie ingevolge een op hem toepasselike pen
sioenwet uitgezonderd het jaargeld of gratifikatie 
(indien enige) waarop hij gerechtigd zou geweest 
zijn, ingevolge de gezegde wet, bij vrijwillige 
aftrediug. 

(e) 	 is geen lid van de Znidafl'ikaanse Politie gerechtigd 

tot een bij deze Wet of de regulaties verleend voordeel 

of voorrecht ten opzichte van soldij, toelagen, bevorde

ring, yerlof of anderszins, voordat hij de dienstvoor

waarden, die bij deze Wet of de regulaties vastgesteld 

zijn, aangenomen heeft. 


5. De Goeverneur-generaal benoemt van tijd tot tijd bij AansteUing 
,App~llltlllent 5. The Governor-General may from time to time appoint by brevet p,en ambtenaar, die de tHel voert van Kommissaris van enontMa~' 
,of officlirumd commission an officer to be styled the Commissioner of the de Zuidafrikaanse Politie en stelt zovele adjunkt-kommissaris- :~~~de~:eren 
,dulcha,rg!l of South African Police, together with such deputy commis- sen, inspekteurs en sub-inspekteurs aan ala benodigd zijn. officieren.

d 	 .'eommlSSlone. 
'o!ilOOrtl. 	 sioners, lIlspectors, and Sub-lIlspectors, as may be necessary, 

and may, subject to the provisions of this Act or the regula- Hij kan met inachtneming van 't bepaalde bij deze Wet of 
tiona, suspend, reduce, discharge, or dismiss any such officer. de regulaties ,voormelde officiel'en schorsen, in rang ver
'l'he appointment of every such officer shall be notified in the lagen, afdanken of ontslaan. Van elke benoeming wordt 
Gaz6tt~. in de Staatskoerant kennis gegeven. 
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Oommi~sio1ler 6. '!'he Commissioner shall, subject to the directionsi 6. De K.ommissaris heeft, met inachtneming van de Kommi~pa1'i.
t'h have of the Minister, have the command, superintendence, and! voorschriften van de Minister, het bevel, het toe:oicl1t 'l'ol:'rt • 
c arge of control of the force and subJ' ect to the I)l'ovi"'ions of the Jast'en het. beleid over de dienstmncht h~t be.vel o.vel'force. 	 ~, , ." I . " . . . . dlen~tmlU+t 

preceding section and the regnlations prescribing the con-, Hij stelt, met inaclltneming van 't bepaalde bij het vorige "~ , 
ditions of .service and the numerical establishment of thelartikel en.van de regulaties betrekkelik de dienstvoorwaarden 
force, appoint fit and propel' persons to. be members of thp en de getalsterkte van de dienstmacht bekwame personen 
force, and may, subject to the provisions of this Act or thoaan als leden daarvan. 
regu.lations susp2nd, rednce, discharge, or dismiss any such Hij kan, met inachtneming van de bepaliugen van dezeI' 

member. Any snch power may, subject to the ~pproval Wet of de regulaties, die leden schorscn, in rang verlagen, 

of the Commissioner, be exercised by a deputy commissioner.afdanken of ontslaan. 

in respect of any portion of the force over which finch i Voormelde bevoegdheden kunnen, met goedkeuring van 

deputy commissioner exercises authority. I·de kommissaris door een adjunkt-kommissaris worden uitge


oefenel ten 	aanzien van enig deol van de dienstmacht waul'
Power! and 7. 	(1) Eveey member of the force shall exercise such!over die adjunkt-kommissaris gesteld is.duties of 
members of 	 powers and perform such duties as are by law conferred orl 7. (1) Ieder lid van de dienstmacht oefent :oun,e bevoegd- Bevo(;<>'(l
foree, 	 imposed on a police officer or constable, but subject to thel heden uit en vervult r-ulke plichten, als aan een politiebeambte he~en~ en 

terms of such law, and shall obey all lawful directions in of konstabel bij de wet toegekend of opgedragen 7.ijn, met f~cht,:n VJIl 
respect of the execution of his office which he may from time inachtneming echter van de bepalingen van zodanige wet. In die~~~t;l~~ht 
to time receive from his superiors in the force. de uitoefening van zijn dienst voIgt hij voorts aIle wettige 

. 	 ,.' < voorschriften op, die hij van tijd tot tijd van zijn meerderen 
(2) Every membee, of the for ce s~all be an officer of. the law in de dienstmacht ontvangt, 

;ro~:r .for the s:rv~ce ~r ~xecutIOn o~ all sum~on~es or (2) Ieder lid van de dienstmacht is een bevoegd gerechts
;varIants or othel plOcesR threct.ed to tum, and everJ such beambte voor de diening of uitvoering van aIle daavaardingen 

summons or warrant or process dIrected to any member of the of lastbrieven of andere aan hem gerichte gerechtelike stukken, 
force ~ay be sel:ved or executed. by any other ~ember of the Zulk een dagvaarding, lastbrief of gerechtelik stnk gericht 
force, ~nd ever) such last mel~tIOned mem~er shall ha:e the aan een lid van de dienstmacht kan aediend of uitgevoerd 
same r~ghts, power, and authonty for and. m the s~rv,lCe or worden door ieder ander lid ~an de l5dienstmacht, znllende 
executI?l1. of suc~ summons ?r warrant or process as If It had laatstgenoemd lid ten aanzien van de diening of uitvoering 
been orlgmally dIrected to lum. van de dagvaal'ding, de lastbrief of het gerechtelik stuk gelijke 

(3) Any member of the force may be required genera11yrecht~n, ma,cht en bevoegdh~id bezitten alsof de da!5vaarding, de 
or in particular instances to appear for the Crown in criminal!last,bnef of het gerechtehk stuk oorspronkehk aan hem 
cases before magistrates' conrts, magistrates holding pl'epara_'ger~cht was., 
tory examinations, courts of resident or special justices of the . (d) Ieder lId vall de macht kan in het algemeen of in 
peace or any other inferior conrt in the Union and 8ha11 have blezondere gevallen ~wol'dex: ,gelast om als vervolger 
authority so to appear if appointed thereto generally or in namens {~e Kroon lll. knmmele z~ken op te treden 
particular instances by the magistrate or assistant magistrate voor, maglstr~tshoven, III 't v?OrlopIg onder,zoek voor 
of the disil'iet wherein the inferior conrt is situate, oe by any magultraten, m hoven van ~eslden}. en speCIale vl'f\de
person having power· under any other law to depute persons toirech~?~'s ,of andere lagere hoven 1Il de Dme. " . 
prosecute ·on behalf of the Orown. . HIJ IS o~voe?d om aldos op te treden waoneer hlJ lll, het alge

meen of m bler-ondere gevallen daartoe benoemd IS door de 
Employment 8. The Governor-General may in case of 'war OJ' other magisti'aat of assistent magistraat van 't distrikt 'waarin het 
of the force 	 emergency, eml)loy the force or a"n'y pal't thereof to assist in ~agel' hof gelegen is, of door iema~d, die w;ttelik bevoegd 
ill times of 	 the defence of the Union within or outside the same but in IS andere personen met de vervolglllg van nusdaden namens 
emergency, 	 South Africa, and may place the force or any part thereof, de Kroon te belasten. , 

while so employed under the orders and directions of such 8. De Goeverneur-generaal kan m geval van oorlog of AanwendiIlg' 
person as the Gover'nor-General may appoint in that behalf, ander dringond genar de dienstmacht of enig gedeelte daar- a!l'Il dt '}'. 
The force or part thereof shall, while so employed, be subject van g~bruike,l~ o~n behulpza~m te zijn bij de v~rdedi~ing :an i~e~jd'~~H 
to the law and regulations governing the discipline, command, de Ume hetz9 bIllnen of bUlte~l dezelve, doch III ZUld-AfrI~~ gevaal', 
and control when on active or military service of the per-len kan de, dlenstmacht of elllg gedeelte daaF\·.aI~, zolang ZIJ 
manent defence.. forces of the Union: . lalZo gebezlgd wordt, onder.het bevel en de leldlllg pla~~sen 

. van een door de Goeverneur-generaal daartoe aan te wIJzen 
Provided tbat- persoon. De dienstmacht of het gedeelte daarvan is, zolang 

(a) nothing in thi s section con tained shall, in other respects, Izij alz? gebruikt wordt, onderworpen aan de wet en regulaties 
. 	 be construed as excluding a member of the force from ibetreff~l1.cle de tucht, het bevel ~n .be~tuUl' "::n de perm~~e~te 

the operation of this Act or the regnlations ; i v~rdedlgIllgskorpsen yan de DIlle 111 aktIeve of mlhtalre 
(b) 	no member of the force shall be liable to be punished:dlenst: . 

for an offence against this Act or the regulations as! Met, (ben versta:nde : ,... , 
well as under the law or regulations governing the (a) d~or het bepa.alde blJ cht a.rtlkel W~~ll'{lt een hd 'van de 
discipline, command and control of the permanent I dlenstn:tacht III andere 0pzlChtenl1let o;ltbeven Yfln de 
defence forces of the Union. toepassmg van deze Wet of de regulat18s ; I· 

(b) geen lid van de dienstmacht kan worden gestraft 
~omembe~of 9. (1) In time of war, disturbance of the public peace, ~owel vyegens eell overtreding van d~:e Wet of de 
~orc,etoreslgn riot, orother emergency, ol'apprehendedemel'gency, no member1 Iegulatles als onder de wet of reg~latlC:5 betreffende 
~~!~~~l~~' of the force shall be at liberty to resign therefrom, notwith-I· de ,tuc~t~ het :)evel en het bestu~ll' van de permanente 

standing that the period of his engagement has expired, unless V81de?Igmgskorpson van de U:me. 
expresRly authorized in writing so to do by the Oommissioner.. ,9, (1) In tIJd v,an,.o~rlog, versto~mg va~ de, openba:e Gee!! lid van 
The Commissioner shall at no time be at libeI,tv to resiguor de, opr?er of andeI c~~m"end of te duchten !Sevaar kan geen lId de dlenst- . 
from the forcp without the consent of the Governor-GeneraL v.~n de, dlen~~macht ZlJU ont~lag ne~en, mettege!lsta~ndedat ml~a~a;:~:l

ZlJIl dlCllSthJd verstreken IS, tenzlJ de KommlssarlS hem b~dankel1, 
nitdrukkelik in geschrifte verlof claartoe verleend heeft. 

.(2! A deputy com.mission~r may, with apl,lroval of the Com- De Kommissaris kan nimmer zonder de toestemming van 
m18SlOner, and notwlthstandmg tha! the perl?d of engag~ment do Goeverneur-generaal uit dienst treden. 
of a member of the f?rce has expl~ed, r~tam the serVIces of (2) Een adjunkt-kommissaris kan, onder goedkeuring van de 
~lla~. member .f~r a perIOd not exceedmg, 81~ months th~reaft~r, Kommissaris, een lid van de macht, wiens diensttijd verstreken 
If: III the ~PlllIOI~ of that de~uty commlSSlOner, the eXigenCIes is, gedurende ten hoogste zes verdere maanden in dienst 
of the publIc servIce reqUire It. houden, indien naar 't oorcleel van deze adjunkt-kommissaris 

de eisen van de openbare dionst zulks vorderoll. 
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10. The Governor-General way make regulations, not. 10. De Goeverneur-generaal kan regulatiee, niet onbf'- Reg'ulat.ie~. 
inconsistent. with this Act, relating to all or any of theistaanbaar zijndf' met deze \Vet, vast.stellen tot regeling van 
following matters or things, namely de volgende onderwerpen, namelik :~ 

(a) 	']'he enrolment,pwmotion, posting, suspension, reduc-! ((t) De inlijving, bevordering, standplaats, schorsing, 
tion, transfer, leave of absence, discharge, or dismissal, verlaging in rang, overplaatsing, het veriof, de afdan
of members of the force. • king of het olJtslag van leden van de dienstmacht ; 

(li) 	Thc; numerical establishment of the force, the COIl-: (b) De getalsterkte van de dienstmacht, de voorwaarden 
ditions of service, and the various divisions, branche",! van dienst en de verschillende afdelingen, takken, 
grades, ranks, and appointmpnts therein. ! graden, rangen en posten daarin ; 

(c) 	 The establishment and maintenance of joint training' (c) De oprkhting en instandhouding van gemeenschappe
depots for recruits of the force and recruits of the, like depots voor rekruten van de dienstmacht en 
pernlanent defence forces of the Union and fori rekruten van de permanente verdedigingsmacht van 
the instruction, training, discipline and control of de Unie en voor het onderricht, de opleiding, tucht en 
recruits at those joint training depots, ,kontrole van rekruten in die gemeenschappelike 

(d) 	The definition of offences against duty and discipline,! depots. 
and generally the control and discipline of the! (d) De vaststelling van vergrijpcn tegen de dienst en de 
force. tucht, en in 't algemeen tlet beleid over en de tucht 

(f') The pay and allowances of the force. 	 van de dienstmacht ; 
(f) The stoppages to he made from the pay and allow- De soldij en toelagen van de leden van de dienst

ances of the force. macht j 

(g) 	The procedure at trials by a commissioned officer (f) De inhoudingell te worden gemf13kt op de soldij en 
under this Act and the attendance of witnesses toelagen van de dienstmacht. 
thereat. ((I) De wijze van procederen bij terechtstellingen voor 

(It) 	 'l'he assemblage of boards of enquiry constituted, een offieier onder (leze VlTet en de verschijning van 
under this Act, the procedure of such boards, and the. getuigen tel' terechtzitting ; 
attendances of witnesses thereat. (h) De bijeenkomst van raden van onderzoek ingesteld 

Ci) 	 Arms, equipment, ammunition, and saddlery,i ingevolge deze Wet en de wijze van werken van 
and the care, safe custody, and maint.enance of the die raden en de verscbijning van getuigen voor 
same. dezelve ; 

(j) The training of the force, 	 (i) De bewapening, uitrllsting, ammunitie en het 
(k) 	The dress and clothing of the force and. t,he zaclelwerk en de zorg voor, de goede bewaring en 

control or disposal of any article of uniform or instanc1houding daarvan ; 
equipment by any member of the force. U) De opleiding van de dienstmacht ; 

(l) 	Returns, books, forms, and correspondence relatingl (1::) De montering en kleding van de dienstmacht en 
to the force. . I het opzicht of de beschikking over uniform- of uitrus

(m) 	'£he provision of draught or other animals for tingstukken door leden van de dienstmacht ; 
use in the force, and the care, safe custody, and! (l) Opgaven, boeken, vormen en briefwisseling betrek· 
maintenance of such animals. I kelik de dienstmacht ; 

(n) 	The general government and maintenance of the! (m) De verzorging van de dienstmacht met trek- of 
force. i andere dieren, en de ],org voor, de goede bewaring en 

Provided that no regulation made under paragraph (e) of instandhouding van zodanige dieren ; 
this section shall so far as it alters the rates of pay and allow-I (n) Het algemeen bestuur en onderhoud van de dienst· 
ances of any member of the force come into operation unless macht ; 
such rates have been approved b): Parliament in the estimates :Met dien verstande dat geen regulatie vastgesteld ingevolge 
of expfmditure presented thereto; and provided further that paragraaf (e) van dit artikel, voor zover daarbij het tarief voo1' 
every regulation made under any other paragrNph shall he of soldij en toelagen van enig lid van de macht veranderd wordt, 
force or effect unless and until during the session in which it in werking zal treden, tenzij dat tarief door het Parlement 
bas been laid upon the Tables of hoth Houses of Parliament as goedgekeurd is in de aan hetzelve voorgelegde begroting van 
provided by law both House" have by resolution disapproved uitgaven en met dien verstande voort8 dat elke regulatie onder 
of the ter111K thereof. een andere paragraaf gemaukt, van kracht en effekt is tenzij 

en totdat gec1urende de zitting waa.rin die t.er Tafel van beide 
OHAP'l'ER II. Hllizen van Parlement gelegd is als bij Wer voorzien, beide 

Huizen hij besluit de termen dam·van hebben afgekenrd. 
DISCIPLINE, 

HOOli'DSTUK II,Penalty fo~ 11. Any mpmber of the force contravening any provision 

~ntraventlOn of this Act or anv regulation shall on conviction by a 'l'uCHT. 

:;ie~J;e~~f magistrate's court, 'be liable to a fh{e not exceeding fifty 11. };Jlke overtreding van deze Wet of van een regu- Straf ~P, 

force. pounds or, in default of payment, to imprisonment for a latie, begaan door een lid van de dienstrnacht, wordt bij veroor- ~:rtv':fdgor 


period not exceeding six montbs, or to such imprisonment deling door een magistraatshof gestraft met boete van ten leden van de 
without the option of a fillH, or to both such fine and im- hoogste vijftig pond of bij wanbetaling met g'evangenis van ten dienstmacht. 
prisopment. hoogste zes maanden, of met deze gevangenis zonder de keuze 

a,ontra,ven. 12. (1) Notwithstanding anything in the last preceding van boete of met beide deze boete en gevangenis. 
~;~~ini~; of section contained, if any member of the force of or below 12. (1) \Vanneer een lid van de dienstmacht van of Overtreding 
force of or the rank of head constable contravene any provision of this Act beneden de rang van hoofdkonstabel deze \Vet of een regulatie hanf~:t door 
be1tw ih: I or any regulation, any commissioned officer under whose com- overtreedt, kan, niettegeust.aande het bepaalde bij het vorige 8t~els o~i 
~~~8t~hleea<. mand that member is or who is deputed generally or specially artikel, een officier onder wiens bevel het lid staat of die bij leden van 

thereto, may, on convicting him, reprimand him or sentence algemeen voorschrift of bepaaldelik daartoe aallgewezen is,hem, lag-ere rang-. 

him to a fine not exceeding five ponnds, which shall he bij veJ"Oordeling, berispen, of straffen met boete van ten hoogste 

recovered by stoppage from the pay of the member so C011- vijf pond, zullende de boete op de soldij van de veroordpelde 

victed. Any such officer may summon witnesses at any such worden ingehouden. De oUicier voormeld kan getuigen tel' 

trial and administer an oath to any such witness. terechtzitting dagvaarden en dezelve een eed eloen afleggen. 


(2) Any officer who sentences any member of the force (2) De officier die een lid nit krachte van dit al'tikel veroor
under this sect.ion shall forthwith transmit the proeeedings in dealt, zendt. onverwijld het. relaus van de zaak met volledige 
and full particulars of the case to the deputy commissioner biezonderheden aan de adjunkt-kommissaris onder wiens bevel 
under whose authority that member serves, or if he be het betrokken lid dient, of indien dat lid niet onder een 
not serving under a deputy commissioner, to the Oommissioner, adjunkt-kommissaris dient, aan de kOllunissaris, zullende de 
and the Commissioner or that deputy commissioner may quashIkommissaris of die adjunkt-kommissaris het yonnis mogen 
the conviction 01' eon firm 01' reel nce the sentence, No convic- verniHtigen bekrachtigen of vel'minderen. 
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.. 
tion or t'lentence under thil'! section t'lhall be Talid unless and Een veroordeling ingevolge dit artikel uitgesproken is elechtll 
until the same has been confirmed or, in case of reduction of van kracht, indien zij door de adj unkt-kommissaris bekrachtigd 
sentence, the amount of the fine (if any) has been determined is of indien, ingeval van vel'mindering van straf, het bedrag 
by the Commissioner or the said deputy qommissioner van de boete (zo die opgelegd is) respektievelik dOOl' de 
as the case may be. kommissaris of bedoelde adjunkt-kommissaris vastgesteld is, 

(3) Subject to regulation, any member of the force con- (3) Een lid van de dienstmacht, die ingevolge dit artikel 
victed and sentenced under thhl eection by a deputy com- door oon adjunkt-kommissaris veroordeeld en gevonnist is 
missioner may appeal to the Commissioner against the convic- met inachtneming van desbetreffende regulaties, 
tion and sentence, and thereupon the Commissioner may de veroordeling en het vonnis in appeI komen bij 
quash the conviction or confirm or reduce the sentence. de Kommissaris, zullende hij het vonnla mogen vernietigen, 
Pending the commnnication of the Commissioner's decision bekrachtigen of verminderen. Hangende de bekendmaking 
upon any such appeal, the sentence shall not be executed. van de beslissing van de Kommissaris blijft de uitvoering 

(4) The Commissioner may, if he think fit, restrict in van 't vonnis opgeschort. 
respect of any officer the jurisdiction conferred by this section. (4) De rechtsmacht bij dit artikel aan een officier toegekend 

Pre~eedingil 13. (1) If any commissioned officer be charged with. kan door de Kommissaris desverkiezende worden bepel'kt.in calle of 
alleged mill' contravening any provision of this Act or any regulation and he 13, (1) Wanneer een officier, aan wie een overtreding Vervolgi.ng 
conduct of that he has been guilty of such contravention, the van deze Wet of van een regulatie te laste gelegd is, zijn schnld van officHmm 
offic~,r3. Governor-General may, if he be of opinion that there is suffi- aan de overtreding ontkent, kan de Goeverneur-generaal, als ~~:gedrag 

cient cause for further proceedings, appoint three or more fit hij van mening is dat el' voldoende reden voor verdere 
and proper persons (one of whom shall be a commissioned behandeling oestaat, aan drie of meer bekwame personcn 
oflicer of the force) to enquire as to the truth of the charge. (waarvan een een officier van de dienstmacht is) het 

(2) '1'he persons so appointed (in this Act referred to as a onderzoek, naar de waarheid van de telastlegging opclragen. 
board of enquiry) may summon any person as a witness, (2) De alzo aangestelde personen (in deze Wet aangeduid 
administm' an oath to any such witness, and investigate the als een raad van onderzoek) kunnen getuigen dagvaarden, de 
charge in such manner as may be prescribed by regulation: getuigen een eed afnemen en de beschuldiging op de wijze bij 
Provided that any enquiry and trial held under this Act shalll'egulatie voorgeschreven onderzoeken, mits aHe onderzoek 
be conducted in manner and form as nearly as may be as if gedaan, en verhoor gehouden onder deze Wet geleid zal 
the same were held by a magistrate's court. worden op de wijze en in de vorm zo na mogelik alsof die 

(3) The board of enquiry shall report, in writing, its finding door een magistl'aatshof geschiedden. 
to the Governor-General, who shall take such action thereon (3) De mad van onderzoek geeft van zijn bevinding 
as he may think fit. in geschrifte aan de Goeverneur-gcneraal, die naar eis van 

Nothing in this section contained shall be construed as zaken handelt. 
exempting from liability to prosecution in and conviction by (4) Het bepaalde bij dit artikel ontslaat eell officiel' niet van 
a court of law, any such commissioned oflicer in respect of the vervolging voor, en veroordeling door een gerechtshof ter zakE1l 
contravention. van de overtreding, 

". '. 14, leder die, als getuige uit krachte van artikel Getuigen.
Wl~ne1\..~e8 14. AnS person summoned as a WItness at a trIal twaalf biJ' een terechtzitting of voor een raad van onderzoek uit vooroffimeren 
before officers under section hcelre or before a board of . d ' ;; 	 of raden v!\nr
or boards of . .. < 	 < e.nqUl:J un er krachte van artikel dertien gedagvaard zijnde, niet ten onderzoU<, /. 

enquiry. 	 se~tlOn tl~~rteen. who falls to at~encl.. at the tIme and tijde en ter plaatse vermeld in de dagvaarding verschijnt, of 
place Ill~n~lOned m t~e summons OI haymg attend:d refuses verschenen zijnde, weigel.t aHe vragen te beantwoorden, die 
t~ answ el al~, q~estlOns }h~t may. be la:vf~lls, ~llt to wettig aan hem gesteld worden, wordt bij veroordeling door en 
hIm, shall be lIable o,n convICtIOn befo~ e a mag~stiate s cou~t to magistraatshof gestraft Illet dezelfde straf waaraan hij ondeer
such pen~lty as he wo.uld have be~n l.mb.le to If he ha~ falle~ hevig zou zijn indien hij, wettig als getuige ged agvaard 
upo~ lawful ~UI::lln?nS t~ attend ~ns trml at .t::e ~aglStrate ~ zijnde, niet verschcnen was :'001' ;'t magistraatshof van 't 
CO~lIt of the .dlStIlct m wh~ch the trlal or eI:qUl1 -Y, was held, 01, uistrikt waarin de terechtstelhng of het onderzoek plaat!! 
be~ng a WItness at a trIal ?efore a maglSt~ate s . court, had vond, of, als getuige tel' terechtzitting in een magistraatshof 
refus.cd to ans:ver any questI~ns lawfu~ly put to. hIm thereat: verschenen zijnde, geweigerd had wettigc aan hem aId liar 
PrOVIded that If at any enqlll~y or trml a.ny WItness ~)U oath gestelde vragen te beantwoorden, met dien verstande dat 
,make anyfals: statem~nt mate~la: to the I.ssue kno~ll:g the'indien bij een onderzoek of verhoor een gctuige onder cde 
saIlle to be false, he shall be gmlt-y of the Crlme of peIJUIY· desbewust een valse verklaring aflegt op een punt dat tot de 

How M(Jused 15. At all trials and enquiries held under this Act the zaak afdoende is hij schuldig zal zijn aan meineed. 

represented. accused shall be entitled to be represented and assisted by his 15. Bij ieder verhoor en onderzoek onder deze Wct Recht v!tn 
 < 

legal adviser. g~!lOude~.' heeft de aangeklaagde h~.t recht vertegenwoordigd te ~nr~~~~:.e 
Impri~on· 16. All persons arrested for any offence under this zlJn en blJgestaan te wor~en (loor zlJn rechtsgelee~e raadsman. leerd advie!!. 
ment of Act may be imprisoned in any place set apart as a guard-room ~16. AIle persone.r;, dIe wegens een overtredmg van de~e Gev~gen.
certain or police prison or may be removed to the nearest gaol: Wet gearresteerd. zlJn, kunnen worden gevangengezet m zermg van,offenders 
,under Act Provided that so long as any such person is imprisoned in elke plaats die dient tot arrestkamer of po~i.tiegevangenis of ~~e~~~eders 
'in particular any such guard-room or police prison the same shall so far as kunnen worden overgebracht naar de naastblJgelegen tronk. onder Wet ill 
]place!!. such person is concerned, be deemed to be a' gaol or Een arrEstkamer of politiegevangenis waarin zulk een bl~~~~ 

prison for the purposes of enabling the magistrate's court of persoon wordt aar;geboude~l, wordt aan~emerkt als een P 
the district to try offences committed by any such person while t~on~ of. gevangems, ten emde het magl~traatshof van :t 
imprisoned in any such guard-room or police prison to the dlstnkt 111 staat t~. stellcn om o,:erlr~dll1gen door dIe 
same extent as it may try offences committed in a gaol or persoo~l .gedurende. ZlJn gevan~enhoudll1g m de arrestkamer 
prison within its jurisdiction. of pohtlegevangems gepleegd m dezelfde mate te berechten 

als het overtredingen kan berechten, die binnen zijn rechts
Pcr10d of 17. No period duri.ng which any member of the force gebied in eer;. tronk of gevangenis gepleeg~ zijn. .
imprison· 
ment not to is under suspension or arrest or is undel' detention on 17. De tIJd gedurende welke een lId van de dIenBt- Tijd V&n 

reckon a~ the charge of any o.ffence for which he is afterward:; macht geschOl'st of in arrest is of gevangengehouden wordt getvt~ngen-Idt
service in 	 d · lk h" d h t .. . 1 ze mg- geconvicted whether under section twelve or otherwise, or wegens een overtre mg voor we e IJ aarna e ZIJ mgevo ge niet alaforce. 

during which he is imprisoned on a sentence imposed under artikel twaalj ~~ anderszins v.eroord~eld .wordt, of diensttijd in 
this Act or otherwise shall be reckoned for any purpose as part gedurende welke hlJ gevangengezet IS tel' Ultvoermg van een ~~ t ht 
of that member's pe~iod of service, unless the court imposing \'onnis opgelegd on~er d.eze 'Yet of a?derszins, ~elt ~l? ge~n lens mlloc • 
the sentence otherwille direct. geval als deel van zlJn dlensttlJd, tenzIJ het hof 111 zlJn mt

spraak andel'S beveelt. 
Suspension of 18 A member of the force may be suspended from 18. Een lid van de dienstmacht kan gedurende een Schorsingvan 

• 	 I t ht II' f d k' I d W t' .. leden van de
members of office pending any trial or enquiry nnder this Act, but shall not, erec s~e m.g 0 on erzoe I~gevo..ge .eze e 111 zlJ.n dili\nstmacht. 
the force. b reason of the suspen&ion cease to be a member of the force : betrek~mg wor~en gescho~st, doch bhJft, mettegcnstaande dIe 

Y , 	 IschorsIug, eeu lId van de dienstmacht : 
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Provided that the powers, privileges, and benefits ve~ted in I Met dien :,erst,~nde ~at de bevoegdheden, v~?rrechten.en 
him as such a member shall, during his suspension, be inlvool'delen, dIe hI] als hd geno?,t, gedurende ZI]n scho~~mg 
abeyance but he shall continue subject to the same responsHopgeschort blijven, zullende hIJ echter onderworpen bhJven 
bmiies, discipline, and penalties, and to the same authority aan dezelfde :,~r~lichtingen, tucht en straffen, en aan hetzelfde 
as if he had not been suspended. gezag, alsof hIJ met gesehorst was. 

Offender 19. Nothing in this Act contained shall prevent any 19. Het bepaalde bij deze Wet belet niet d~ strafver- ~:3~;r~ze: 
under this person from being prosecuted otherwise than under ~he provi- volging v~n een persoon o.nde:.andere dan de b~palmgen van Wet ni!lt . 
Act not, sions of this Act in all cases in which he would be hable ki be deze Wet m gevallen waarm hI] alzo vervolgbaal' IS. In geen ge- noodzakellk
necessarIly to 	 ... k I'd d d' t ht d' t ~L vervolubaarbe prosecuted so prosecuted, but no membeI of the force, acqmtted or con- val echter an een 1 van e l~,ns .mac , Ie er zlV'e van e~n o· 


unde:: phe victed of any offence under this Act, shall be liable to be again overtreding onder deze Wet vl'l]gesproken of veroor~eeld IS, 

r~~;!f~ns tried for any crime or offence arising from the same set ofl wed~rom te~echtgesteld word~n voor cen Btra~baar felt voort

facts and circumstances. IsprUltende UIt hetzelfdG stel felten en omstandigheden. . 
Reduction or 20 Any member of the force other than a commis-· 20, Elk lid van de dienstmacht, behalve een offimer, Rang., 
. . If' 	 . ' .,. d d d' f d' 1 t' verlag-lUg ofdlSOOlSsa 0 	 sioned officer who is found gUIlty of any offence or who IS dIe schuidig bevon en wor t aan overtre mg 0 Ie na a 19 ontsluO' van

members of' 	 d d' d II' .. d' t k 0the force, 	 found negligent in the discharge of his duty may, afterIbevon en wor t m e vervu mg van Zl]n lens, an na It;den van de 
proper enquiry or trial, be reduced in rank. Any such mem-Ibehoorlik onderzoek of verhoor in rang w?:den .:verlaagd. dlenstmacht. 
bel' may for the same reason and in like manner or if he be Zulk een lid kan om dezelfde reden, en op gehJke WIJze, of als 
otherwise unfit to remain in'the force, be discharged or dis-jhij anderszins ongeschikt is om in dienst te blijven, afgedankt 
missed therefrom: .of ontslagen worden. 

Provided that any such member shall have a right to appeal Het betrokken lid kan bij de Minister in appel komen tegen 
to the :J:[inister against an order reducing, discharging, or dis- de rangverlaging, de afdanking of het ontslag. 
missing him. 

CHAPTER III. 	 HOOFDSTUK III.i 
GENERA.L. 	 ALGEMENE BEPA.LINGEN.II 

Horses, ac· 21. No member of the force shall, without the per- 21. Een lid van de dienstmacht kan niet dan met Paar~e~, 0'. 

~f~t~~~~t~~ mission of ?,n officer of ~r above the ~'ank of in~l?ector,1 veriof van €len officier van of boven ~e. rang van inspekteur ::i~kk~~5 
sold or lend any ammal, saddle, brIdle, gun, clothmg, ammumhOll 01'1 een dier, zaal, toom, geweer, of ammumtIe of een kleding- of e~., kunnen 
~~iftfo~~ other article of equipment which by the regulations he islander uitrustingstuk, die hij volgens regulaties moet houden ~~~t:~~~~ 
leave. required to keep and possess, and nO member of the force:of bezitten, uitlenen en een lid van de macht kan niet verpand 

shall, without the permission of such an officer, sell pledge or! dan met verlof van zulk een officier enig zodamg artikel dat zonder verlof 
otherwise dispose of any such article which is his own pro-:zijn persoonlik eigendom is verkopen, verpanden of op andere 
perty and no member of the force shall sell pledge or other-!wijze vervreemden noch kan een lid van de macht iets van 
wise dispose of any of the things aforesaid which is the:de voormelde zak~n dat he~ eigendom is van de Regering 
property of the Government. Every sale? pledge, loar:-, verkopen, verpanden of op andere wijze vervreemden. 
or other disposition of any of those artIcles shall, If Iedere verkoop, verpanding, lening of andere vervreemding 
contrary to the provisions of this section, be null and van deze goederen is nietig indien ~trijdig met het bepaalde 
void. ... bij di1 artikel. 

Peualty for 22. Any person who receIves or has III hIS possession 22. leder die een dier, wapen of ammunitie, of een Straf op't
unla;w.fully any animal, arms, ammunition, accoutrements, clothing,:montering- kleding- of uitrustingstuk ontvangt of in zijn weder...reoOlvmg 01' 

havinf.{ any or equipment, knowing the same to have been sold, bezit heeft, wetende dat zulk een voorwerp in strijd met deze ~~~:!~~n

pJ'operty of 
 pledged, lent, or otherwise disposed of contravention \Vet of de regulaties verkocht, verpand, uitgeleend of anderszins of be2!ittenthe force. of this Act or the regulations, shall be guilty of an offence vervreemd is, wordt bij veroordeling gestraft met boete van van dlgendom 

and liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds ten hoogste vijftig pond of bij wanbetalil1g met gevangenis die~st~acht. 
or, in defau~t of payment, to imprisonment for a period not van ten hoogste zes maanden, of met die gevangenis zonder 
exceeding six months, or to such imprisonment without the de keuze van boete. 
option of a fine. . 23. Geen dier of goed vermeld in 't voorgaand artikel,Eigendom

Property of 23. No animal or article mentionel1 in the last preced- waarvan de verkoop, verpanding, uitlening of andere ver- v!l'n
force not to ing section and forbidden by this Act or the regulations to be vreemding volgens deze Wet of de regulaties verboden is ~~~~tachtbe seized or 
attached for 	 sold, pledged, lent, or otherwise disposed of, shall be capable of kan uit krachte van een lastbrief van eksekutie, uitgereikt in beslag
debt of being seized or attached by or Ul1der any writ of execution tegen een lid van de dienstmacht in beslag worden genomen wordenmember·of 
force, 	 sued out aga.inst any member of the force, nor shall the same noch kan het uit hoofde van of ingevolge een order tot ~~~id:~;:r 

pass under or by virtue of anv order made for the sequestration sekwestratie van de boedel van een lid deel uitmaken van de leden van de 
of the estate of any member of the force. insolvent6 boedel. dienstmacht. 

Salary or 24. ~t shall. not be lawful for any member of t~e .force 24;. Een lid van de dieI:~tI?acht is niet bevoegd de Salaris of 
aUowancenot to aSSIgn, WIthout the approval of the CommISSIoner, soldiJ of toelage waarkie hIJ mgevolge deze Wet of de t<!elage ~n 
to ,~e d the whole or any part of any salary or allowance payable regulaties gerechtigd is hetzij geheel of ten d@le te cederen ~~~~=:d~~ 
::~~~h:d.or under this Act or the regulations, nor shall the whole or any zonder goedkeuring van de Kommissaris. m beslag 

part of any such salary or allowance be capable of being seized De soldij of toelage is noch geheel noch ten dele, vatbaar genomen. 
or attached under or by virtue of any writ of execution sued voor aanhouding of beslag uit krachte van een lastbrief van 
out against any member entitled to such salary or allowance, eksekutie uitgereikt tegen het lid die tot het salaris of de 
nor shall the Bam~ pass under or by. virtue of any order made toelage gerechtigd is, noch zal de soldij of toelage, nit hoofde 
for the sequestratIOn of the estate of any such member. van flen order tot sekwestratie van de boedel van 't lid, deel 

Rewards for 25. The Commissioner may, with the authority of the uitmak8n van die insolvente boedel. 
o~~raordinary Minister, award to any member of the force a monetary or 25. De Kommissaris kan met goedkeuril1g van de Beloningvoor
~~~:hl~~~ or such other reward for extraordinary diligence or exertion as Minister aan een lid van de dienstmacht een geldelike of ~ultenf~wone 

is in his opinion a fitting reward. therefor. zulke andere beloning toekennen voor buitengewone ijver ~bv:~ttin:::-
Penalty for 26. (1) Any person, not bemg a member of the force, of inspanning als hij vermenen zal te behoren. 
any person who-	 26. (1) leder, die niet een lid van de dienstmacht is Bestraflln!;unlawfully
holding ( ) b d d t d d h I . en die-	 van per8(Jnena y wor 	s, con uc ,or emeanour preten stat 1e IS ( ) d d d d f dra . h ' f 'd die zichhimself out a member' 	or ,a 001' WOOl' , aa 0 ge g ZIC Ultgee t als 11 van wederroohte. as a member . ' . . de dienstmacht; of 	 lik uitg-evenof the force. (b) 	agrees WIth, or. mduces, or atte:upts to mdnce any (b) een lid van de dienstmacht beweegt of tracht te be- a.l! feden TIlll 

me~ber to. onll~ to ?arry ont hIS duty or to do any wegen of met hem overeenkomt zijn plicht te :~~t.5t. 
act III conflIct WIth hIS duty; or verzaken of ill strijd met zijn plicht te handelen ; of 

(c) 	 supplies any member of the force, while 011 duty, (c) eenlid van de dienstmacht terwijl hij dienst doet, yan 
with intoxicating liquor; or .terke drank voor.ziet; of 
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(d) 	if! a party to or aids or abets or incites to the commis.1 Cd) deelneemt aan of bt"hnlpzaam is bij of aanzet tot het 
sion of any act whereby any lawfnl order given to al plegen van een handeling waardoor een wllttige 
member of the force or any regulation may be order, die aan een lid van de dienstmacht gegeven is, 
evaded, . of een regulatie ontdoken kan worden, 

shall, in addition to any other punishment to which that 'Nordt, onverminderd de toepassing van andere straffen op het 
person. ma~. be liable, be .liable on conviction to a fine noti,:>legen van voormelde feiten gesteld, bij veroordeling gestraft 
exceedmg fifty pounds, or, III default of payment, to imprison- met boete van ten hoogste vijftig pond of hij waubetaling met 
m~nt for a period not exceeding six months. gevangenis van ten hoogste zes maanden. 

(2) Any. person, who by a false certificate or any false (2) leder, die door middel van een vals certifikaat of een 
r~pr~selltatIOn obtams admission to the force, or having been vals voorwendsel zijn indienststelling in de dienstmacht 
dlsllllssed from the force, receives, by concealing the dismissal, bewerkstelligt of die, uit de dienstmacht ontslagen zijnde, 
any pay, allowance, gratuity, or pension, shall be guilty of an door verzwijging van zijn ontslag, een soldij, toelage, gratifi
offence and liable on, conviction to a fine not exceedinglmtie of pensioen verkrijgt, wordt bij veroorcleling gestraft 
twt"nty-five pounds or, III default of payment, to imprisonment met boete van ten hoogste vijf en twintig pond of bij wanbe
for a period not exceeding three months, or to such imprison-'taling Illet gevangenis van ten hoogste clrie maanden of met 
ment without the option of a fine, .die gevangenis zonder de keuze van boete. ' 

Exemption 27. (1) Every member of the force when in uniforIll! 27. (1) ]~en lid van de dienstmacht die in dienstkle- Vrijstelling' 
from t;Jlls. whose duty it is, in proceeding to or fr~IIl any place, to pass Iding zijnde, in de uitoefening van zijn dienst,op weg V'anof van tolgelO. 

through any toll-bar, or over any ferry, at or in respect of Inaar ~eD pIaats, een tolhek moet ~oorgaan of een pont moet 
which the payment of toll may now or hereafter be lawfully gebrmken, w~rvo~: tolgeld wettlg tans.of na deze geheven 
demanded, shall be exempted from the payment of any such. kan wor:len, IS vl'lJgesteld yan de betallllg van cla t tolgeld 
toll in respect of himself, every person under arrest and te~ aanzlen van. ,hemze~f, leder per~oon o~cler arrest ~n 
travelling in his charge, and any animal and vehicle that may l'elZen~e onder ZlJn ?pzl?ht en van ~eder dler en voertmg 
be required for tbe performance of any duty on which he is benochgd voor de verrlChtlllg van de dlenst. 
employed. . (2) De ~ot h~ffing van het tol- of l?ontgeld bevo.egcle gaarcler 

(2) Any person duly authorized to collect tolls in respect of d18 zulk hd of auder persoon o.~ clIeI' of voertUlg voormeld 
any toll-bar or ferry who wilfully subjects any such member nodeloos ophoudt of aanhoudt bIJ 't d?org-aan van. een tolhek 
or other person or animal or vehicle aforesaid to unreasonable of overl'aren met een pont, wordt blJ veroordehng gestraft 
delay or detention in respect to the passage through any such met boete. van ten hoogste vijf pond .of bij wanbetaling met 
toll-bar or over any such ferry, shall be liable on conviction gevangems mpt of zonder harde arbeld van ten hoogste een 
to a fine not exceeding five pounds, or, in default of payment, maand, 
to imp~isonment with or without hard labour for a period not 28. Wanneer een overtl'eding van deze Wet of van Magistraats
exceedmg one month. een regulatie begaan door een lid van de dienstmacht door hovenk~nnen 

. ' 	 " overtredmg·en
J\Iagist~ate8' 28. \Vhenever any contravention by a member of the een maglstraatsho! berecht moet worde~, kan. d.e maglstraat van deze Wet 
courts m force of this Act or of any regulation is to be tried by a voor de berechtmg van de overtredmg zlttmg honden °F~e re~)1~a-
casetof t' magistrate's court the magistrate may hold his court for thelin ieder politiestatioll, politiekantoor of politiepost in zijn ts~~Sttonis° ~~l:-con raven IOn.' . 1"k 	 . , "" 
of Act or 	 trial at any police station, police office, or police post in his (Istrl t. bN~rechten. 
rOD'ulations 	 d' t ' t . lot aanspra
m:y try case 11'1 rIC . . 29. Een lid van de dienstmacht, die in rechten be- kelikheid 
att tI!olice to 29. If anv legal proceedings be brought against any trokken wordt tel' zake van een handeJing verricht tel' uitvoe-li~ogre~a:e~~-
s a }ons, 0 ," 	 • • 1 tb' f lk h t't 'I_t t .. dNon-liability member of the force fo), any act done in obedience to a warrant rmg van een as· rIe , we e ee Ul gerel,,· e ZlJn 001' een richt onder 
for acts done purportiuO' to be issued by a magistrate or J'ustice of the pe.ace magistraat of vrederechter of ande.r beambte, die wettelik t°!lregelmba~ 

b 	 bit' t d 't 'k' I tb' k . t d Ige last nefunder 	 or other officer authorized by law to issue warrants that e as IS me e U1 reI mg van as rIeven, an me wor en . 
~:~!~~ 	 member shall not be liable for any irregularity in the i~suing ~nsl?rakelik gesteld vo?r een onregelmatigheid be~aan bij 't 

of the warrant, or for want of jurisdiction in the person Ultrelken ~an de last~rlef ?f wegens onbevoegdhmd van de 
issuing the same; and upon producing the warrant persoon, dle dezelve ;utgerelkt heeft.. . 
containing the signature of thl') person reputed to be a. Wanneer de lastbnef ovel'jSelegd wordt dle de handtekemng 
magistrate or justice of the peace or other such officer asdl~~t van een persoon, dle algemeen bekend staat als een 
aforesaid and upon proof that the acts complained of werelmag~~traat of vredere?htm' of ander beambte voormelc1 en ~a 
clone in obedience to the warrant, judgment shall be given bew:Js dat de hande.lmgen :vaarover geklaagd wor~t tel' Ult
in favour of such member. 	 voermg van de lastbrlef verrlCht werden, moet vonms worden 

gegeven ten gunste van dat lid. 
Limitation of ~O. For t~e protecti~n ?~. pers?ns acti,ng in the exe- 30. 'fer bescherming van personen handelende tel' uit- Beperking
actions, ~ntlOn of thIS :<lct ~velY ClVl~ actIOn agamst al,lY perso~lvoering van deze Wet moet iedere civiele aktie tegen een:,3.!i tijd voor 

m respect, of (mythmg done III pursuar:ce. of thlS Act Olpersooll tel' zake van hetgeen ingevolge deze Wet of de re- t mst:e]~en 
the regulatlOns, shall be. commence~ wlthm four ~ont~sigulaties verricht is, binnen villI' maanden na het ontstaan :ti;I:~ele 
aft~~ the cause..of ~ctIOn has arlsen, and notlCe mivan de oorzaak van het recht van aktie worden ingesteld. krimin~]e 
",:rltmg of any clvIl actIOn and of the cause thereof shall be. Van de civiele aktie en de oorzaak daarvan moet ten minste vervolgmg. 
gIven t~ the defendart one month at least before the!een maanel v66r de instelIing daarvan kennis in geschrifte 
commencement thereo . .worden gegeven aan de verweerder. 

"\PPoiI\tment ~~. The Minister .01'.' subject to the approy~ of the II 31. D.e Minister, o~, met goed}>:euring v:rn de Mini~~er, AanstellinO' 
o. specIal 	 Mmlster any comllllSSlOned officer, or any magIstrate or een officler of een maglstraat of asslstent-magistraat kan blJ 't van speciafe
eon~table8. 't t 't t th f' t 	 k tIlaSSlS an magIS ra e may, on e occurrence 0 any rIO ',plaatsgrijpen van een oproer, verstoring van de openbare orde ons aJ(l~, 

disturbance of the public peace, 01' in any publ~c.em~rgencY,lof in geV'al van openbaar gevaar, of zo dikwels gegrond 
or whenever there are reasonable grounds fO,r a?hCIpatmg Su?h·vermoeden bestaat, dat zulk een gebeurtenis of gevaar 
occurrence 01' emergency or wheneve)' It IS necessary 1ll te duchten is, of wanneer het nodig is in yerhand met de 
connection with the arrest, detention, or transport of persons gevangenneming, aanhouding of overbrenging van personen 
liable to detention in custoely, app~int so many fit an~ proper die aan gevangenhondillg onderhevig zijn, zo veLe geschikte 
persons as may be deemed expedIent to act as speCial con- pel'sonen als wen:selik mocht zijn als speciale konstabels VOOl' 
stables for a specified time, and every such person shall, een bepaalde tijd aanstellen. 
while so acting, be vested with the same powers, functions, Deze speciale konstabels hebben, alzo dienstdoende, dezelfde 
and responsibilities, and shall be subject to the same disci- bevoegdheden en plichten en zijn onder-worpen aan dezelfde 
pline and authority as a member of the force. tucM en hetzelfde gezag als de leden van de dienstmacht. 

I".hort title. 32. 'rhis Act may 1.0 citpd f01' all purposes as the 32, Deze V\Tet kan worden aangehaald als dcl Politie 
Police Act, 1!)]2 Wet,1912. Kortetit..L 
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SCHEDULE. 

T t' d' t' t f}' 1. 

'I' 

I" t '\:IT tt Id~IJLt':kGEl 't d" d t l'+,aws Inen lOne 	 111 sec 1011 WO, any 0 W lICu lllay cease to ilJ8 van vy e. ell verme .m ar I e wee, Ie In . e oms anc.Ig
apply in the circulllstances described ill that section. 	 l heden III dat artlkel olllschreven bUloon werkmg 

i kunnen treden. 

------r-----~----------~---------
No. and Year Title or Subject 

of Law. of Law. 

Cape of Ordinance No. for improv.
Good Hope 2 of 1840. 	 ing the Executive 

Police of Cape Town 
and tb e District 
i hereof, for d€'fining 
the Powers and 
Dnties of the said 
Police in certain 
ca-es and for pro 
moting the peace 
and ~ood order of 
the said Town. 

Ordinance No. Ordinance for improv· 
25 of 1847. ing the Police of the 

I Colony, 

Act No. III of The (Jape Town Water 
1860. Police Act, 1860. 

IAct No. 29 of N'orthel'll Border Police The whole." 
I 1868. 1 

.Act No. 12 of
" 1874. 

Act No. 14 of 
1880. 

A.ct No. 12 of 
1882. 

Act No. 31 of 
1883. 

" Act No. 32 of 
1892. 

Nabl Ordinance 
5 of 18,16. 

Act No, 
189'l. 

!Act No. 37 of 

" 
Transvaal ... 

Orange Free 
State 

189d. 

Act No. 13 of 
1910. 

Act No. 5 of 
1908. 

Act No. 36 of 

The Police Superan
nnation Act, 1874. 

Au Act to amend Act 
No. 29 of 1868. 

The Police RegUlation 
Act, 1882. 

The Police Regulation 
Act, 1883., 

The Colonial Forces 
Act, 1892. 

Ordinance for creating 
fie1dcornets and con· 
stables in and for 
the district of Natal. 

The Police Act, 1894 

All Act t() amcnd the 
Police Act of 1894. 

To amend the Natal 
Police Acts. 

The Tra.nsva.a1 Police 
Act, 1908. 

The Orange RivE'r 'I 

1908. i Colony PoliceAct,1908. 
. 	 ! 

Extent of Provincie.
inapplicability. 

So much as is in force Ka'l,p de 
at the commence',!GOede Hoop 
ment of this Act. 
ex c e pt sections 
8wcMlteen, tw~nty.1 


twentY:fimr, and 

thirty to thirty-five 

'I 


inclusive. 


So much as is un.1 
repealed at the com· i 
mencement of this: 
Aot. I 

The whole, except I 

" 

Sectionfi1'e. " 

" 
The whole. 

I 
Tbe whole, except: 

seotions tkirteen to I' 
twenty-one inclusive 
or except any other 
provi~ion thereof' 
relating to pensions. I 

So much as i8 un.! 
repealed. ' 

Sata1 
Section eighty.eight. 

So much as 
members 
foroe. 

The whole, except, 
sections .lil'lj,rtpen (so: 
far as it confers' 
power on police i 
under the oontrol l 
of a Town Council I 
or Town Boord)" 
se'l!ent('en, twent'I/,' 
twenty-ow, fo,rtV'I' 
and paragraphs (li) 

and (0) of section, 

forty-five, sections 'I 

fO'l'ty.8i~,fol'ty-8-l.qkt, 
tifty and fifty-two. I 

The whole, except, 
sections /;'11.· andl 
ji,ce. : 

Section two. 
:Transvaal ... 

The whole. 	 ,Oranje 
, Vrij6taat 

The whole, 

No. en Jaar i Titel of Onderwerp Omvang van 
van Wet. I van Wet. afschaffing. 

Ordonantie Ordonantie tot verbe· , Voorzoverde.zehe van 
No.2 van tering van de Uit-! kra"ht is bij de in. 
18,W voerende Politie voering van deze 

macht van Kaap- i Wet, met uitzonde· 
stad en het Distrikt i ring van artikels 
daarvan, tot om-: ze'veni'itn, twintig, 
schrijving van de I vier en twinti,q en 
Machten en Plich
ten van bedoe1de 
Politie in zekere ge
vallen en tot bevor
dering van de rust 
en goede orde in de 
stad voormeld. 

Ordonantie . Ordonantie tot verbe· 
~o. 25 van I tering van de Poli
1[\47 

, Wet No. 13 
three. , van 1860 
sections two 	 and I' 

Wet No. 29 
van 1868 

Wet No. 12 
van lR74 

Wet No. 14 
van 1880 

Wet No. 12 
van 1882 

Wet No. 31 
van 1883 

Wet No. 32 
van 1892 

Ordonantie 
No.5 van 
1846 

Wet No. 
van 1894 

Wet No. 37 
van 18\18 

Wet No. 13 
van 1910 

Wet No, 5 
van 1905 

Wet No. 36 
van 1908 

tie van de Kolonie. 

Ka'l.Ilstad Waterpolitie 
Wet, 1860. 

Noordelike Grenspo
litie. 

De Politie Pensioen 
Wet, 1874. 

Wet tot wijzigingvan 
Wet No. 29 van 1868 

JJe Politie Reglement 
Wet, 1882. 

Politic Reg1ement Wet 
1883. 

De Koloniale Strijd
krachten Wet, 1892. 

Ordonantie tot aan
stelling van veld
kornetten en ,kon· 
eta bels in en voor 
het Distrikt van 
Natal. 

Politie Wet van 1891. 

Wet tot wijziging van 
de Politie Wet van 
1894. 

Tot wijziging van de 
Natal PolWe Wet
ten. 

Transvaal P{)ii tie Wet 
190>; 

Ora)))e Rivier Kolonie 
Politie Wet, 1908. 

dedig tot en ml;t 
'l:iif en del'tig. 

V	oorzover dezelve ten 
tijde van de invoe
ring de7.er Wet nog 
niet herroepen is.. 

Gebee1 met uitzonde
ring van artikels 
twee en ari". 

GeheeI. 

Artikel 'vij/. 

Gehee!. 

Geheel met uitzonde. 
ring van artikels 
ilertien tot en met 
Ben en twintig of met 
uitzondering van 
andere bepalingen 
daarvan betrekke1ik 
pensioenen. 

Voorzoverdezelve neg 
niet herroepen is, 

.Artikel acht 81t taclt
tig. 

Voorzover dezelve be. 
trekking heeft op 
leden van de dienst
maeht. 

Geheel, met uitzonde
ring van art,kel 
vI!8rtien (voorzover 
zij bevoegdbeid ver
leent aan politie 
onder de kontl'ole 
van een Stadsraad 
of Stadsbestul1r), 
artikels ze'cellt'iell, 
twit.tig, een en 
twintig, '1'eeT'tifj. en 
p.aragrafen (0) en 
(c), van artike1 "ii/ 
en 'Veedig, artikel, 
zes en 'rewrtig, acht 
en ,;eel'tig. ,-ii/Ug, ('u 
twee en '1niftig. 

Geheel met ui;,zunde. 
ring van artikeb 
del' en 'vijf. 

Artikel twee. 

Geheel. 

GeheeL 
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< '" fi "' kJlL•.,'"3 

be read a 8tcond Time on 

BILL 
TO 

Ttveede Ivlaal te worden 	 30 Jlei 

\VE'rSONT"TERP 
TOT 

Facilitate the issue of Ol'own Grants to certain BevorderinO' van de verlening van Kroongrond 
Settlm's in the ~rransvaal and the Orange aan zekere settelaars in Transvaal en Oranje 
Free State and to amend the Irrigation Vrijstaat, en tot wijziging van de Irrigati'-1
Settlements Act, 1909, Orange Free State. kolonies vVet, lU09, Oranje Vrijstaat. 

(Introduced by the MINIS1~ER OF LANDS.) (lngediend 	door de MINISTER VAN LANDEN.) 

BE IT ENACTED by the Most Excellent Ma,jesty, Z 1J HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the .Senate and the House of Assembly of the UnIOn of 

South Afnca, as follows: 

Conditiolld ~. Anything to the contrary notwithstanding in any law re
~~:;h~~:e 	 l~tl11g to land settlement in force in the Province of the Orange 
State settler 	 1! re~ State, the Governor-General-in-Council shall, upon the 
obtains 	 receIpt of a report from the board recommending the applica
Crown grant. 	tion of any settler for a grant on quitrent tenure of the land 

held by such settler under agreement of sale with the board 
grant to him, on perpetual quitrent tenure, the land so held; 
subject to such reservations of minerals and precious stones, to 
such servitudes and to such conditions relative to payment of 
interest, as are prescribed in the agreement and in section 
thirty-four of Ordinance No. 12 of 1902 and section eleven 
of Ordinance No. 26 of 1907 (Orange Free State): 

Provided that immediately on the registration of the said 
grant, there shall be passed by such settler and registered in 
the Deeds Office in favour of the Government a mortgage bond 
securing the balance of the purchase price due under the said 
agreement of purchase and the balance due in respect of the 
advances (if any) that from time to time have been made to 
him by the board. Such mortgage bond shall contain the 
general clause and shall specially hypothecate the land so 
granted and shall, in addition, contain the following conditions 
and stipUlations, to wit 

(a) 	The settler-mortgagor shall, in manner prescribed by 
the agreement of purchase, redeem the capital sum 
secured by the bond on or before the date on which the 
period of occupation (as provided by the said agree
ment) expires: Provided that nothing herein 
contained shall prevent the settler-mortgagor from 
paying off at any time the whole or any part (not 
being less than twenty-five pounds sterling or a multi 
ple thereof) of the said capital sum together with the 
interest due thereon, by to the mortgagee 
or its successors in title threc months' written notice 
of his intention to do so, or, in lieu of such three 
months' written notice, by paying interest for three 
months on the amount outstanding. 

(b) 	The settler-mortgagor shall pay interest on the 
capital sum secured by the bond at the rate of four 
per cent. per annum. 

(c) 	 If the settler-mortgagor, before he has paid to the 
mortgagee the amount outstanding in respect of 
capital secured by, and the interest due under, the 
bond, has received from any person a bona fide offer 
to purchase the land thereby hypothecated, and 
desires to accept the same, he shall be 
bound and obliged ~o give to the mortgagee the 
first option to purchase that land for an amount 
equal to the amount of that offer, and if, within one 
month from the date on whieh that offer has been 
notified in writing to the mortgagee the said option be 
not exercised, the settler-mortgl!-gor may sell the land 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika, 
als volgt: 

1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen vervat in Voorwaarden 
enige wet op landvestiging geldende in de Provincie Oranje waar?nder 
Vrijstaat, moet de Goeverneur-generaal-in-Rade, op ontvangst vOr~.ntJe t

rIle aa 5tl 
van 	een rapport van de Raa, aanbeve en dd I e de aanvrage settelaar 
van een settelaar om verlening in erfpacht van de grond door Kroongrond 
die settelaar uit krachte van een koopovereenkomst met de Raad ka~ ver· 
bezeten, aan hem de alzo bezeten grond in eeuwigdurende erf- krljgen. 
pacht verlenen, onderworpen aan zodanig voorbehoud, van 
mineralen en edelgesteenten, aan zodanige servituten en zo
danige voorwaarden betrekkelik de betaling van rente, als ver· 
vat zijn in de overeenkomst en in artikel vier en dertig van 
Ordonantie No. 12 van 1902, en artikel elf van Ordonantie 
No. 26 van 1907 (Oranje Vrijstaat): 

Met dien verstande, dat onmiddellik na de registratie van 
bedoelde verlening, door zodanige settelaar een verband zal 
worden gepasseerd en ,in het Kantoor van Akten ten gunste 
van de Regering zal worden geregistreerd, tot verzekering van 
het saldo van de koopprijs, die ingevolge bedoelde koopover
eenkomst verschuldigd is, en van het saldo versehuldigd ten 
aanzien van de eventuele voorschotten van tijd tot tijd aan 
hem door de Raad verstrekt. Dit verband moet de algemene 
klausule bevatten en moet de alzo verleende grond speciaal 
bezwaren, zullende daarenboven de volgende voorwaarden en 
bedingen daarin opgenomen worden, namelik:

(a) 	De settelaar-verbandgever, moet op de wijze aange

wezen in de koopovereenkomst, de door het verband 

verzekerde hoofdsom aflossen op of v66r de datum, 

waarop de tijd van bezit (als voorzien bij bedoelde 

overeenkomst) verstrijkt. Met dien verstande, dat 

door het hierbij bepaalde de settelaar-verbandgever 

niet belet wordt, om te eniger tijd bedoelde hoofd
80m hetzij geheel of ten dele (niet zijnde minder dan 

vijf-en-tvdntig pond sterling, of een veelvoud daar

van), tezamen met daarop verschuldigde rente, af te 

betalen, na aan de verbandhouder of zijn rechts

opvolgers drie maanden van te voren schriftelik ken

nis te hebben gegeven van zijn voornemen daartoe, 

of, in plaats van die driemaandelikse schriftelike ken

nisgeving, door rente over drie maanden op het uit 

staand bedrag te betalen. 


(b) 	De settelaar-verbandgever moet rente tegen vier per

cent in 't jaar betalen op de door het verband verze

kerde hoofdsom. 


(c) 	 Zo de settelaar-verbandgever, voordat hij aan de 

verbandhouder het bedrag aan hoofdsom verzekerd 

door, en rente verschuldigd ingevolge het verband 

terugbetaald heeft, van een persoon een bona fide aan

bod tot aankoop van de met verband bezwaarde grond 

ontvangen heeft, dat hij wenst aan te nemen dan is 

hij verplicht aan de verbandhouder het voor.. 

recht te geven om die grond voor een 

bedrag geIijk aan dat aanbod te kopen, en zo, binnen 

een maand na de datum, waarop van dat aanbod ~an 


de verbandhonder schriftelik kennis gegeven is, be

doeld voorkoopsrecht niet uitgeoefend is, kan de 
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to the person from whom the said offer w&s received: 
Provided that before transfer is passed the amount of 
capital and interest still due under tho bond shall be 
paid to the mortgagee. 

(d) 	The mortgagee shall have the right immediately on the 
breach by the settler-mortgagor of any condition of 
the bond (and without recourse to any court of law or 
other judicial proceedings whatsoever) to sell by public 
auction without reserve the land hypothecated by the 
bond and out of the proceeds of the sale to discharge 
the settler-mortgagor's liabilities under the bond and 
all costs incurred in connection with the sale: Provided 
that no such sale shall take place if at the expiry of a 
period of one month from the date of a notice in wnt
ing by the mortgagee stating an intention so to sell 
the said land the settler-mortgagor has instituted 
proceedings against the mortgagee to restrain 
him from selling. The said notice shall be 
sent by the mortgagee to the settler-
mortgagor personally or by registered post 
a,ddressed to his last usual postal address. If the sale 
take place, any balance of the proceeds thereof remain
ing over shall, after discharging the amount of the 
eettler-mortgagor's liabilities under the bond, all 
costs incurred by the mortgagee in connection with 
tho sale and all the expenditure incurred by him by 
reason of the settler-mortgagor's default, be held at 
the disposal of the settler-mortgagor, and if the 
amount of such liabilities costs and expenditure be not 
realised by the sale, the settler-mortgagor shall re
main liable for the amount outstanding under the 
bond. 

In the said conditions and stipulations
" settler-mortgagor" shall include his legal representatives 

and assigns; 

" mortgagee" shall inelude any cessionary of the mortgage 
bond. 

Conditions 2. Anything to the contrary notwithstanding in any law 
upon which relating to land settlement in force in the Province of the 
Transvaal . I 	 . h'
settler Transvaal, the Governor-General-m-Counci may, m 18 dis-
obtains cretion, upon the receipt of a report from the board 
Crown grant. recommending the application of any settler under any such 

law for a grant in freehold of the land held by such 
settler under licence, grant to him the land so held 
subject to such reservations of minerals and precious stones, to 
such servitudes, and to such conditions relative to payment of 
interest as are prescribed in the licenee and in sections 
twenty-one and t1venttl-two of the Settlers Ordinance 1902 and 
section t11'enty-ei[lkt of Act No. 37 of 1907 of the Transvaal: 

Provided that, immediately on the registration of the said 
grant, there shall be passed by such settler and registered in 
the Deeds Office in favour of the Government a mortgage bond 
securing the balance of the purchase price due under the said 
licence and the balance due in respect of the advances (if any) 
that from timc to time have been made to him by the board. 
Such mortgage bond shall contain the general clause and shall 
specially hypothecate the land so granted and shall, in addi

~ettelaar-verbandgever de grond verkopen aan de per
aoon van wie het aanbod ontvangen is: Met dien ver
stande, dat voordat transport gegeven wordt, het 
bedrag van de ingevolge het verband alsnog ver
schuldigde hoofdsom en rente aan de verbandhouder 
betaald worde. 

(d) 	Dat de verbandhouder het recht zal hebben om dad\'

lik bij verbreking door de settelaar-verbandgever van 

een voorwaarde van het verband (en zonder de tussen

komst van een gerechtshof of enige vorm van proces), 

de met verband bezwaarde grond bij openbare veiling 

zonder reserve te verkopen en uit de verkoopopbrengst 

de verbandschuld van de settelaar-verbandgever al~


mede de verkoopkosten te betalen : Met dien verstan

de, dat zulk een verkoop niet zal mogen plaats vinden 

indien na verloop van een maand na de datum van een 

schriftelike kennisgeving van de verbandhouder, 

waarin hij zijn voornemen te kennen geeft om de be

trokken grond a1zo te verkopen, de settelaar-verband

gever gerechtelike stappen tegen de verbandhouder 

genomen heeft ten einde hem te beletten om tot 

de verkoop , over te gaan. Bedoelde kennis

geving moet door de verbandhouder aan 

de settelaar-verbandgever persoonlik worden &f

gegeven of per geregistreerde brief worden gezonden, 

geadresseerd aan zijn laatste gewoon postadres. Wan

neer de verkoop plaatsgevonden heeft, wordt het saldo 

van de verkoopopbrengst dat overblijft na aftrek van 

het bedracr van de verband verbintenissen van de 

settelaar-':erbandgever en van alIe onkosten door de 

verbandhouder gemaakt in verband met de verkoop, 

en van ane uitgaven door hem gedaan ten gevolge van 

het verzuim van de settclaar-verbandgever, ter be

schikking van laatstgenoemde gehouden. \Vanneer 

het bedrag van die verbintenissen, onkosten en uit 

gaven niet bij de verkoop behaald wordt, blijft de 

settelaar-verbandgever aansprakelik voor het inge

volge het verband verschuldigd bedrag. 


In vorenbedoelde vool'waarden en bedingen wordt-
onder "settelaar-verbandgever"· mede begrepen zijn 


wettelike vertegenwoordigers en rechtverkrijge~den;. 

onder "verbandhouder " mede begrepen eell ceSSlOnans 


van de verbandhouder. 

2. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van enige Voorwaard6'n 

wet op landvesticring geldende in de Provineie Transvaal, kan waaI'?Ddet 
" 	 .. b d I' t aan 1 ransde Goeverneur-generaal-in-Rade, te zlJner eoor e mg, op on - vaalse 

vangst van een rapport van de Raad aallbevelend~ de ~anvra:~e Fettelaar 
van een settelaar onder zulk een wet om verlemng m vrIJe Kroongrond 
eigendom van de grond door zodanige settelaar onder verlel"end 

. 	 dId wor( t licentie bezeten, aan hem de alzo bezeten gron ver enen, on er- ' 
worpen aan zodanig voorbehoud van mineralen en edelgesteen
ten, aan zodanige servituten ell zodanige voorwaarden betrek
kelik de betaling van rente, als vervat zijn in de licentie en in 
artikels een en twintig en t1JJee en t1D'intig van de Settelaars 
Ordonantie, 1902, en artikel acht en twintig van Wet No, 37 
van 190·7 van Transvaal: 

Met dien verstallde, dat onmiddellik na de registratie van 
voormelde verlening, een verband door zodanige settelaar zal 
worden gepasseerd, en in het Ran,toor van Akten ten. gunste 
van de Regering zal worden geregl~treerd tot verzekeru:g va.n 
het saldo van de koopprijs, dat mgevolge bedoelde hcen~le 
verschuldigd is en van het verschuldigde saldo van eventue1e 

tion, contain conditions and stipulations in the same terms Ivoorschotten, die van tijd tot tijd door de Raad aan hem 
m1~tatis mutandis as are contained in paragraphs (a), (b), (c) Iverstrekt zijn. Dit verband moet de algem~ne klausule bevat
&nd (d) of the last preceding section, except that instalments ten en moet de alzo verleende grond specl~al bezwaren, z11:l
of purchase money shall be paid in the manner prescribed by lende daarenboven de voorwaarden en bedmgen genoe,md :n 
the terms of the licence under which the land was held by the iparagrafen (a), (b), (c) en (~) van he? voor~aand arbkel III 

settler; i dezelfde bewoordmgen mutat~s mutandzs daarm worden opge
nomen met deze uitzondering, dat paaiementen van de koop

Provided further that such additional conditions and Iprijs z~ll~n wor~en ~etaald op de wijze vastgesteld bij de be
stipulations may be inserted as are necessary to give effect to Ipalingen m de lrcentl~, waaronder de grond door d.e se~telaar 
those terms. 	 .bezeten werd: Met ~Ien v~rstande voorts, dat zodamge verd~re 

,voorwaarden en bedmgen Ingevoegd mogen worden als verelst 
Izijn oin aan bedoelde bepalingen gevolg te geven: ... 

. 3 Aaything to the contrary notwithstanding in any law no I 3. Niettegenstaande tegenovergestelde bepahngen van de ~rIJstel-
ExemptIOns • 	 h' f f1' • f d t dt h echt gehe en ter zake van de hogan vanfrom transfer transfer duty shall be payable by reason of t e ISSUe 0 a ,~rown i een 0 ,an ere we ,wor .gee~ erer ,v - hererecht. 
duty. grant under section one or two. Iverlemng van Kroongrond lllgevolge artikel een of twee. 
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A.mend.ment 4: (1) Anything to the contrary notwithstanding in the 4. (1) Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van de WijziuinO'
~~r!lg~~~~li;~ AgrIcultural Settlemen~s. Privat~, Ordinance,,, 1907 (Orange Landbouwkolonies Private Ordonantie, 1907 (Oranje Vrij- van Land-. ' 
melltsPrivate Fre~ State), the defimtlOn of plotholder contained in staat) zal de omschrijving van" grondhouder " voorkomende in b01.lwkololllew 
Ol;d!nanc.€, sectIo~ one thereof shall, ~n regard to any irrigation settlement arti~el een daarvan, ten aanzien van enige irrigatiekolonie ge- ~~'~io~t~ntie 
1~~1 (Orange estabhshed or to be. estabhshed by the ?range Free State Land vestlgd of te worden gevestigd door de Oranje Vrijstaatse Land- 1907 COmnje 
hee ~tate). Settlement Board m terms of the Irngation Settlements Act vestigingsraad overeenkomstig de Irrigatiekolonies Wet, 1909, Vrijstaat). 

1909 (Orange ~ree State), and brought under .the operation (Oranje Vrijstaat) en onder de werking gebracht van voor
?f th~ aforesaId Ordma;nce, ~e deemed to mclude every melde ordonantie, geaclit worden in te sluiten elke meerder
mh?,bItant of full ?,ge reSIdent 111 the settlement or within a jarige ingezetene wonende in de irrigatiekolonie of binnen een 
radIus of twenty mIles thereof, wh()--- afstand van twintig mijl daarvan, die

(a) 	has entered into an agreement with the owner for the (a) met de eigenaar een overeenkomst gesloten heeft voor 
purchase of one or more allotments of agricultural de aankoop van een of meer landbouwhoeven daarin 
land therein of an aggregate extent of not less than van een gezamenlike oppervlakte van ten minste twee 
two morgen; and morgen; en 

(b) 	~as paid his first instalment of the purchase price, or (b) zijn eerste paaiement van de koopprijs of rente 
mterest thereon, daarop betaald heeft, 

..nd shall be deemed to l'nclude also the n f th tt1 en zal geacht worden tevens in te sluiten de bestllUnler van rna 	ager 0 e se 'le- d .. . k I' t ld d ld R d f .. 
:nent appointed by the said board or its successors in title. e hlrtrIgatlle 0 OllIe aanges e oor voorme e aa 0 zlJn 

rec sopvo gers. 

(2) Sub-section (2) of section five of the said Ordinance is . .,.
hereby amended by inserting between the words " settlement" (2) ~ub-artlkel,,<2) van ar~~k.el vtJI van vorenbedoelde Or-
and "and " the words" or l'n the c f" t' ttl donantIe wordt blJ deze gewIJzlgd door tussen de woorden 

, ase 0 lrnga Ion se e- H ttl t" (k I -) " d" ( . t d 
ments vested in the Orange Free State Land Settlement se"erne~ 0 ome en . a~ . en) l;n- e voegen e woor-
Board, any duly qualified plotholder resident in the settlement den of! 1Il ~?t geval van Irnga~l~kolollIes on.der beheer van 
or within a radius of twent miles thereof." . de OranJe VrlJstaatse. Landvestl~mgsr~ad, ledere bevoegde 

y 	 •grondhouder wonende 111 de kolome of bmnen een afstand van 
(3) No act sanctioned, done, or performed before the twintig rnijl daarvan." 


commencement of this Act by the Village Board of Manage- . 

ment of Roodepoort shall be deemed to have been illegal or (3) Geen handelmg door de Dorpsbestuursraad van Roode
invalid merely by reason of the fact that such Board of poort goedgekeurd, gedaan of v~rricht .vo.or de ~~voering van 
Management was not, at the time that any such act was sanc- deze Wet, wordt geacht onwetbg of metlg te zlJn, op grond 
tioned, done, or performed, legally constituted in accordance alleen, dat die Bestuursraad op het t~jdstip, toen. zulk e~n 
with the Agricultural Settlements Private Ordinance 1907. handeling goedgekeurd, gedaan of verncht werd, met wettlg

samengesteld was overeenkomstig de Landbouwkolonies Private 
Ordonantie, 1907_ 

5. In deze Wet hebben onderstaande uitdrukkingen, zo het Woord
verband niet een andere zin aanwijst, de volgende betekenis: bepalingen. 

"settelaar" betekenti- 
(a) 	 in artikel een, ieder persoon, die ingevolge enige in de 


Provincie Oranje Vrijstaat geldende wet op landves
tiging, met de Raad (zoals hieronder omschreven) een 

overeenkomst aangegaan heeft of hierna aangaan zal 

voor de verkoop aan, en aankoop door hem van een 

plaats; en 


(b) 	 in artikel twee, ieder persoon, die de bouder is van 

een licentie zoals omschreven in enige wet op land
vestiging geldende in de Provincie Transvaal; 


" raad " betekenti- 

(a) 	 in artikel een, de Laudvestigingsraad van de Oranje 

Vrijstaat, ingesteld ingevolge Ordonantie No. 22 van 

1902 daarvan, of de Landvestigingsraad ingesteld in

gevolge de Oranjerivier Kolonie Konstitutie Open 

Brief, 1907; en 


(b) 	 in artikel twee, de Landvestigingsraad van Transvaal, 

ingesteld ingevolge Ordonantie No. 45 van 1902, daar

van, of de Landvestigingsraad ingesteld ingevolge de 

Transvaal Konstitutie Open Brief, 1906. 


Indien een raad, ingesteld ingevolge een zodanige Open 

Brief als voormeld, overeenkomstig de bepalingen van die 

Open Brief ontbonden is of hierna ontbonden zal worden, 

dan betekent de uitdrukking "raad" een raad, die inge
volge de Landvestigingswet, 1912, ingesteld is voor het ge
bied, waarin die ontbonden raad ingesteld was; 


Interpreta
tion of terms. 

, 

5. In this Act, unless inconsistent with the context, 

" settler" shall mean,

(a) 	 in section one, any pcrson who, under any law relat
ing to land settlement in force in the Province of the 
Orange Free State, has entered into or shall hereafter 
enter into, an agreement with the board (as herein
after defined) for the sale to and purchase by him of 
any farm; and 

(b) 	 in section two, any person who is the holder of a 
licence as defined in any law relating to land settle
ment in force in the Province of the Transvaal; 

" board" shall mean,

(a) 	 in section one, the Land Settlement Board of the 
Orange Free State established under Ordinance No. 
22 of 1902 thereof or the Land Settlement Board 
established under the Orange River Colony Constitu· 
tion Letters Patent 1907; and, 

(b) 	 in section two, the Land Settlement Board of the 
Transvaal established under Ordinance No. 45 of 
1902 thereof or the Land Settlement Board estab· 
lished under the Transvaal Constitution Letters 
Patent 1906: 

If any board established under any such I.etters Patent 
aforesaid has or may hereafter become defunct in accord· 
ance with the provisions of such Letters Patent, the expres
sion "board" shall mean a board constituted under the 
Land Settlement Act 1912 for the area in which such 
defunct board was established; 

" law relating to land settlement in force in the Province of" L d t" ld d .
the Orange Free State" shall mea.D- wet op an ves 19m9, ge en e m de Provincie Ora.nje

Vrijstaat", betekent--
(1) Ordinance No. 22 of 1902; 	 (1) Ordonantie No. 22 van 1~02 ; 
(2) Ordinance No. 21 of 1903; 	 (2) Ordonantie No. 21 van 1903; 
(3) Ordinance No. 31 of 1906; 	 (3) Ordonantie No. 31 van 1906; 
(4) 	Ordinance No. 26 of 1907; and (4) Ordonantie No. 26 van 1907; en 
(5) 	Chapter LIII of the Orange River Colon.v Constitu- (5) Hoofdstuk LUI van de Oranjerivier Kolonie Konsti

tion Letters Patent 1907; 	 stitutie Open Brief, 1907; 
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" law relating to land settlement in force in the Province of "wet op Landvestiging, geldende in de PlOvincia Trans
the Transvaal" shall mean- anI" beteken!;

(1) Ordinance No. 45 of 1902; 
(1) Ordonantie No. 45 van 1902;(2) Chapter LII of the Transvaal Constitution Letters j (2) Boofdstuk LII van de Transvaal Konstitutie Open,Patent 1906; and Brief 1906; en(3) Act No. 37 of 1907. (3) Wet No. 37 van 1907. 

6. This Act may be cited for all purposes as the Transvaal 6. Deze Wet kan voor alIe doeleinden worden aangeliaald Korte titel 
and date of a,nd Orange Free State Land Settlements Amendment Act, 
Short title 

1 d T 1 · V' . I d t" '" . . en datum vanIS. e ransvaa se en OranJe 1'l1S~aatse ~an ves Igmg i> lJ' inToering
<;ommence 1912, and shall commence and come into operation on the first ;lgmgswet 1912, en treedt In werkmg op de t!erste dag V<U. nn Wet.ment of Act day of July, 1912. J ~::" 1912. 

Published in accordance with the Standing Rulell limI\ Gepubliceerd oYereenkom.tig het Reglement van Orde nn 
Orderlil of th~ House of Allsembly. Ide Volksraad. ' 

GYS. R. Hm"MEYR, GYS. R. HOFMEYR, 
Clerk of the Honie. Klerk van het Hnis. 

F 
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(To be 1'ec~d (t Second Time on Wednesday, 29th May, 1912.) (Ten Tweede maal teuorden gelezen op Woensdag, 29 
~Y[ei, 1912.) 

\VETSONTWERPBILL 
TERTO 

Apply a further sum of money towards the Aanwending van een verdere som gelds op 
service of the period from the Thirty-first I de dienst voor het tijdperk vanaf de 
day of May, 1910, to the Thirty-first day I een en dertigste dag van Mei, 1910, tot de 
of March, .1911, for .the purpose. of meeting 
and covermg cel'tam unauthorIzed expen
diture. 

(Intmduced by the Honourable H. C. HULL, M.L.A.) 

) E IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty,
] .) the Senate and the House of Assembly of the Union of 
South Africa, as follows: _ 

Consolidatlld 1. The Consolidated Revenue Fund is herebv charged with a 
Revenue f 0 d h JFnndcharged sum 0 ne hundred an forty-two t ousand one hundred and 
with £142,150 fifty pounds seven shillings and four pence to meet certain ex·'d
7s. ~ . 	 penditure over and above the amounts appropriated for the 

service of the period from the thirty-first day of May, 1910, to 
the thirty·first day of March, 1911. Such expenditure is set 
forth in the Schedule to this Act and is more particularly 
speciflCd on page 380 of the Report which has been submitted 
to Parliament of t.he Controller and Auditor·General on the 
Accounts for the said period. 

Short title. 2. This Act may be cited for all purposes as the 
Unaut.horized Expenditure (1910-1911) Act 1912. 

SCHEDULE. 

No. of Service. 	 Amount.Vote. 
£, s. d. 

ee:r; en dertig:ste dag van Maart,. 1911, vo?r 
hOL doel om In zekere ongeautoI'lseerde Ult
gaven tegemoet te komen en die te dekken. 

(Ingedl;end door de EdelAchtb, H. C. HULL, L.V.) 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
. Sen~at en de Wetgevende Vergadering van Unie van 

ZUld AfrIka als volgt: 

1. Het Gekonsolideerd Inkomstefonds wordt mits deze be- Gekonsoli· 
1 t h das met een som van een on erd twee en veertig duizend een deeI'd Inkom
honderd en vijftig pond zeven shillings en vier pence stefodndsbte. 1wmmew 
om zekere Ultgaven boven en behalve de bedragen met :£142,l5C 
beschikbaar gesteld voor de dienst over het tijdperk 7s; 4d. 
vanaf de een en dertigste dag van Mei 1910 tot de een en 
dertigste dag. van M~~rt 1911, te dekken. Die uitgaven zijn 
aangewezen III de ~lJlage tot deze Wet, en zijn vollediger 
beschreven op bladzlJde 380 van het Rapport van de Kontro· 
l~~r en Auditeur-Generaal over de Rekeningen van gemeld 
tlJdperk. 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald als K t t·t 1 
de Onbewilligde Uitgaven (1910-1911) Wet van 1912. or ~ 1 e . 

BIJLAGE. 

To': van I 

Begrot.1 Dienst. Bedrag.
ingtlpost.J i

-~--~--~~--~ 

~- --~-~-£-s.d.-

J His Excellenev the Governor·Gen2ral 117 2 5 
6 Agriculture " 	 29,394 ]8 9 
7 Interior 2,881 7 3 

10 Printing and Stationf'ry 24,297 1 3 
12 Defence ... 350 0 0 
13 Mines 3GO 14 11 
21 Agricultural E'.;ucation 1,416 11 6 
23 Finance ... 127 13 ± 
26 Higrl Commissioner in London ... 4% () 0 
27 Public Debt 1,738 18 10 
28 Pensions ... ,i5,97H 8 11 
31 MiScellaneous 11,889 10 2 
34 Deeds Oflices 178 2 7 
38 Oustom, and Excise ... cf4 8 4 
39 Public Works Deoartmenl; 12,815 H 6 
41 Posts, Telegra hi aud Telephone;; 48 5 7 

£142,150 7 	 4 
I 

1 
6 
7 

10 
12 
13 
21 
23 
2ti 
27 
28 
31 
34 
R8 
3il 
-!l 

Zijn Excellentitl de GObverneul'.g,-neraal 117 2 5 
Landbouw ... ... 29,394 18 9 
Binnenlandse Zaken ... \l,8S1 7 3 

_Drukwerk en Sl,hrijfbehoeften ::: 24,297 1 3 
Verdediging ... ... 350 0 0 
Mijnwezen 360 14 11 

Landbouw Onderwijs 
 1,416 11 6 
Finanuieen 127 13 4 

Hoge Kommissaris te Londen 
 496 9 0 
Openbare Schuld 1,7:'58 18 10 
Pensioenen 35,973 R 11. 
Diversen ... 	 11,889 10 2 
Kantoren van Akten 	 178 2 7 
Invoerrechten en Aksijns 	 44 8 4 
Openbare Werken Depal temen t 12,815 14 6 .. 
Post-, Telegraaf. en Telefoollwez8'1 48 3 7 

Published in accordance with the Standing Rules and 

Orders of the House of Assembly. 


GYS. R. HOFMEYR, 


Clerk of the House. 


Gepubliceerd oversenkoIDstig het Reglement van Orde 
van de V olksraad. 

GYS. R. 	HOFMEYR, 

Klerk van het Huis. 
• 
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be read a Second Time on 

BILL 
TO 

Regulate and determine the Financial Relations Regeling en. Vaststelling van de FinallcUHe 
. 	 which shall exist between the Union and 

the several Provinces thereof, to provide 
for the transfer of certain addition 
functions and powers to 
Oouncils, and for other purposes. 

(Introduced by the MINISTER OF THE INTERIOR.) 

Excellent Majesty, .ZI.T RETB E IT ENACTED by the King's Most 
- the Senate and the Rouse of Assembly of the Union I 

of South Africa, as follows: 

PRELIMINARY. 

Interpret-'I 1. In this Act
,ion of te nnR 

l. 	 "financial year" shall, until otherwise provided by 
resolution of the House of Assembly, mean the 
period from the first day of April in any year to 
the thirty-first day of March in the year next suc
ceeding, both days inclusive, when it shall mean the 
period otherwise so provided; 

" Treasury" shall mean the office or department of the 
Minister of Finanee, 

Whenever in this Act a reference is made to matters entrusted 
to a Province, the reference shall be construed as being to 
matters entrusted to that Province by this Act or by the South 
Africa Act 1909, or by any other law . 

• 
CHAPTER 1. 

FINANCIAL HELATIONS BETWEEN THE UNION AND '['HE SEVERAL I 
PROVINCES, ' 

1912. 

TOT 

ver~oudlng tussen de Ullie en de onder~ 
schOldene Provincies daarvan. tot voor
ziening in de overdracht van zckere 
verdere funkties en bevoegdheden aan de 
Provinciale Haden en vaal' andere doelleinden. 

(Ingediend door de MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN.) 

_..J Senaat 
als voIgt : __ 

BEPAAl,D door Zijn Majesteit de Koning, de 
en de Volksl'aac1 van de Unie van Znid Afrika, 

VOORAFGAANDE BEPALINGEN, 

1. In deze Wet wordt-	 Woor?
onder "financieel jaar" verstaan het tijdvak van en met bepalmgen 

de eerste dag van April in een of ander jaar tot en 
met de een en dertigste dag van Maart van het eerst
volgende jaar, tenzij bij besluit van de Volksraad een 
ander tijdvak vastgesteld wordt, in welk geval dat 
tijdvak daaronder verstaan wordt; 

onder "Thesaurie" verstaan het kantoor of departement 

van de Minister van Financien, 


Zo dikwels in deze Wet sprake is van aangelegenheden op
gedragen aan een Provincie worden die aangelegenheden geacht 
bedoeld te zijn, welke aan de betroThen Provincie opgedragen 
zijn bij deze Wet of bij de Zuid Afrika Wet 1909) of bij eell 
andere wet, 

HOOFDSTUK 1. 

DE FINANCIELE VERHOUDING TUSSEN DE UNIE EN DE ONDER
SCHEIDENE PROVINCIES, 

2. Met en na de invoering van deze Wet is elke Provincie Verantwoor
Responsi 2. From and after the commencement of this Act each uitsluitend verantwoordelik en aansprakelik voor aIle uitgaven delikhei!'l vanbilityof Province shall be solely responsible and liable for all expendi- te haren behoeve gedaa;: ten aanzien van aangelegenheden, die ;~g;~itleSProvinces in 
respect of ture incurred on its behalf in respect of any matter entrusted aan haar opgedragen zlJn: 	 g-aven in 
expenditure to it: 	 Met dien verstande dat door het bepaalde bij deze \Vet geen v~rband meton services ., d 1 t l'k b t f dk d' t' dlenstenentrusted to Bu.t ~lOthing in thi~ ~~t contained ~h!1~1 be construed as Iw:ttehk lllgestoI p aa s~ 1_ es uur 0, op,:"oe un Ige ~u on: wettelik aau
it by Jaw. relIevmg from any habllIty or responsIbIlIty any local author-. telt geacht wordt van emge aansprakehkheld of verantv; oorde haar opg-e

, 'I'kh 'd b "d t .. 	 drageuity or educational authoritv constituted by law, i 1 el evnJ e zIJn, ' 
, Th f d 'd b" P -' t t 't d" I 3. De fondsen, die een Provincie nodig heeft tot dekking van Bronnen van
3. e un s reqUlre y any rovlllce:o mee - I S expe~ 1- haar uitgaven ten aanzien van aan haal' opgedragen aange egen- provinciale 

provincial ture in respect of matters entrusted to It shall be denved hedeu worden bestreden uit-- fondsen. 
Source of 	 l 

funds.' from-	 (a)gelden bij wijze van subsidie aan de Provincie door 
(a) 	 moneys appropriated by Parliament by way of sub- het Parlement beschikbaargesteld, zoals voorzien in 

sidy to the Province as in the next succeeding section het 'eerstvolgend artikel; en 
provided; and (b) bronnen van inkomsten overgedragen aan of inkom

(b) 	 sources of revenue transferred or revenue paid over i sten uitgekeerd aan de Provincie overeenkomstig 
to the Province in accordance with Chapter II; and Hoofdstuk II.; en 

(c) 	 such other revenues as may be lawfully raised by (C) andere inkomsten, die uit krachte van de wet door 
the Province under the authority of law, de Provincie wettig geheven worden, 

and no Province shall apply its funds to any purpose other zullende geen Provincie haar inkomsten anders mogen beste
than the matters entrusted to it by law. den dan voor de haar wettelik opgcdragen aangelegenheden, 

, , ' ,. 	 4, (1) B~hou,~en~, de bepalin~~n van artikel z,ev~n bestaan Subsidies die 
Subsidies 4. (1) SubJect to the provlslOllS of ~echon seven, the moneys de gelden, dIe blJ wIJze van subSldle aan ee~ ProvmCle door het door het 
which shall whIch shall be approprIated by ParlIament by way of sub-I Parlement beschikbaar gesteld worden, Ult de he1ft van de Parlement be appro
priated to sidy t.o any Province shall be one half of the normal or recur-II normale of terugkerende uitgaven (in de zin bedoeld in het ten bebkoeve 

_0ertain Pro " (' 1 t d' t' d fi d) 	 kk ., k l'k van ze ererent 	expendIture as m tIe nex succee lllg ~ec lOn e ne i eerstvolgend artikel), die door de betro_ en ProvmCle wer e I Provi~cie~
. "inces by actually and lawfully expended by that ProVlllce upon mat-I en wettig besteed ziJ'n voor aan haar opgedragen aangelegen- beschlkbaar Parlimnent. , 	 gesteld

t.ers entrusted to It: Iheden: , worden. 
Provided that- ' Met dlen v~rstande: . . . . 

(a) 	 expeJ?diture actually and la:-vfully expended, ~n, the I (a) de Ultgavcn, dle m ,de PrOVlllCle de K~p de Goede 
Provmce of the Cape of Good Rope by any dIvlsIOnal\ R,OO,1>_ door. e~.n afdeh_n~sraad, schoo!,:aad ,of ,natureIle
council, school board, or native council out of! :raad werkehk en wettIg besteed ZIJn lllt mkomsten 

G 
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Cla~Rific[,tion 
of expen,lj
tnre in 
annnal 
aeeounts of 
l'rovince. 

Payment to 
>llbsidiCil. 

revenue raised locally by any such body shall, IO!' door zulk een lichaam plaatselik geheven, worden, ter 
the purpose of determining the subsidy payable to bepaling van de subsidie, welke aan die Provincie be-
that Province, be deemed to form part of the normal taalbaar is, geacht deel uit te maken van de norma,le 
or recurrent expenditure thereof; of terugkerende uitgaven daarvan; 

(b) 	 for a period of ten years from the commencement (b) gedurende een tijdvak van tien jaren na de invoering 
of this Act, Parliament shall, subject to the provi- van deze Wet moet het Parlement, met inachtneming 
sions of section seven, appropriate by way of subsidy van het bepaalde bij artikel ze'lJen, bij wijze van sub-
to the Province of Natal eighty thousand pounds sid ie, de som van tachtig duizend pond sterling be-
sterling and to the Province of the Orange Free schikbaar stellen ten beboeve van de Provincie Natal 
State sixty-seven thousand pounds sterling, but no en de som van zeven en zestig duizend pond sterling 
such additional subsidy shall be continued after the t·en behoeve van de Provincie Oranje Vrijstaat, maar 
expiry of that period unless sanctioned expressly by met geen zodanige additionele subsidie zal worden 
a law hereafter passed. voortgegaan na verlooP van voormeld tijdperk, tenzij 

dezelve bij een na deze ingevoerde wet uitdrukkelik 
(2) The subsidies desc~ibed in sub-section (1) shall be 'paid bestendigd wordt. 


and adjusted annually In the manner heremafter specIfied. (2) De subsidies bedoeld in sub-artikel (1) worden jaarliks op 

5. (1) The expenditure in respect of which a Province is de hieronder g?noemde wijze uitgekeerd e~ v~re~end. . 

resDonsible and liable under this Act shall be cla.ssified and 5. (1) De mtgaven, waarvoor een ProvmCle mgevolge deze R!1ngschlk
sh~ll be distinguished in its annual accounts and estimates We~ velrant,:oorr.eklik ofkaa~sprakeIikbis, w?rden geran.gschikt ~ir~~:~ in 
of expenditure under the two heads, namely,- en m la~r Jaar 1 se re emngen en egrotm.g van Ultgaven j.aarli~se 

(a) normal or recurrent expenditure' and onderschelden onder de twee hoofden, namehk,- rekemngen 
(b) capital or non-recurrent expenditure. 	 (a) nor~ale of ter.ugkerende uitgave,n; en Pr~vincie. 

(b) 	 kapltaal- of met-terugkerende ultgaven. 
(2) Normal or recurrent expenditure shall be deemed to (2) Onder normale of terugkerende uitgaven worden ver

comprise-' staan
(a) 	 the costs of general administration in the Province; (a) de kosten van het algemeen bestuur van de Provincie; 
(b) 	 the costs. of carrying out the matters entrusted to (b) de koaten in verband met de volvoering van aan de 

the PrOVInce, Provincie opgedragen aangelegenheden, 

and shall further include the interest and sinking fund pay- zullende d~aronder voorts begrepen ~ij~ de rente- en. de!gings

ments for which the Province is liable in respect of advances fond~betahngen, waarvoor de Provmcie aans:e.rakehk .1S, ten 

made to it to meet capital or non-recurrent expenditure in aan~len van ,:oorschotten aan h.aar verstrekt tot dek;kmg yan 

accordance with section eight. kapltaal- of met-terugkerende Ultgaven overeenkomstig artikel 


Normal or recurrent expenditure shall also include the (t(~ht. • " 


cost 01 construction and maintenance of roads: Onder normale of terugkerende mtgaven zIJn mede begre-

Provided that, in special cases authorized by the Treasury, pen de k?sten van aanleg er: ond.erhoud van wegen: . 

the cost of construction of any particular road, but not of Met dwn verstande dat III blezondere door de Thesaune 

its maintenance, may be regarded as capital or non-recurrent goedgekeurde gevallen de kosten van aanleg van bepaalde 

expenditure wegell, met uitzondering van onderhoud daarvan, beschouwd 


mogen worden als kapitaal- of niet-terugkerende uitgaven. 
(3) Capital or non-recurrent expenditure shall be deemed (3) Onder kapitaal- of niet-terugkerende uitgaven worden 


to comprise expenditure upon the erection, construction, verstaan aHe uitgaven tot bekostiging vaIt de oprichting, kon

acquisition, extension, or improvement of any building, struktie, verwerving, vergroting of verbetering van een ge

bridge, pont or any work or undertaking of a permanent bouw, brug, pont of ander werk of onderneming van duur

nature (not being a road) in relation to a matter entrusted zame aard (geen weg zijnde) in verband met een aan de Pro

to the Province, with this exception that if the expenditure-- vincie opgedragen aangelegenheid, met deze uitzondering, dat, 


. . . 	 zo de uitgaven
(a) 	 upon any such bUildIng or extenSIOn thereof does (a) voor zulk een gebouw of vergroting daarvan vijf hon

not exceed fi;re hundred pounds; or derd pond niet te boven gaan; of 

(b) 	 up~n any bridge, pont, or other such work or under- (b) voor een brug, pont of ander zodanig werk, vijftien 


takIng, does not exceed fifteen hundred pounds, honderd pond niet te boven gaan, 


such expenditure shall be deemed to be normal or recurrent zodanige ~itgaven gehouden worden voor normale of terug
expenditure. kerende mtgaven. 

. . 6. (1) De gelden bij wijze van subsidie ten behoeve van een Betaling van 
6 •. (1) The money~ appropriated br way of SUbSldy~o any Provincie ingevolg~ artikel vier beschikbaar gesteld, worden &e- ~ubsjdieB. 

ProvInce under sechon four shall pe ::Jase<l upon estimates baseerd op begrotmgen van de normale of terugkerende mt
o~ the normal, or recurrent. expendIture of. the P.r0 - gaven van de Provincie, opgemaakt overeenkomstig het voor
vmce prepared In acc?rdance :V1th the last prec.edI.ng secho~ gaand artikel en van tijd tot tijd goedgekeurd door de betrok
and approved from tIme to time by the pr~vlllclal councIl ken provinciale raad. Ret volle bedrag van die gelden 
conc~rned. ~hose moneys .shall be whol:y paid oyer t~ such moeten aan de betrokken Provincie worden uitgekeerd gedu
Provmce. durIng the finanCIal year to whICh the saId estImates rende het financHile jaar, waarop bedoelde begroting betrek
;tte apphcable: king heeft: 
. ' ... Met dien verstande dat, zo ten gevolge van een te hoge of te 

~rovl.ded that, If by. reason of an over-est:lmatlOn or under- lage schatting van de behoeiten van een Provincia, de som, die 
estImatIOn ?f t~e reqmreme~ts of any ProvInce, the payme~t bij wijze van subsidie in een financieel jaar uitgekeerd is, hoger 
of the SUbSIdy In any finanCial y~ar IS show:n to have ~eeI!- m or lager blijkt te zijn, dan de subsidie, waartoe de betrokken 
?xcess of, or ,less than, the S~bSI?-y to whIch that PIOVInCe Provincie ingevolge arlikeI vier ten aanzien van dat jaar ge
lS, under sec~IOn four, to receIve III respect of that year, the rechtigd is, de nodige vereffening van het verschil zal geschie
necess3:r:y adJustment shall 1]e effected by .ahaten:ent from den door vermindering of verhoging respektievelik van de 
or addltl?n to (as the ~ase :r,nay be) t~e .subsldy whIch, under subsidie, waartoe de betrokken Provincie ingevolge bedoeld 
that, sectIOn, that ProvInce IS to obtaIn III respect of the next artikel ten aallzien van het eerstvolgend financieel jaar gerech
mcceeding financial year. tigd is. 
,. ' , . . (2) Behoudens het bepaalde van sub-arlikel (1) van dit 

. (2) Subject to the prOVISIOns of .sub-sectIOn (1) of ~hlS sec· artikel geschiedt de uitkering van zulk een subsidie aan een 
bon, the. I?ayment 0.£ any such subSidy ~o any Provlllce" or Provincie of van een additionele subsidie, die ingevolge deze 
a.ny addItIonal subSIdy payable und,er thIS Act to the Provmce Wet betaalbaar is aan de Provincie Natal of de Provincie 
of Natal or the Pr?vmce oft~e Orange ~ree Statt-, ",laall be Oranje Vrijstaat, bij vooruitbetaling in gelijke driemaandelikse 
by equal quarterly mstalmelits ~n advance. paaiementen';' 
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Provided that the Treasury may, in anticipation of expendi
ture to be lawfully incurred by any Proviuce, pay to it any 
sueh subsidy before the date when it would otherwise under 
this section be paid to it. 

(3) The adjustment required under the proviso to sub-sec
tion (1) of this section shall be effected as soon as the Treasury 
has ascertained the amount actually and lawfully expended 
by, and due to, a Province during the preceding financial veal' 
in accordance with section four. " 

Cireum- '1. Whenever under section eight".! -five of the South Africa 
~tances in 	 .1 
which sub- Act 1909, or whenever by reason of any amendment of that 
sidies,or section, a Province ceases to be entrusted with any matter in 
addlbonal t fl' h . d bl . f . subsidies may respe~ 0 w llC a ~onsl era e portIo~ 0 Its expendIture has 
b<; reduced 0'1' been Incurred, ParlIament may, auythIng to the contrary not
wlthdrawll. withstanding in this Act contained, reduce or wholly with

draw any subsidy or additional subsidy payable to that 
Province under this Act. 

Advll:nceR to 8. The moneys which may from time to time be required 
Pl'ovln1oeo f by any Province for the purpose of meetin<Y its capital or 
upon O:1n 01' t d' (d fi d' "'.capital or non-recurren expen Iture as e ne In sectIOn fonr) shall 
nOll )'oour- be advanced to that Province upon loan in such amounts as 
di~~r~xpen- Parliament by annual appropriation may authorize. Any 

. 	 such loan shall, with interest thereon at the rate of four per 
cent. per annum, be repaid by the Province to the Treasury 
by equal annual instalments, so calculated that the whole 
advance and the interest thereon will be repaid within twenty
five years from the date upon which the loan was issued. 
The instalments aforesaid shall be repaid on such dates as 
the Treasury may direct and shall be treated in the accouuts 
and estimates of expenditure of the Province as part of its 
normal or recurrent expenditure. 

Payment for 9. (1) All stores or material which may be supplied to a 
stores or Province by a department of the Union shall be a liability ofmaterial 
supplied to that Province, and it shall pay the cost thereof to the depart
PrOVlllCC, ment. 

(2) Nothing in this section coutained shall be construed as 
relieving a Province from liability to repay to the Government 
of the Union the cost of any such special services rendered to 
the Province by the Government as the Government may from 
time to time determine. . 

(3) Any amounts paid by a Province under this section shall 
b? included in the ~ormal or recurrent expenditure of the Pro
Vlllce or the capltal or non-recurrent; expenditure of the 
~rovince, according as it falls within the provisions of sub-sec
tIOn (2) or sub-section (3) of section five. ' 

'l'UANS1:'EH OF 

CHAPTER II. 

REVENUE AND FUNCTIONS 

THE PROVINCES. 

~-noM THE UNION TO 

transfer or 10. (1) The revenues derived from services specified in the 
cm:tain First Schedule t{) this Act which, immediately prior to the 
reven'leE and commencement thereof, were raised or received by the Goverof laws 
thereto ap nor-General and, in accordance with the South Africa Act 
pertaining' }909, were paid into the Consolidated Revenue Fund, shall: 
to Province, from and after such commencement, be raised or received bv 

the Province weherin any such revenues arose and shall be paid 
into the provincial revenue fund of that Province. 

(2) In the Province of Natal the revenues derived from 
sources specified in paragraph 6 of the said First Schedule. 
which were, prior to the commencement of this Act payable t~ 
a municipal or local authority shall, after such com~eucement 
be paid to the provincial revenue fund of that Province. ' 

(~) All .the said sources. of revenue shall, for the purpose of 
sectIons c%ghty-one and c~ghty-five of the South Africa Act 
1909~ be deemed to be matters iu respect of which a Provincial 

Met dien verstande dat de Thesaurie, in het vooruitzicht va~ 
uitgaven door een Provincie wettig te worden gedaan, aan 
haar zulk een subsidie v66r de datum zal mogen uitkeren, 
waarop dezelve anders iugevolge dit artikel uitgekeerd zou 
worden. 

(3) De verefiening, die ingevolge het voorbehoud van sub
artikel 	(1) :ran dit adikel nodig is, moet worden gedaan, zodra 
de ThesaurIe het bedrag van de uitgaven vastgesteld heeft, dat 
werkelik en wettig besteed is door en verschuldigd is aan een 
Provincie gedurende het voorafgaand financieel jaar overeen
komstig artikel vieT. 

7. Wanneer ingevolge artikel 'v'ijf en tachtig van de Zuid OrnsLul1(1i;.;'-,
'f 'k ""<'iT t ] 909 C' 1 .. . . d 'k 1 heden \\,l1arlll Jc>. 1'1 a \V e" ,01 mgevo ge een WIJZlg1ng van at artl e, ~ubsid;eB of 
een Provincie ophoudt belast te zijn met een aangelegenheid, additi',melo 
ten aallzien waarvan een aanzienlik gedeelte van haar uitgaven subsl<~le~s d . ) , VBrmllluer 
gedaan IS, kan het Parlement, mettegenstaande tegeu- of ingehou
overgestelde bepalingen van deze 'Vet, enige subsidie of additio- den kunnen 
11e]e subsidie, die illgevolge deze Wet aan die Provincie betaal- worden. 
baar is, vermindereu of geheel inhollden, 

8, De gelden, die een Provincie van tijd tot tijd nodig mocht YOOl'Sehottcll 
hebben tot dekking van haar kapitaal- of niet-terugkerende Provil~-
uitgaven (in de zin van artikel vier) zullen aan de betrokken oPk le!l llJ

g 
. . b" ,. l' d 	 . voor apI tau.1 

P IJ wIJze van enmg wor en voorgeschoten m zulke of niet·te:rug,rovmCle 
bedragen als het Parlement bij jaarlikse beschikbaarstelling k?l'cndc 

· I 	 ' U1to 'aven.ht. t oest aan. " e zodmoc Elk amge emng moet, met rente tegen b 

vier percent in 't jaar, door de Provincie aan de Thesaurie 
worden terugbetaald in gelijke jaarlikse paaiementen, waarvan 
de bedragen zo berekend worden, dat het gehele voorschot met 
rente afgedragen is biunen vijf en twintig jaren na de datum 
waarop de leniug verstrekt is. V oormelde paaiementen moeten 
worden terugbetaald op de datums door de Thesaurie te wor
den bepaald en worden in de rekeningen en begroting van uit· 
gaven van de Provincie behandeld als een deel van haar nor-
male of terugkerende uitgaven. 

9. (1) AIle benodigdheden of materialen, die aan een Pro- Hetaling' voor 
vincie door een departement van de Unie verstrekt lllochten benodigd- . 
worden, komen ten laste van de betrokken Provincie, die de ~~~~i~Ien 
koston daarvan aan het depa,rtement zal moeten betalen. verstrekt aan 

(2) Het bepaalde bij dit artikel ontheft eeu Provincie niet Provincie. 
van de verbintenis om aau de Regering van de Unie de kosteu 
terug te betalen van zodanige biezondere diensten door de Re
gering aan de Provincie verleend, als de Regering van tijd tot 
tijd mocht bepalen. 

(3) Elk bedrag door een Provincie ingevolge dit artikel be
taald maakt deel uit van de normale of terugkereude uitgaven 
van de Provincie of van de kapitaal- of niet,terugkerende uit 
gaven vau de Provincie, naar gelang het valt onder de he
palingen van sub-artikel (2) of sub-artikel (3) van artikel 

HOOFDSTUK II. 

OVERDRACHT VAN INKOMSTEN EN WERKZAAMHEDEN VAN DE UNIE 

OP DE PROVINCIE. 

10. (1) De bronnen van inkomstElIl vermeld in de Eerate Ovel'dracht 
Bijlage tot deze Wet, die onmiddellik v66r de invoering daar- van zekere 
van door de Goeverneur-generaal geheven en ontvangen en inkomstcn ell 
overeenkomstig de Zuid Afrika Wet 1909, in het Gekonsolideerd~ b~~~~i~~: 
Inkomstefonds gestort werden, zullen met en na die invoering hebbende b 

worden geheven en ontvangeu door de Provincie waaruit zoda- Wet~'etvende 
. b . k t l' II d maOll aannIge ronnen van In oms ,en v oelen en zu en wor en gestort Provincie. 

in het provinciale iukomstefonds van die Provincie. 
(2) In de Provincie Natal worden de inkomsten verkregen 

uit bronnen opgenoemd in paragraaf 6 vau bedoelde Eerste 
Bijlage, welke v66r de invoering van deze \Vet aan een muni
cipaal of plaatselik bestuur betaalbaar wareu, na zodanige 
invoering betaald aan het provinciale inkomstefonds vau die 
Provincie. 

(3) Voor de doeleinden van artikels een en tachtig, en vijf en 
tachtig van de Zuid Afrika Wet 1909 worden al de bedoelde 
bronnen v:;:,n inkomsten geacht aangelegenheden te zijn ten aan
zien waarvan een provineiale raad bevoegd is Ordonanties vast 
te stellen. Iedere wet, waarbij in een zodanige bron van inkom
sten voorzien wordt, die bij de invoering van deze Wet in 
enige Provincie van kracht is, kan door de provinciale raad van 
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Council is competent to niake Ordinances, and any law in forc. idie Provincie bij Ordonantie worden herroepen of gewijzigd 
in any Province at the commencement of this AcL providing' voor zover dezelve betrekkillg heeft op zulk een bron van in-
for any such source of revenue shall be a law which it shall be I komsten : . 
competent for the provincial council of that, Province by Ordin-I Met dien verstande dat met de u'itvoering van een zodanige 
ance to repeal or amend so far as it relates to such a, source' wet, die bij de invoering van deze \Vet, in enige Provincie van 
of revenue: :kracht is, en met het innen van zodanige illkomsteu zal wor
Provided that the earrying out of any such law and the col-I den voortgegaan zoals v66r die invoering, totdat de Goeverneur
lection of any such revenue, in force in any Province at the I generaal met die Provincie ecn andere regeling tI'eft of totdat 
commencement of this Act, shall continue as before such Ide betrokken pl'ovillciale mad bij Ordonantie andel's bepaalf" 
commencement until the Governor-General shall make other IZo lang met zodanigc voortgegaan wordt, wordt hct bedrag dal. 
arrangements with that Province or until the provincial coun- • in enige Provincie uit een zodauige bron van inkomsten vel" 
cil thereof shall by Ordinance otherwise provide. During such i kregen wordt, aan het provinciale inkomstefonds van die 
continuance the amount derived in any Province from any '~ro,vincie uitbetaald zonder enige aftrek voor kosten van 
such source of revenue shall be paid over to the provincial IllnIllg.'I 

revenue fund. of that Province without any deduction for (4) Voorzoveel de uitvoerin!? ~an de bepaling :ran sub-artik~l 
costs of collectIOn. 1(1) aan het een of ander mUl1lClpaal of plaatsehk bestuur emg 

(4) In so far as the carrying out of the provisions of sub- ,verlies van inkomsten mocht veroorzLtkell, moet aan dab bestnur 
section (1) may involve a loss of revenue to any municipal or 'een gelijk bed~'a~ worden uitbetaald uit daartoe dQor het 
local authority an equivalent sum shall be paid to that authority IParlement b~.Wllhgde gelden, of het Parlement kan dat verlies 
out of moneys appropriated by Parliament, or Parliament lOP andere wIJze goedmakcn. . 
may otherwise make good such loss. • 11. (1) AHe inkomsten, uit bronnel1 vermeld in de tweede Uit,kering

. 	 ',. kolom van de Tweede Bijlage tot deze Wet verkregen ingevolge u~~:~~~~~-
11. (1) Any revenue derIved from sources ~entlOned III de bepalingen van een wet, aangewezen in de derde kolom van ~ten aan 

the sec,ond. ~olumn of the Se:ond Schedule to thl~ Act un~er! die Bijlage,' of ingevolge een, na deze door I,let Parlement " Provincies. 
those prOVISIons of a law WhICh are enumerated III the thn'd voerde wet waardoor die bepalillgen gewijzigd of vervangen 
colnmll of that Schedule or under any law thereafter passed worden moeten met en na de invoerinO' vall dezeWet aan de 
by Par:iament amending or substituted for those provisions, Provin~ie in de eerste kolom van die "BijlaD'e vermeld tegeD
shall, from and aFter the c~mmen~ement ?f this Act, be paid over de benaming van de bron van inkomste~, uitbetaald W01'

over to the Pr?VIllCe mentIOned III the first column of t?at den zonder aftrekvoor kosten van inning. 
Schedule oppos~te t? the name of the. source of revenue, wlth- (2) Het bepaalde bij dit artikel ontneemt of beperkt geens
out allY ded~ctl~n fo~ costs .of collect~on, zins de bestaande bevoegdheid van hot Parlement om met uit 

(2») ~othmg, 111 thIS sectIOn contaIlle~ shall be contrued as sluiting van een provinciale raad wotton in te voeren tot vel"

abrogatmg or I~ any manner derogat.mg from the ex~sti~g hoging, vermindering of wijziging van de bedragen ge'ind, of 

powe~s of ParlIament, ~o the ,exclUSIOn. of any pr~vlllClal tot staking, van de inning van inkomsten, nit zodanige bron

counCll, to pass any law, mcreasmg, reducmg, or varymg the nen. Het steIscl dat bij de invoering van deze Wet gevolgd 

amounts collected, or dIscontinuing the collection of any wordt bij het iunen van inkomsten uit een zodanige bron, 

revenue, from any such source. The system in force at the blijft van toepassing totdat het wettig door de Thesaurie 

commellcement of this Act for collecting revenue from any such verandord wordt. 

source shall Qontinue until lawfully varied by the Treasury. 12. (1) De Goevomeur-generaal kan, met toestemming van Goeverneur
. 12. (1) In addition to the powers vested in provincial coun- hbet uitdvoherdend komitee -:an, elon Prodvincie bloven en.?edhalvZe ~de t~~~~:dl~~ 

mls by the South Africa Ac~, 1909, and by section t en of t~i8 ev~eg .; en aan pr~~lllcI?, e 1'a en vel' een d bIJ .. 0 ,Ul zekere zaken 
Act, tho Governor-General WIth the concurrence of the executIve Afnka \\ et 1909 en blJ artlkel tlen van deze \Yot, blJ prokia,- onder be~ee~ 
committee of any Province may, hy proclamation in the Oazette, maUe in de Staa.tslwerant eell 0.£. meer van of aHe aangelegen-r:~t~fi~~~nele 
transfer to the control of that executive committee all or heden vermeld m de derde BIJlago tot deze \Vet onder het 
any of the matters specified in the Third Schedule to this behoer van dat uitvoerend komil;ee stellen, ~ullende daarna 
Act, and thereupon all powers, authorities, and functions a~le macht, bevocgdhec~?n en werkz,aamheden m ,verband met 

relating to those matters shall be vested in the said execu- dIe aangelegenheden bI] bedoeld Ultvoerend komltee berusten 

tive committee as if they were matters referred to in section alsof .die aangelegenheden vermeld stonden in artikel ten en 

eighty-one of the South Africa Act, 1909, and the provincial tachttg van de Zui~ -,?-frika Wet 1~?9, en de pr,ovil!ciale raad 

council of the said Province shall be competent to make Ordin- van be~oelde Provlllcles bevoegd zlJn Ordonantles ~~ verband 

ances in relation to those matters as if they were matters met dIe, aang.elegel!~eden vast te stellen alsof ZlJ venneld 

mentioned in section eifJhty-five of the said Act. stonden III ~rtikel v~Jf en tachtlg van genoem~e .Wet.. . 


(2) 	 The expenditure involved in the administration and. (2) De mtgavez:. ve.roorz~akt door de admllllstratle en u:t.. 
carrying out of any suoh matters transferred under this voerlllg van ?e blJ dlt artlkel, on::1er het beheer van het mt
section to the control of the executive committee of any voerend kOlmtee van eenPrOVlllCle gestelde aangelegenheden 
Prov'ince shall be a liability of that Province which shall be komen tell laste v~n die Pro".inci~, die overeellkomst.ig :;trtikel 
responsible for such expenditure in accordance with section tll.'ee' van deze Wet VOOI' dIe ultgaven verantwoordehk zal 
two of this Act. zijn.

13. Het bep,talde in dit Hoofdstuk g",eft aan een provinciale Voorbehouds
raad geen bevoegdhe'id om Ordonanties vast te stellen ten bepalingen 

confer upon any provincial council the power to make Ordin
13. 	Nothing ill thiB Chapter contained shall be deemed to 

opzichte van: 	 betreffende 
· t' h f b . . zekerea,nces in respect of ()a 	 1ICen les voor et a rIceren of leverlllg van bedwel- bronnen van 

mende drank;" inkomsten, 
(0) 	 licenties voor de uitoefening van het beroep van han(a) licences to manufacture or supply intoxicating liquor; 

delsreiziger j van agent vertegenwoordigende bedrijfs
veller or agent representing trade or business concerns 

(0) 	 licences to carryon the calling of a commercial tra
of handelsinrichtingen buiten de Unie j van hankier; 

outside the Union or banker; licences of insurance com licenties van verzekeringsmaatschappijen of genoot
panies or assoeiations; licences for customs bonded schappen j licenties voor doeane-entrepots j licenties 
warehouses; licences for newspapers; licences to deal voor koeranten; licenties voor handel in onbewerkt 
in unwrought gold; licences to deal in or to carryon goud; licenties VOOl' handel in, of voor makelaars of 
the business of broker or cutter of precious stones: slijpers van edelgesteenten; licenties voor het fabrice
licences to manufacture cigarettes j licences to import: ren van sigaretten; 1icenties om wapens of ammuni
manufacture, sell, be in possession of, or carry arms or t.ie in te voeren, te fabriceren, te verkopen te bezitten 
ammunition; licences in connection wit}, the supply of te dragen; licenties in verband met de levering of 
or recruiting of native labour; licences rE:'wting to the werving van naturellearbeid; licenties in verband 
manufacture or storage of explosives. met het fabriceren of bewaren van ontplofbare stoffen. 
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'f 

Savings as to 14. Save as is provided in section ten in the case of Natal,! 14. Voorzover in a.rtikel tien ten aanzien van Na.tal niet Voorqehoudll
revenu~s of '_ not~ing in this Charte,r conta~n?d sh~lI be co~strued as con- i andel's bepaal~ is, verkrijgt een provi~ciaal be.stuu~ door het :r:!~~d~ 
~?~:l a thon ferrIng upon a provlUcial admInIstratIOn the nght to demand Ibepaalde 111 dlt Hoofdstuk het recht met om hcelltIegelden te inkomsten 

licence fees which, at the commencement of this Act, are 01" vorderen, die bij deillvoering van deze \Vet door municipale of v.an plaatse· 

may be demanded by any municipal or local authority in accord-I plaatselike besturen overeenkomstig de wet of een krachtens like besturen, 

ance with law, or bye-law made under a law. Sa;e as afore-I een wet vastgestelde verordening geyorderd worden of gevor
said, the right to demand allY such licence fees shaJI be reo, derd kunnen worden. Behoudens het voorzegde behoudt het 

tained by the municipal or local anthnrit,y as if this Act had municipaa.l of plaatselik bestuur het recht om zodanige licen
not passed, tiegelden te vorderen, evenals of deze Wet niet ingevoerd was. 


CHAPTER, III, HOOFDSTUK III. 
SLOTBEPALINGEN. 

SUPPLEMENTARY. 
1 k ' , d ' 	 " d Voorberei· 

?reuarations 15. The Governor-General may, prior to the commence 15. De Goecvernhel~r-geIdlel'aa antvoor _8 InV(lGl'lng vadn ~ze ding ~r. 
01' securing 	 f h' A k h k . \Vet en lIJ at wac hug aarvall s appen ncmen en zo anIge verkrIJgmg'

t d ment 0 t IS ct, ta e suc, steps and rna e such preparatlOn I . d 1 t ff 1 d' 1t" b" d' . oe van vlugg eIJ)ff~~~1aln in anticipation of such commencement as may be necessary v?or JerCl ,8e en ',re den lats nffo ldg moc l. en ~lJn d°Irt , W tIetln~ - en doeltref
l	 kvorkin"ofAct f . th t th t d ff tiki f rmg een v ugge en oe re en e wer_ mg ,an ezc e e ,er- fende weI'" or securmg ,erea e promp an e ec ua wor ng 0' k " 	 king van Wet 

,t commence- th' A.t ' l'lJgen. 	 ... ,
uent thereof. IS 	 C. bI] mvoopllg 

Th ' A·t b 't d f 11 th T~' , 11 ' daarvan.'. ~.~16" IS C may e Cl e or a purposes as ' e.I! lllancla" 16, Deze \-Vet kan yoor aIle doelemden worden aangehaald als. ' ;hort title RelatIons Act, 1912, and shall commence and corne mto opera-, de Financiele Verhoudingswct 1912 en treedt ill werking op de Ko::te ht~l,ud COID ' th fi t d f' 'I 1913 	 , '" en lllvoermgaencement t Ion on e 1'8 ay 0 .tl.pn, . eerste dag van April 1913, 	 van Wet. 
fAct. 

FIRST SCHEDULE. 	 EERSTE BIJLAGE. 
I 

/SOURCES O~' REVENUE TRANSFERRED BY 'rlIIS ACT FROM ~'HEiHltONNEN VAN INKOMS'l'KK, Dn; nI;! DEZE \Vl-;'j' VAN DE UNIE EN 

UNION AND CERTAIN MUNICIPAl. OR LOCAL AUTHORITIES' ZEKERE MUNICIPALE OF PLAATSELIKE BEs'rUREN OP DE 

TO THE SEVEHAL PuaVDfCEii, TOGE]'Hlm WITH THE POWER '1'0,· ONDEUSCHEIDEN PROVINCIES OVERGEDRAGEN WORDEN ME 'I' 

LEGISLATE IN RESPECT THEREOl!'. ,,[ETGEVl<~NDI: 13EVOEGDllEID IN VEH13Al:;D DAARMEDE, 

l
1. Hospital Fees and fees received in respect of such educa- 1. Hospitaalgelden en onderwijsgelden ontvangen tel' zake 

tioll as, uncleI' section eighty-five (iii) of the South Africa Act, van het onderwijs dat uit krachte van artikel 'vijf en tachtig 
1909, is within the jurisdiction of a Provincial Council. (iii) van de Zuid Afrika Wet 1909 binnen de bevoegdheid van 

een Provinciale Raad yalt. 
2. The d~ty (called transfer duty) payable in respect of 2. De belasting (hererecht genocmcl) die bij transport van 

transfers of Imlllovable property. vastgoed verschuldigd is. 

3. Auction dues. 	 3, Vendurechten. 
4. Licenties voor 	houden buiten stedelike kringen; licentielJ 

Lt. Licences required for dogs out,sidH llrhau areas; licences, voor het lIeman, vangen of doden van wild, vis of andel'e dieren; 
to take, catch, or kill game, fish, or other animals; licenees to'l,licenties yoor het plukkcll of verkopen van wilde bloembollcn 
pick or sell wild bulbs or flowers. of bloemen. 

, .', ' '.. " i 5. AIle andere licentiegeldell of heffingen vereist voor do 
th i5, All .othel hcence m~ney raymeUtts dOl db'ue~ reqml'e(]ll' tori uitoefenillg van een handel, bedrijf. bezigheicl waardigheid of 

e ~arrymg on o~ exerCise 0, allY. ',ra~, usmess, ca ,mg'i beroep of voor de registl'atie van eey{ bezigheid of firma af ven
vocatIOn, or professH:>.n, 01' for the l'egJStl'atJflll of any bU8JlleSS nootschap, ' 
or firm or partnershIp. 6 I 11 t 1 N t 1 I' t' d' f ' , • 11 e geva van J. a a,., ICellJeS voar e Ultoe ell1ng van 

6. In the case of Natal, licences to earl'yon the bllsille~s ofl het hedrijf van handelaar in het groot of handelaar in het 
a wholesale dealel or of H, l'etail dealer. Iklein. 

( 
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SECOND SCHEDULE. 

REVENU~, TO BI': PAID OVER TO THE SEVERAL Pl\OYINCES WITH
OU'I' 

'rHE POWER TO 1,EGISLATE IN RESPECT THEREOF. 

I Provisions of Law under whichProvince. : Source of Revenue. 
the revenue was derived. 

"--"--~--,-~"-~'"'-~~----~---"..~-"--'"--"--"--"~'"--""",~"",I 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

Natal 

" 

" 
" 
" 

Transvaal .. 

" 

" 

Orangel"rec I Laws relating to in- 'Chapter CIX. of the Law Book section 
State I tolticating liquor. lone. " 

" "I Ordinance No. 10 of HJ03 sectiontltirtu
! t7l7'ee, in so far at it relates to fees 
I payable in respect of licences for sale 
, of intoxicating liquors; and sedion Orallj~. 

fort?l. VrlJsluat 
Ordinance No. 13 of 1905 sections Sefell

" " and/ourtoen (1). 
" Ordinance No. 28 of 1906 section two.

" " , Ordinance No. 29 of 1906 section two.
" :Fees payable byeill. I Act No. 15 of 1911 sections dgM and
" ployers of natives. J nine. " 

i Sections 8cVBn,lIJrw and forty.nine (B)
" I of Schedule I. and section jour of" 

I 	 Part II. of Schedule L of the Regn
lations issued under section twenty-
three of Act No. 15 of 1911. 

" 

Laws relating to In· 
toxicating Liquor 

" 

l1'e~~ pay~ble by em
ployers of natives 

" 

Laws relating to In
t.oxicating Liquor 

" 

" " 
Fees payable by em

ployers of native" 

" " 

Fees payable by in
dentured Indians 

_ ' IJaws relating to in
toxicating liquor. 

.. 
:Fees payable by em- : Proclamation No. 18 (Admn.) 190B sec, 

ployers of nutives. ' tions twenty-titre!;, twenty:f01t'l' and TnlllSvv,al. .. I Wetten op Bedwel- Ordonantie No. 32 van 1902, artikeb 
I twel1ty-t'ight. being regulations made mendc Drank.l!ijj, IU!(lentiIJn, twee en twilltig, dl'ie elt 

under the Native Passes Proclama- I 	 twil1tig (4) en aeM el1 de1·tig, 
tionl90l. 	 I OrdonantieNo. 68 van H103, artikelel!n. 

Act No, 15, of 1911 sections eiUld and " 
nine. 

Sections seven, nine and jorty-nine (3)
" of Schedule 1. and section three of 

Pa.rt III. of Schedule I. of the Regula
tions issued under section tWI!nty-

I 	 I tMee of Act 15 of 1911. 

Act N? 28 of 1883, .section .lit'e, sub-
sect;on (7) of ~ectIon Set:61Iteen, and Goede HO~P'I bedwelmende drank.: art!kel (i) van ar~lkel ~~veJ1tien en 
sec~lOns jorty-lm}'1' and fl.lty-five. 

Act N, 0, 11 of 1884, section three 
Act No. 18 of 1884, section three. 
Act No. 38 of 1887, Eection two in S' 

far as it relates to fees payable \)1 
licensei retailers of wines and 

_ spirits. 
, Proclamation No. 58 of 1889 (Britisb 

Bechuanaland), section /ire. 
Act ~o. 26 of 1892, section twenty. 

i Act No. 44. of 1J02, section three (a).
I ProclamatIon No. 104 of 1903 (Native 
i Territories), seetion one. 
: Act No. 34 of 1904, section e111M. 

Act No_ 40 of 1908, sections RC1'CIt and 
ele-ven. 

Act :< o. 42 of 1009, section ele~·elb. 
Griqualal1d West Ordinance No. 1-1 of 

1872, section e'laM . 
Griqualand West Ordinance No.2 of 

1874, section t!tree (1). 

Act No. as of 18lJU, sections th'il't!l-twiJ 
and thirty-Ihree. 

Act No.3., of 189\J, sootion tvl'e. 
Act No. 33 of 1901, s€ction'tW{'1liy-ow, 
Act No. !l7 of H101. section tw", 
Act No. 31 of 1905 (Applying Liquor 

Act to Zululand1. 
Act No. 23 of 1908. sect'ons "iiV and 

j01trtenb. . 
Act.No. Hi of 1911, sections e-igltt and 

mne. 
Sections seren, nine and forty-nine (3) 

of the Regulations issued under sec 
tion iwenty-tll1'('e of Act 1ii of I !Jll. 

Act No. 17 of 1895, section siw. 

Ordinance No. 32 of 1902, bCctions jirl', 
nineteen, tWl'lttll-'w", twenty-tkree (I), 
and tkirtY-e'igld. 

Ordinance No 68 of 1903 section OIU:. 
Act No.9 of 1907 of section two. 

TWEEDE BIJLAGE. 

INKOJlISTEN AAN DE ONDERSCHEIDENE PROVINOIES TE WORD N 

UITGEKEERD ZONDER DE BEVOEGDHEID OM 'I'EN 
E,

AANZIEN 
DAARVAN WETTEN VAST TE STELLEN. 

" , 
Provincie. IBron van lnke-mst· n.; WEtsbepalingen, uit krachte waarvan 

------,I---'-,-~---i- de inkolll:ten geheven_~~<illn_.__ 

Kaap de i
I 

Wetten betreffende I 
-

Wet .No. 2~ van 1883,. artikeli'iJ/' sub

" 
, 

NaLai 

" 

I 	 I ;utl~els t'1el' ell 11eert1,q en viJjen t'~jj'tig.I ~et No. 11 van 1884, artikel tlrie. 
I Wet No. 18 van 1884 artikel drie, 
- Wet No. 38 van 1887, artikel twef, voor

zover zij betrekking heeft op rechten 
betaalbaar door Gelicentieerde Var

" kopel'S in 't klein van 'Wijnen en 
, ' SpirituaWin. 

"i Proklamatie No. 58 van 188\) (Brit~ 

.j 

RCChtl'll bclaalbaal' 
,1001' wcrkbazell 
vall IJalnrelltU 

, 
I W"Ulill hetl'clfcmle, Wet 80. 38 van 1896 artikels {wee elt 

bCLlwclmcnde clrallk! dertig en £ll'i" en dertig. 
" 

I Rechten h'"taalbaar 
door werkbazen 
van llaturellen 

,i .Act 15 van IlJOO. 
: Rechtell betaalbaat Wet No. 17 van 1895 artikel ze8. 
i door ludiCI'd in 
: kontraktdicnst. 

Wet No.9 van 1907. artike1 twee. 
i UechLcn ;;ctaalbaar Proklamatie No. 18" (Adm.) IlJ03, nrti 

door Werkbllzen i tikels d"ie en twint-ig, ..,im' en twin/iy 
van Naturellen. 

" 

I Wetten (>11 l~edwcl-
mende Drank. 

" 

"Ordonantie No. 27 van 1906, artikel 
twee. 

Rechten betaalbaar _Ordonantie No. 28 van 1906, artikel 
door werkbazen' twee. 
van natllreUen. Wet No. 19 van IlJlI, artikels a/,kt en 

" 
Artikers ~e..,en, neg~n en negen en fleet'

! 	 tig (3) van Bijlage 1. en artikel vier 
van Afdeling II. van BijlBge I. van 
de ReguJaties nitgevaardigd ingevolge 
artikel drie en twimtig van Wet No, 15 
va.n 1911. 

, 	 ~etsjoeana land), artikel V(jt: 
i W,et ~o. 26 van 1892, art~kel twilltig. 
' Wet No. H van 1902, arhkel dr-io (a). 

PJoklamatie No. I\)4 van 1903 (Natu
rellen Territoriiin), artikel eell. 

Wet No. M van 19\)4, artikel ackt. 
WetNo.40 van 1908, artikels <ct'en en 

e[t: 
Wet No. 42 van 1901J, artikel e(f. 
Grikwaland West Ordonantie 

van 1872 artikel ((eM. 
No. 1<1 

G.rikwaland We:;t Ordonautic 
van 1874 artikeJ III. (I). 

No. 2 

i Wet No. 3li van 1899 artikeI1:Ut: 

IWet Xo. 33 van 1901 artikel een Cit 

twintlg. 
Wet No. 37 van 1901 artikel twee. 
Wet No. 31 van 1905 (waarbij de wet 

op Bedwelmende Drank op Zoeloe
laud toepasselik gemaakt wordt.) 

Wet No, 23 van 1908 artikeJs Z(lS ,m 
vee1'tien. 

Wet No. 15 van 1911 artikels acltt en 
-negen. 

Artikels zet:e,., negen en I1l:flllit en vee'dhl 
(3) van de regulaties uitgevaardigII 
ingevolge artikel urii' (!Ii twintig vall 

en aeht en twinf'ig zijnde regulaties 
vastgeste1d ingevo1ge de Natul'ellen 
Passen Proklamatie, 1901. 

Wet No, 15 van 1911, artikels {10M en 
negen.

Artikels W'V(!'Il, 1teyl!'!! en nefJen (J'I/. 'l:tertiy 

: (3) van Bijlage I,. en artikel dr'ie 
• 	 van Deel III. van Bijlage I van de 
I 	ReguJaties uitgevaardigd ingevolge 

artikel lkrie en twintig van Wet No. 15 
van 1911. 

Hoofdstuk CIX. van het Wetboek 
artikel een, 

Ordonantie No. 10 van 1903, artikel 
d"ie en deq·tifJ (voorzoveel zij betrek· 

I king heeft op rechten verschuldigd 
I voor licenties voor verkoop van be

dwelmende drank), en artike!-veertig, 
Ordonantie No. 1B van 1905, il.rtikel~ 

zeven, en vcertum (1). 
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THIRD SCHEDULE. 

MATTERS THE CONTROl, WHEREOF AND POWER TO LEGISLATE IN 
RESPECT THEREOF MAY BE TRANSFERRED BY THE GoVERNOR-
GENERAL TO THE PROVINCE. 

. . _ . . 
T?e destructIOn of noxiOUS ,,:eeds and vermlJ; a!1d. t~e regIs· 

DERDE BIJLAGE. 

ZAKEN DIE DE GOEVERNEUR-GENERAAL ONDER BET BBHEDR VAN 
DE PROVINOIES KAN STELLEN MET WETGEVENDE BBVOEGD-
HElD PI VERBAND DAARMEE. 

De uitroeiing van 8chadelik onkruid en ongedierte en regis
tl'atie van, en toezicht op honden buiten het ge~ied. van..~en 
municipaal of plaatselik bestuur dat tel' ~ake v~n dIe Ultroenng, 

tratI?r: and control of dog;s ousl~e the area of JUriSdICtIOn of a die registratie of dat toezicht hevoegdheld bezlt krat;htens een 
mUlllclpal or local authorIty whICh has powers by law or bye. wet of vet'ordening. 
law in respect of such destruction, registration, or control. Het verstrekken van toelagen voor landbollwtentoonstellin-

The f"ovision of grants in respect of agricultural shows. gen. 

T~e pr?tection of infant life. . . . De bescherming van kinderlev€lls. " . 

Libranes, museums, art galleries, herbaria and botalllc gar- Boekerijen, museums, kunstgaleriJen, herbarmmi IiIn bo

dens. tauiese tuinen. 
Cemeteries and casualty wards. Begra.afplaatsen en hospital en voor verongelukten. 
The Establishment of townships. De pI'oefverbouw van suiker en tee en van wijnstokken, 
The experimental cultivation of sugar, tea, and vines, save behalve voorzover het betreft het beheer van wetten of regula

in so far as it concerns the administration of laws or regula- ties betreffende planteziekten. 
tions relating to I?lant disease~. . . Opcnings- en sluitingsuren van winkels en beperking van de 

Hours of opelllng and closmg of shops and restrictIOns on werkl1ren van winkelbedienden. 
hours of work by assistants in shops. De uitvoering van de 'Vet op Arbeidskolonies 1909 (Kaap de 

The administ~ation of tllt: Labour Co~onies ~ct,. 1999 (~ape Goede Hoop), voor zover dezelve betrekking heaft op nijver
of Good Hope), m so far as It relates to mdustnal mstItubons. 

Published in accordance with the Standing Rules and 
OrGel's of the House of Assembly. 

GYS. R. HOFMEYR, 
Olerk of the Honse. 

heidsinrichtingen. 

GepubJiceerd overeenkomstig het Reglement van Orde van 
de Volksraad. 

GYS. R. HOPMEYR, 
Klerk van het Huis, 

Printeil by CAPE TIlIfEi, .LTD,,! CaJlet<lW/I, 
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