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i T is notified that His Excellency the Governor-General has 
been pleased to a;;;sent to the following Acts which are 

hereby published for general information;-
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No. 21, 1916. 

Railway Boa.rd Act 
Railways and Harbours Unauthorized 

Expenditure (1914-15) Act .. . 
Local Stock (Registration) Act .. . 
Law Society (Cape of Good Hope) 

Private Act ... 
Payment of Members of Parliament 

Act 
No. 22, 1916. Railways and Harbours Regulation, 
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Control and Management Act .. Kxvi 
No. 23, 1916. 3econd Appropriation (Part) Act lxi 
No. 24, 1916. Legal Proceedings (Rebellion) Act lxii 

EERSTE MINISTER'S KANTOOR. 

DE volgende Goevernements Kennisgeving wordt ter alge-
mene informatie gepubliceerd. . 

H. GORDON WATSON, 
Sekreta.ris van de Eerste Minister. 

Kantoor van de Eerste Minister, 
Ka.apstad, 29 Mei 1916. 

No. 641.] [29 Mei 1916. 

H IERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Excellentie 
de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn goed

keuring te hechten aan de volgende Wetten welke hiermede 
ter algemene informatie gepubliceerd worden;-

Rladz. 

No. 17, 1916. Spoorwegraad Wet ii 
No. 18, 1916. Spoorwegen en Havens Ongeautori-

seerde Uitgaven (1914-15) Wet v 
No. 19, 1916. Plaatselike Fondsen (Registratie) Wet vi 
Nc. 20, 1916. Wetsgenootschap (Kaap de GoedeHoop) 

Private Wet .. , vii 
No. 21, 1916. Betaling van Parlementsleden Wet ... xxv 
No. 22, 1916. Spoorwegen en Havens Reglement, 

Bestuur en Beheer Wet XXVI 

No. 23; 1916. Tweede Middelen (Gedeelte) Wet lxi 
No. 24, 1916. Wet op Rechtsvorderingen (Rebellie) lxii 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MAY, 1916. 

• 
No. 17,1916,] No, 17, 1916.] 

ACT WET 
To make further provision as to the administration, Tot verdere regeling van de administratie, het bestuur 

working, control and management of the rail- en beheer van de spoorwegen en havens van de 
ways, ports and harbours of the Union; to Unie· tot interpretatie van de bepalingen van de 
interpret the provisions of the South Africa Act, Zuid Afrika Wet 1909 betreffende de Spoorweg-
1909, relating to the Railway Board; and to raad. en tot omschrijving van de funktiesvan die 
define the functions of that Board. Raad: 

BE)T ENACTED by the King's Most Excellent Ma)esty, ZIJ RET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the ~enate and the House of Assembly of the U mon of Senaat en de V oIksraad van de U nie van Zuid Afrika, 

South Africa, as follows: als voIgt : _ ' 

1. (1) The Board appointed under section one hundrtd and 1. (1) De raad aangesteld krachtens artikel honaerd zes en Interpretatie 
twentY-Sti/: of the South Africa Act, 1909, shall be, known as twinti,q van de Zuid Afrika Wet 1909 zal bekend staan als van wetten 

d II b B d " d h ft H d " d }' , d "d betreffende "the Railways an ar ours oar ,an IS erema er re- " de Spoorweg- en avenraa, en wor t nenn genoem e de snoorweg-
ferred to as " the board", raad ". ra.ad. 

(2) Section one hundred and twenty-s,ix of the South Africa (2) Artikel honderd zes en tUl'int'ig van de Zuid Afrika Wet 
Act, 1909, as well as every other provision of that Act and 190gevenals elke andere bepaling van die Wet en elke be
every provision of any other law wh~ch relates ~o. the boar~ paling van enige andere wet met betrekking tot de raad wordt 
shall be interpreted in accordance WIth the provIsIOns of tlllS uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van deze Wet. 

Act. , , " (3) Het bepaalde bij deze Wet maakt geen inbreuk op de 
(3) Nothing in this Act contained s~lall affect the J';1nsdI?tlOn jurisdiktie door sub-artikel (6) van artikel t,ijjtien van de 

conferred upon the board by sub-sectIOn (6) of sectlOn f~tteen Spoorweg- en Havendienst Wet, 1912, aan de raad verleend 
of the Railwayg and Harbours Service Act, 1912, to a final om de daarin bedoelde aangelegenheden afdoend te beslissen, 
decision upon the matters therein referred to, ' 2. (1) Behoudens het bepaalde bij deze Wet worden de ~dminiatra-

_, , , _, ,spoorwegen en havens van de Uni~ (~n deze Wet g~~oem~ " de tl~;~t~!~aIl 
2. (1), SubJect to the prOVISIOns of ltlns Act, the raIlways, spoorwegen en havens") geadmIlllstreerd e!l geeksplOlteerd :poorwegen 

ports and harbours of the Union (in this Act r~f~rred to as onder het beheer en gezag van de Goeverneur-generaal-in-Rade en havens, 
"the railways and harbours") shall be admllllstered and be worden uitgeoefend door een Staatsminister (in daze Wet 
worked under th~ control and, authority of the ~~vernor- genoemd de Minister) die door de raad wordt geadviseerd, 
General-in-Council to be exerClsed through a MlIlister of (2) Het bestuur e11 de eksploitatie van de spoorwegen en 
Sta~e (in this Act referred to as the Minister) who shall be havens worden" met inachtneming van het beheer van de 
adVIsed by the board, _ Minister, uitgeoefend door de algemene bestuurder, die daar:-

(2) The management and working of the r,ai~ways and h~r- bij geleid wordt door zodanige regulaties als de Mini~ter van 
bours shall, subject to the control of the MlIllster, be carrIed tijd tot tijd na overleg met de raad en overeenkomstig de be
an by the general m~n,ager, who shall ~e gover~ed by such palingen van deze Wet kan maken. 
regulations as the ~hlllster may ,from tIme to ~1me frame, (3) Overal waar in een of andere wet de nitdrukking 
a~t~r consul~ation WIth the board 1Il accordance WIth the pro- " Sp~orweg-administratie "voorkomt of vermeid wordt, b~
VISIOns of thIS Act, tekent die uitdrukking of wordt daaronder verstaan de autorI
:-- (3) Wherever in any law the expression "Railway Ad- teit die krachtens deze 'Vet de spoorwegen en havens admini
ministration" occurs or is referred to, that expres~ioll sh.all streert en eksploiteert. 
mean or ~e construed ,a~ a reference to the auth,orIty whICh 3. (1) De Minister raadpleegt de raad over, en de raad is Funkties v,~n 
under thIS Act admInIsters and works the raIlways and I' ] t te beh ndelen en de Minister te adviseren over alle deraade~zlJn 

b verp IC 1 a , , verhoudmg 
hal' ours, aangelegenheden van beleid betreffende de admi~istratie ~n tot de 

, eksploitatie van ,de spoorwegen en havens, meer m .het bIe- Minister. 
Functions of 3. (1) The:-' Minister shall consult the, board upon, ,and It zonder over de volgende aangelegenheden:-
the board and shall be the duty of the board to deal WIth, &nd adVIse the (a) If t I b I 'd van d en 
its relation- Minister upon all matters of policy concerning the adminis- he a gemeen e el e spoorwegen 
~Ei:~;~e tration and w~rking of the railways and harbours, more par- , av~ns; " , 

ticularly upon tl:e following matters:- (b) mgr1Jpende vera~dermgen m de taneven van vracht-

( ) Th I I' f th 'I . d h b lonen, vervoerpnJzen en onkosten van en op de spoor-a e genera po ICy 0 e rai ways an ar ours; h 
, , ', wegen en avens; 

(b) any substantIal alteratIOn 1Il the tanffs of rates, fares d b t' . 'k t 't t ' 
, tl 'lIb (c)e egro mgen van m oms en en UI gaven, me m-and charges on or at . Ie ra1 ways or 1ar ours; b' I' "t d' t"d t t t"d 

, " egnp van enlngsUl gaven, Ie van IJ 0 IJ voor 
(c) the estimates of revenue and expe~dlture, ~ncludlIlg het Parlement gelegd moeten worden; 

loan ~xp~ndit~rei,whic\ are from tIme to tIme to be (a) aIle Wetsontwerpen in zake de spoorwegen en havens 
submltte to ar Iamen ; die de Minister voornemens is aan het Parlement 

(d) all Bills affecting the railways and harbours which voor te leggen; 
the Minister proposes to submit to Parliament; (e) de uitgave van enig bedrag boven vijf duizend pond 

(e) the expenditure of any sum exceeding five thousand ten aanzien van een spoorweg- of havenwerk of dienst, 
pounds in respect of anyone railway or harbour work niet zijnde een weI' k of dienst uitdrukkelik door het 
or service, other than a work or service expressly Parlement geautoriseerd j 
authorized by Parliament; 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MAY, 1916~, 

(I) the general policy regarding diminution of expen
diture; 

(g) any substantial alteration in the scales of salaries, 
wages or hours of employment of the serva.nts of the 
Administration; 

(It) any substantial change in the organization of allY of 
the departments of the railways and harbours; 

(i) t I;te investigations of such schemes of railway construc
~ion and development as the board thinks should in 
the public interest be carried out; 

(I) het l \ algemeen: ~beleid betretTende verlaging van 
uitgaven ;T. ,:,' ' 

(g) ingrijpende veranderingen in de~schalen van salaris
sen, werklonen of werkuren van de dienaren van de 
'Administratie ; 

(It) ingrijpende veranderingen in de organisatie van een 
van de departementen van spoorwegen en havens; 

(i) het onderzoek van zodanige plannen van spoorweg
aanleg en uitbreiding als naar de mening van de raad 
in het openbaar belang uitgevoerd behoren te worden. 

(j) de administratie van de fondsen genoemd in artikels 
honderd acht en twintig en honderd negen en twintig 
van de Zuid Afrika Wet 1909, (j) tbe administration of the funds mentioned in section 

one hundred and t11'enty-eight and O'Ive h'1l,ndred ancl en and~~e aangelegenh?den, waarin niet voorzien wordt door 
twenty-nine of the South Africa Act, 1909, sub-artikel (2) van artlkel twce van daze Wet. 

(2) Het verslag bedoeld in artikel honderd en dertig van de 
and. other matters not provided for by sub-section (2) of Zuid Afrika Wet 1909 zal zijn een volledig en uitvoerig ver
~ectlOn two of thiS Act. slag vergezeld gaande van kaarten of plattegronden ten 

(2) The report mentioned in section one hundred and thirty naastebij ~?,ngev~nde de richting en ~e plaatsen die de voo-:
of the South Africa Act, 1909, shall be a full and exhaustive genome~ hJn zal ~oorlopen. en omstandlg en voorzover mogehk 
report accompanied by maps or charts indicating approxi- behoorhk geklasslficeerd mteenzettend-
mat ely the line of direction and the farms contemplated to be (a) de kapitaal uitgaven te worden gedaan voor de nieuwe 
travers~d, and shall set forth in detail and as far as possible lijn of werken ; 
categorlcally- (b) de raming van de eksploitatiekosten daarvan ; 

(a) the capital expenditure to be incurred on the new line (c) de waarschiJnlike inkomsten daaruit voortspruitend; 
or works; (d) de waarschijnlike omvang van het verkeer of de ver-

(b) estimates of the cost of working thereof; scheping (onderscheidenlik) daaruit voortkomend of 
daardoor belnvloed ; 

(c) 

(d) 

the revenue likely to be earned thereby; 

the probable volume of traffic or shipping (as the 
case may be) to be transported or influenced thereby; 

(e)' in het geval van een nieuwe spoorlijn, de waarschijn
like uitwerking op het verkeer en de ontvangsten van 
bestaande lijnen die door de nieuwe lijn belnvloed 
zoud·en word'en, 

(e) in the case of a new line or railway, the probable effect . 
on the traffic and earnings of existing lines which zullende ~e .raa? in het algemeen de. verelste maatregel~n 

Iwould be affected by the new lines, nemen en mhchtmgen verstr.ekken ten emde het Parlement In 

. staat te stell-en om met kenms van zaken een oordeel te vellen 
and generally the board shall take such measures and secure owtrent het al dan lliet wellselike van de aanleg van de voor
such information as may enable Parliament to be informed gestelde nieuwe lijn of de voorgestelde nieuwe havenwerken 
and satisfied as to the expediency or not, of carrying out the onderscheidenlik. 
construction of the proposed new line or of the proposed new (3) Wa,nneer de Minister afwijkt van het adyie8 van de 
harbour works, as the case may be. l'aad als voorkomelld in de notulen van een raadsvergadering 

(3) If the Minister departs from the advice of the board as of wanneer hij krachtens het eerstvolgende artikel zijn recht 
such advice appears from the minutes of any meeting t.hereof uitoefent om een beslissende stem uit te brengen, moet hij 
or if he exercises at any meeting his right under the next zijn redenen voor die handelwijze op schrift stellen, zullende 
succeeding- section to give a casting vote, he shall record in deze redenell op de eerstvolgende raadsvergadering aan de 
writing his reasons for such ac.tion, and those reasons shall, at raad gerapporteerd, en in de notulen van die vergadering 
the next meeting of the board, be reported to the board and opgenomen worden; en in het volgende jaarrapport van de raad 
entered upon the minutes of that meeting; and special atten- opgesteld ingevolge sub-artikel (4) zal biezondere aandacht 
tion ehall be drawn to the matter in the Tlext annual report of gevestigd worden op de zaak. ' 
the board framed under sub-section (4). (4) De raad stelt jaarliks een'rapport op, en legt het aan de 

(4) The board shall frame annually and submit to the Minister voor, over zijne werkzaamheden gedurende de ,voor
::\Iiniste:r; a report upon its work during the previous twelve gaande twaalf maanden. De Minister legt ieder zodanig jaar
months. Every such annual report shall be laid by the rapport zo spoedig mogelik na ontva.ngst ter Tafel van beide 
Minister upon the Tables of both Houses of Parliament as Huizen.van het Parlement. 

iii 

soon as possible after it has been received by him. 4. (1) De raad vergadert met zulke tussenpozen als hij Raadsverga-

4. (1) The board shall meet at such intervals as it may mocht vaststellen, doch houdt minstens eenmaal in iedere deringen, 
determine, but shall hold an ordinary meeting at least once in maand een gewone vergadering en komi> tevens bijeen wanneer kwo~ul!: en 
every month, and shall also hold a meeting whenever the de M.inister of minstens twee van zijn leden zulks verlangen. wer w1lze. 
-;)1:inister or not less than two of its members may require a (2) De raadsvergaderingen worden gehouden op zodanige 
meeting to be held. plaatsen en, met inachtneming van de bepalingen van sub-

(2) The meetings of the board shall be held at such places artikel (1), op zodanige datums, als de Minister mocht vast
and, subject to the provisions of sub-section (1), upon such st.ellen. 
dates, as the Minister may determine. (3) Schriftelike kennisgeving van iedere raadsvergadering 

(3) Notice in writing of every meeting of the board shall be moet aan ieder lid daarvan geschieden. 
given to each member thereof. (4) De Minister is voorzitter op iedere vergadering die hij 

(4) The Minister shall preside at. every meeting at which he bijwoont. Bij atw"z;ig'lieid van de Minister kiezen de op een 
is present. If the Minister is absent from a meeting, the vergadering aanwe:t.lge leden van de raad een uit hun midden 
members of the board present at any meeting shall choose one als voorzittel'. 
of their number to preside thereat. (5) Twee leden van de raad vormen een kworum op enige 

(5) Two members of the board shall be a quorum at any raadsvergadering. 
meeting thereof. (6) ledera aangelegenneid ter overweging van een raadsver-

(6) Every question for consideration at a meeting of the gadering wordt beslist bij meerderheid van de daarop aall
board shall be decided by a majority of the members present wezige leden; staken de stemmen bij zulk een gel~genheid daD 
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._--_ .. _---------

thereat; if on any such question the voting js equal the chair- heeft de voorzitter een tweede of beslissende stem boven en 
man shall have a second or casting vote in addition to his behalve zijn beraadslagende stem. 
deliberate vote. (7) Een lid van de raad mag niet stemmen over, nochdeel-

(7) No member of the board shall vote upon, or take part nemen aan de bespreking van enige aangelegenheid waarbij 
in the discussion of any matter in which he directly or in- hij direkt of indirekt enig geldelik belang heeft. 
directly has any pecuniary interest. (8) Behoudens het bepaalde bij sub-artikel (7), moet ieder 

(8) Subject to the provisions of sub-section (7), every lid van de raad aanwezig op een vergadering daarvan, zijn 
member of the board present at a meeting thereof shall record stem uitbrengen over iedere daarop overwogen aangelegenheid. 
his vote on every question considered thereat. 5, Deze \Vet kan voor aile doeleinden worden aangehaald K01'te titel. 

Short title. 5. This Act may be cited for all purposes as the Railwayais dt' Spoorwegraad Wet 1916, en treedt in werking op de 
Board Act, 1916, and shall commence and come into operation ee;st,e da€:, van Junie 1~'16, 
on the first day of June, 1916. 

\ 

, 
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No 18, 1916.] No. 18. 1916.1 

ACT WET 
To apply a further sum of money for the purpose of Tot aanwending van een verdere som gelds tot dek-

meeting certain unauthorized expenditure in- king van zekere zonder machtiging gedane uit-
curred during the period from the first day of gaven in het tijdvak tussen de eerste dag van 
April, 1914, to the thirty-first day of March, 1915. April, 1914, en de een en dertigste dag van 

Maart, 1915. 

BE IT ENACTED by ... the King's Most Excellent M~jesty, ZI,T RET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
. the S~nate and the House of Assembly of the Umon of Senaat, en de Volksraad rvan del Unie van Zuid Afrika, 

South Afnca, as follows:- ala voIgt:- . r i., ~ 

v 

Railway and 1. The Railway and Harbour Fund is hereby charged with 1. Het Spoorweg en H,avenfonds ,:vo: dt bij de~e bez:v~ard Spoorweg en 
Harbour the sum of nine thousand and fifteen pounds four shillings met ~~ som v~n negen du~zend en vIJftIen p,ond VIer shIlhngs !~~:;~:ds 
Fund ,and five pence to meet cert in pe d'tu - d b th en vl]f penmes tot dekkmg van zekere mtgaven boven de t 
charged with ' a ex n 1 reo'\ieran a ove e b d b h'kb tId d d' t h tt"d k me 
£9,0115 4~. fid. amounts appropriated for the service of ·the. period from the e ragen esc 1 aar ges ~ voor e lens over e, 1] va £9,01548. rid. 
in respect of first day of April, I914, to the thirty-first day of March, van de eerste d~g va~ A1?nI, 1914: ,tot ~e een en ~ertIgst:. dag tot de~ng 
expenditure 1915. Such expenditure is set forth in the Schedule to this van Maart, 1910, ,pIe mtgave,n ZlJn mteengezet m de ~lJlage :!~r h~rven 
~!l4:~~ Act and is more particularly specified on page 32 of the report, tot deze Wet en zlJn omstandlger bellchreven op bladzlJde ~4 jaar 1914-15, 

, . which has been submitted to Parliament, of the Assistant van het aan
A 

het Parleme~t voorgelegd .rapport van de ~SSlS
Controller and Auditor-General on the accounts for the said tent Kontroleu:. en Audlteur-generaal m zake de rekemngen 

eriod over genoemd tlJdvak, 
p , 2. Deze Wet kan VOGr aIle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

Short title. 2. This Act may be cited for all purposes as the Railwaysals de Spoorwegen en Havens Ongeautoriseerde Uitgaven 
ar.d Harbours Unauthorized Expenditure (1914-15) Act, 1916, (1914-15) Wet, 1916. 

. Schedule. 

Revenue Service (Railways)-

Miscellaneous Expenditure (Net Revenue 
Account~· 

Extra Statutory Pensions and Gratuities '" 

,£ s. d, 

8,210 18 6 

. 804 5 11 

£9,011; 4 5 

Bijlage . 

Inkomsten Dienlten (Spoorweg-en)---

Diverse Uitgaven (Netto Inkomste~ Rekening) 

Buitenwettelik.e Penaioenen en Gl'atifikaties ... 

:£ s. d. 

8,210 18 6 

804 ;'; 11 

'" 
£9,015 4 5 
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vi UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MAY, 1916. 

No. 19, 191: .J 

. . ACT WET 
To provide for the issue, under the General Loans Act, Voorziening makend: voor de uitgifte, onder de 

1911, of local stock at a fixed price and as regis- ' Algemene Leningen Wet, 1911, van plaatselike 
tered stock and for the issue of securities free of, fondsen tegen een vastgestelde prijs en als gere-
Union taxation. gistreerde fondsen en voor de uitgifte van seku-

(IntrodtiCed by the MINISTER OF FINANCE.) 

I)E IT ENACTED by the King's Mosi Excellent 
) the Senate and the Rouse of Assembly of the 

South Africa, as follows:-

k-" riteiten vrij van Unie belastingen. 

(lw;ediend dO'Jr de MINISTER VAN FINANCIEN,) 

Z IJ RET BEP AALD door Zijll Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als voIgt 

. . . ... 1. Niettegellstaande het bepaalde in artikels t1J.Jee en dr'ie Plaatselike 
Local st.ock 1. Notwlthstandlllg anvt1ung contallled m sectlOlls t1J)O and van de AIO'emene Leningen Wet, 1911 (Wet No. 17 van 1911), fkondsen 
may be I8SUOO G I "A 1 (A N 17 f 1911) b. .. unnen in form of three of 1;he enera Loans ~t) 19 1 ct. o. 0 .' kunnen plaatsehke fondsell, zoals omschreven .m dIe Wet, worden 
registered local stoc:k, as III ~hat Act descnbed, may be Issued by sale to uitgegeven worden door verkoping aan het, pubhek tegen een !litgegeven 
stock. the pub~Ic at a pnce. to be fixed by the Go:vernor-Gener~I and prijs die door de Goeverneur-gen~raal vastgesteld wordt en ~~::e :_orm 

may be Issued as regIstered stock. Stock lssued as regIstered kunnen uitgegeven worden als gereglstreerde fondsell. Fondsen . gt d " . . .. regIs reer e 
sLock shall be transferable. by a~y WrItten lllstrument ?f uitgereikt als geregistreerde fondsen zlJn overdraagbaar door fondsen. 
transfer and the stock certIficate Issued by the Treasury ll1 middel van eike schriftelike akte van overdracht en het fonds-
·'espect to any such registered stock shall be prima facie certifikaat dat door de Thesaurie is uitgegeven ten aanzien van 
evidence ~f the titl~ of the holder of the certificat~ ~o the zodanige geregistreerde fondsen, geldt als prima fa~ie bewijs 
stock specIfied therelIl. In all othe,r respects the provlslOns of van het eigendomsrecht van de houder van he~ certIfi~~at op 
the General Loans Act, 1911, applIcable to local stock shall de daarin vermelde fondsen. In aIle andere opzlchten ZIJn alle 
apply to regi.stered stock issued as herein p~ovid~d, except bepalingen van de Algemene Leningen W~t 1911, die. toepas-
that, such regIstered stoc,k shal! not be convertible mt~ stock selik zijn op plaatselike fon~se~, van toepassmg op gereglstree~de 
certIficates to bearer as m sectIOn fou]' of that Act provIded. fondsen uitgegeven zoals Inerm bepaald, behalve dat zodamge 

geregistreerde fondsen niet kunnen wo~den o~geze~ in fond~
certifikaten aan toonder zoals bepaald m artlkel 1Fur van dIe 

Hecuriti~~ 2. The Governor-General may, if he thinb fit, during the W t . 
may be Issued t' f th t d . d f t I th e , f . f can lnuance 0 ,e presen war an a peno '0 we ve mon s . k ., dd k I Sekuriteiten 
t~~:~on. thereafter, issue any securities which he has power to issue for t~le 2. De Goev.erneur.gen:ra~I all, naal dgoe dun en;: ~J anf kunnen 

purpose of raising money, under a condition that the interest de tegenWO?rdlge oorlog ,oorlduurt en &,e ure~ e een IJ. per w,orden 
on such securities shall be exempt from any Union taxation on van twaalf maanden daarllll, sekllnteItlOli Ultgeveu, dle U\~!l'egeven 
incomes pres·nt or f~ture; and sucl~ ~ecurities issued by the bevoegd is uit te geven ten ein~e geld op .te,nemen,. ?uder vo~ri ~~~~::~g. 
Gov3rnor-General WIth such a condItIOn shall be so exempt waarde dat de rent~ op zo~amge se~untelten vnJgesteld ,a 
f 1 t t ' worden van alIe Ull1e belastmgen op mkomsten, tegenwoordlge rom suc 1 a:Ka IOn. ., k"t d d 

of toekomstIge; zullende zodamge se untel en 001' e 
Goeverneur-generaal uitgegeven onder zodanige voorwaarde, 

Short title. 3, This Act may be cited f01' all purposes as Local StQck van zodanige belasting vrijgesteJd zijn, 
(Registra'vion) Act 1916, and shall be read as me with theGeneral 3. Deze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
Loans Act, 1911. als de Plaatselike Fondsen (Registratie) Wet 1916 en wordt als 

een geheel gelezen met de Algemene Leningen Wet 1911. 
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Preamble. 

IJ3,WS 
repealed. 

No. 20, 1916.] 

PRIV_ATE ACT 
To Reconstitute the Law Society of the Cape of 

Good Hope. 

No. 20, 1916.J 

PRIV AAT VV ET .. 
Rekonstitutie van het Wetsgenootschap van de 

Kaap de Goede Hoop. 

iG--

.. 

\VHEREAS the Law Society of the Cape of Good Hope NADEMAAL het Wetsgenootschap van de Kaap de Goede . 
, " was estab:i~?ed. by virtue of "Th~ lr~corporated l.,aw Hoop werd opgerich.t krachtens de Ingelijfde Wetsge- Konslder~ns 

:::!oclety.Act 188:3 of tbe Col,ony now 1 rOVInce of the Cape nootschap \Vet, 1883, van de !Colonie tans Provin,cie Kaap 
of G?od II,ope,' whereby certam pO,wers were conferred and :de Goede Hoop, waarbij zekere bevoegdheden verleend en 
Cel'tam dutles Imposed upon the SOCIety: .zekere plichten opgelegd werden aan het Genootschap: 

AND WHEREAS the said Act was amended by Acts No,' EN NADEMAAL voormelde Wet gewijzigd werd door 
'30 of 1890 and N 11 f 1903 f tl ,,'d C 1 Wetten No. 30 van 1892 en No. 11 van 1903 van voormelde 
".~, 0, 0, 0 1e sal ° ony, now K I '. t P , 'Ie' d G d II ' 
ProvUlce of the Cape of Good llope' 00111e, ans rovIII Cle aap e oe e oop, 

. . EN NADEMAAL het dienstig is het Gellootschap te re-
AND \VHEREAS it is expedient to reconstitute the kOllstitueren; hetzelve als gerekollstitueerd verdere bevoegd

Society; to confer and to impose on it as reconstituted further hedell te verlenen en plichten op te leggen; voorziening te 
powers and duties; to provide that all attorneys-at-law, maken dat aHe prokureurs, notarissen-publiek en trausport
notaries public and conveyancers practising within the said bezorgers praktizerend binnen voormelde Provincie leden 
l)rovince shall be members of t,he Society; to provide for the zullen zijn van het Genootschap; voorziening te maken voor 
appointment of a council of the Society as recollstituted and de benoeming van een Raad van het Genootschap als gere
the election thereof and to fix its powers and duties; to kOllstitueerd ell de verkiezing daarvan en zijn bevoegdheden 
empower, the Society as reconstituted to levy or impose and en plichten vast te stell en ; het Genootschap als gerekon
recover annual subscriptions from members and fees on admis- stitneerd te machtigen om van de leden jaarlikse s'ubskripties 
sion of CLt~orneys at, law, notaries public and conveyancers te heffen of op te leggen en in te vorderen en lonen bij 
and on reglstl'ation of articles of clerkship and cessions thereof toelating van prokureurs, 110tarissen-publiek en transport
and for certificates issued by it; to make furLher provision in bezorgers en bij registratie van leerkontrakten (>n cessies 
connection with the service of articled clerks and in regard to daarvan en voor certifikaten door hetzelve uitgereikt; om 
the admission of attorneys-at-law notaries public and con- verdere voorziening te maken in verband met de dienst van 
veyanccrs; to provide for the registrar of the Ca.pe of Good prokureul'sklerkell en ten aauzieH van de toelatillg van 
Hope Provincial Division of the Supreme Court of South prokureurs, llotarissen-publiek en transportbezorgers; om 
Africa and the secretary of the Society keeping a list of voorziening te maken dat de registrateur van de Kaap de 
practitioners and for every praetitioner lodging with them Goede Hoop Provincia.Ie Afdeling van het Hooggerechtshof 
respectively a statement of his full llame and pIaee of husinessivall Zuid·Afrika en de sekretaris van het Genootschap een 
and of allY subsequent challge in SUell address; to provide for iijst l1allleggell van praktizijns, .ell dat iedere praktizijn bij 
practitioners who are in partnership lodging wit.h the said hen respektievelik een opgave inzelldt van zijn volle naam en 
registrar CLlld the said secretary the full names of the partnen ka.lItooradres en van enige latere veranderillg in zodanig 
and the place of busiuess of the partnership) to define, deal adres; voorzielling te maken dat praktizijns die in vennoot· 
with and prevent unprofessiollal conduct amongst practitioners: schar zijn bij voorrnelde registrateur en sekretaris de volle 
to prevent unaut.horized persons from holding themselves out,namen inzenden van de venuoten ell het kantooradres van de 
as attorneys-at-law, notaries public or conveyancers; tovennootschap; niet-professionele handelingen onder prakti
prevent subject to the reservation of certain rights to enrolled:zijns te definii:iren, te behandelen en te verhinderen; ollbe· 
agents practising on or before 1st January, 1914, the sharing voegde persot1cn te verhindenm zich uit te geven voor 
by practitiollers of their fees with perSOllS not beil1g attorneys- prokureurs, notarissen-publiek of transportbezorgers; behou
nt-law, notal'ies public and conveyancers, and to regulate dellS de hewaring van zekere rechten van ingeschreven 
allowances 011 fees between practitioners; to impose fines and agenton praktizerend op of vour 1 Januarie 1914, te verhinderen 
penalties in respect of certain contraventions of this Act; to fix dat pl'aktizijns hun 1011el1 delen met personen niet zijnde 
eertain bye-laws or regulat.iolls for the purpo~es of the Society prokurenrs, llotarissen-publiek en transportbezorgers, en 
and provide means for the subsequent repealing, adding to or'kommissies te l'egelell op lonen tus~en praktizijns;. boeten en 
amendment of the SaJl;le; aud to repeal such parts of the said straffen op te leggen ten aanzien van zekere ovel'tredingen 
Acts and of any other Act 01' Law as may he re-enacted by van deze Wet, zekere bijwetten of regulaties vast te ~tellen 
this Aet, or may be repugnant to or illeonsistent wi.tll its voor de doeleinden van het Genootschap, en middelen te 
p'rovisions: bepalen VOOl' de latere henoeping, toevoeging en wijziging 

daarvan; en zodanige gedeelten van voorrnelde '\Vetten en 

BE~ IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, van enige andere Wet te herroepen als door deze Wet 
the Sellate and the House of Assembly of the Union of opnienw mogen wordell verordend, of tegemtrijdig of onbe-

South Africa as follows :_ staallbaar mogen Zijll met haar bepalingen : 

PART I. 
Z.IJ HET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika ala 
PRELIMINARY. volgt:-

DEEL L 1. The Acts set forth ill the J!'irst Schedule of this Act to the • 
exteut ,therein stated together with so much of any other Act 
or Law as may be repugnant to or inconsistent with any of the 
provisions of this Act are hereby repealed. 

INLEIDING. 

1. De Wetten vermeld in de'Eerste Bijlage tot deze Wet in Wet~hE!' 
de omvang daarin aallgewezen, tezamen met zoveel van enige roel'u:R· 
andere Wet ala tegenstrijdig of onbestaanhaar moge zijn met 

Definition of 2. 'rhroughout this Ac.t, and the regulations made there- de bepalingen van deze 'Vet worden mit:~ deze herroepen. 
tocm.. under; if uot inconsistent with the context: 2. In deze Wet, en de regulaties daaronder gemaakt zo het 'Yool'dbcp9.· 

" Court" shall mean the Cape of Good .Hope Provincial verband geen andere zin aanwijst, betekent: 1mg. 
Division of the Supreme Court of South Africa, or " Hof ": de Kaap de Goede Hoop Provinciale Afdeling 
the Eastern Districts or Griqualand West Local van het Hooggerechtshof van Zuid Afrika of de 
Divisi{)ns of the said Supreme Court. Oostelike Distrikten of Griqualand 'Vest Plaatselike 

Afdelingen van het Hooggerechtshof voornoellld. 
D 
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"Articled Clerk lJ shall mean any persoll duly bound tol 
Eerve under Artides of Clerkship. ·1 

'Articles" or "Articles of Clerkship" shall mean a contract 
in writ.ing whereby auy person 48hall be bound to! 
serve an attorney within the Province of the Cape ofl 
Good Hope for a specified term of years with a view' 
to qualification for admission and enrolment as ani 
attorney. 

" Attorney" shall mean any person duly admitted to 
practise and enrolled as an attorney-at-law within I 
the Province of the Cape of Good Hope. , 

"Notarv" shall mean any person duly admitted to 'I 

pra:ctise' ahd enrolled ;>s a notary pu:'blic within the 
Province of the of Good Hope. I 

"Collveyanc2r" shaG mean any perSOll duly admitted to i 
practise and emol1ed as cOllveyancer within the! 
Province of the Cape of Good Hope. ' 

" Practitioner" shall mean attorney, notary 01' con-I 
veyancer. 

"The Society" shall Illean "The Law Society of the! 
Cape of Good Hope" by this Act reconstituted. 1 

" Council" shall mean the Couucil of "The Law Society 
of the of Good Hope." I 

"Scuth Africa shall mean the territories of the Union! 

• 

• 
" Prokureursklerk " : een persoon die zieh behoorlik ver

bonden heeft onder een leel'kontrakt te dienen. 
" Leerkontrakt ": een schrifLelik kontrakt krachtens 

hetwelk een persoon zich verbonden heeft een 
prokurenr binnen de Provincie Kaap de Goede 
Hoop voor. een bepaalde termijn van jaren te dienen 
ten einde als prokureur toegelaten' en ingeschreven 
te kunnen worden. 

" Prokureur ": een persooll behoorlik toegelaten ala 
prokureur te praktizeren en ingeschreven binllen 
de Provincie de Kaap de Goede Hoop. 

"N otads ": een persooll behoorlik toegelaten .a18 notal'is
publiek te praHizeren en ingeschreven binnen de 
Provincie Kaap de Goede Hoop. 

"Transportbezorger ": een persoon behoorlik toegelaten 
als transportbezorger te praktizeren en ingeschreven 
binnen de Provincie Kaap de Goede Hoop. 

"Praktizijn ": prokureur, notaris of transportbezorger. 
"}let Genootschap": "Het \Vetsgenootschap van de 

Kaap de Goede Hoop" bij deze Wet gerekonstitueerd. 
"Raad": de Raad van "lIet \Vetsgenootsehap van de 

Kaap de Goede Hoop." 
"Zuid-Afrika ": de grondgebieden van de Ullie van Zuid

Afrika. 
of South Africa. 

I DEE~ II. 

PAUl' II. 
11'0'1' H,EKONSTITUTIE VAN HET WE'rSGENOOTSCHAP 
. VAN DE KAAP DE GOEDE HOOP. 

'1'0 RE(JONSTI'fUTE THE LAW SOCIETY OF THE !KONS'l'ITUTIE, BESTUUR EN WERKKRING VAN BET GENOOTSCHAP. 
(JAPE OF GOOD HOPE. 

.. .. ! 3. Het WeLsgenootsehap van de Kaap de Goede Hoop als Inlijviu" en 
(JONS'l'l'l'UTION, }\IANAGEMEKT AND FUNCTIONS OF THE SOCIETY. I'opgerieht wordt met inaehtneming van en kraehtens het Yoortzetting 

3. The Law Society of the Gape of Good Hope aSlbepaalde bij deze \Vet voortgezet onder de naam vall het G~~~o~~chap. 
es.tablished. s.hall.be eodinued subje. ct to and in virtc.lel'Wetsge:lOotscha,P van de Kaa~ de G~)ede Hoop, en 
of tho terms ot tIns Act under the Harne of the Law aIle baten, elgendom en gOOQ van welke aard ook 
Society of the of Good Hope; and all the assets,lonmiddellik v66r de a~~ondigiTJg va~ deze Wet beh?ren~ aan 
property and of any nature and kind whatsoever;het Genootschap als voor deze opg~~'lcht., en aIle verp~lchtl,ngen 
belongillg immediately prior to the promulgation ofd~araan ver.bonden, worden onmldd~lhk na zodamge atkon
this Act to the Society as heretofore established, and aUd1glIll:? het elgendom van en verbunden aan het Genootschap 
obligations attaching tilereto shall immediat.ely upon such10pgencht krachtcns deze Wet 
promul~~bon beco~e and be i,he property of alld attach to 'II 4. ~let Genoo.t.schap is een ingelijfd lichaam en blijft, als !,-l.tqd~hmmd 
the SocIety estabhsned under tIns Act. zodamg voor altlJd bestaan. mgellJfd 

4 'I'l· S' 'L h 11 b . , 'd h ·11 t' , lwhaam. CorpOl'''V, n '. Ie (lCI]e 1 sate 'ta corporatIOn, an s a con 1Duel 5. Het Genootschap bestaat uit alle behoorlik J;Jevoegde pl'O- I,idmaat-
in pC'I'J,,'LulLY, to eXIst as suc 1 III perpe ·UI y, 'Ikureurs, notal'isscn en aUe transportbezorgers nn en schap. 

~lcmoer,Lil'. 5. The Society shall consist of: All at,torneys, all notaries, hierna als zodanig praktizerend in de Provincie Kaap de 
and all conveyancers, duly qualified and now and hereafter Goede Hoop, en alle zodanige personen zijllipso leden 

HOllOl'u,ry 
lHCru1JCi'~. 

Objects. 

practising as f,uch in the Province of the Cape of Goodivan het Genootschap. 
Hope, ~nd all such persons shall IpSO be members of 6. Behoudens het bepaalcle bijarti",Bl ZtJvien van d ;ze Wet }<,reicacn. 
the SOCle.ty. . . ... .kan een niet-praktizel'end prokureur door de H,wd tot erelid 

6. Subject to the prOVISIOns of sectIOn Si(J:teen of Hus Act, van het GenootS'chap verkozen wordell. 
any non-practising attorney may he elected an honorary I· . , 

m;mber of tlle Society by the CotindL . 7
d
• Het Genootschap wordt opgencnt voor de volgende doel- Doeleinden. 

. ein en 
7. The objects for which the Socidy. is established are : . ( ) W t . . d S t f' d V lk d d 

( ) T "f t ' t, 1 ; I t' . 'h I a. e gevmg m e enaa, 0 III e 0 sraa van e 
it 0 11ll la e, plomo e OI oppose eg,s a ·lOn III t e; U . Z . d Af'k f' d l' . . 1 R d 

Sell ate, or in the Hou~e of Assemblv of the Union! me vall Ul·. n a 0 m e rov~ncla e aa vall 
f S tl AI " .' th P' " . IV C '1 f t' h ! de Kaap de Goede Hoop aanhanglg te maken, Le o OU·1 Ilca 01 III ,e lOVlllCla,ouncl 0 e b d ft b t "d 

Cape of Good Rope. ,evor eren 0 ,e es TIJ en. 
(lJ) To consider, discuss and confer in respect of all suchi (b) Alle veranderingen of verbeteringen in wetsprak-

alterations, reforms or improvcments in law practice, I' tijk, procedure of administratie die door een lid of 
procedure or administration as are submitted for leden van het Genootschap voorgelegd worden te 
consideration by any member or members of;. the overwegen, bespreken en in beraad te nemen. 
Societv. , (c) De reehtschapenheid en status van de professie te 

(c) To pre~erve and maintain the integrity and status of! bewaren en te handhaven j korrekte en eenvormige 
the profession; to advance and enforce correct andl praktijk en discipline onder de leden van het 
uniform practice and discipline amongst the members Genootschap voor te staan en te handhaven; het in 
of the Society; to promot,e the amicable ~ettlement der mimle schikken of beslechten van professionele 
or adjus~ment of professional disputes; to promotel geschillen te bevorderen, gezellig verkeer tU8sen de 
social ill terconrse between the mern bel'S of the leden van het Genootschap te bevorderen; en aIle 
Society; and to consider and deal with all matters aangelegenheden rakende de professionele helangell 
affecting the professional interests of the members ' van de leden van het Genootschap te overwegen en tr 
of the Society~ behandelen. 
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(d) To encourage and promote the study ot 
jurisprudence, and to provide means for 
effidency and responsibility on the part 
seeking admission to the profession, 

law and 
securing I 
of those 

(I:) To form, support, and maintain a law library or law! 
libraries and reading· rooms ; and to priHL and. 
publish law reports and other legal publications, 

(if) De studie van de rechten en rechtsgeleerdheid aan te 
moedigen en te bevorderen, en maatregelen te nemen 
om dege1ikheid en verantwoorde!ikheidsgevoel te 
verkrijgen onder degenen die toelating weken tot de 
professie, 

(e) Een of meer wetsbibliothcken en leeskarners to vorman, 
steunen en aan te houden; en wetsverslagen en 
andere wetspublikaties te drukken en uit te geven, 

lX 

8. For the proper management of the Soeiety a Oouncil 8. Voor het behoorlik bestuur val;). het Genootschap wordt Konstitutie 
shall be appointed in manner hereinafter mentioned, Such op de hierna gemeld'l wijze een Raad aangesteld, De Raad be- van Raad, 
Oouncil shftll consist of nine persons, all of whom shan be staat uit negen personen, die allen prokureurs en leden zijn 
attorneys and members of the Society, and of whom three Ivan 11et Genootschap en minstens drie waarvan. elders prakti-
at least shall be practising elsewhere than in Oape Town orzeren dan in Kaapstad of binncn een omtrek van vijf en 
within a radius of twenty-five miles therefrom, Such COUllcil,ltwintig mijlen daarvan, De Raad verkiest uit zijll midden een 
from among the members· thereof, s.hall elect a president and alpresident en een vice-president, die respektievdik president 
vice-presid"lllt, who shall be respectively president and vice- en vice-president van het Genootschap zijn. 
president of the Society, . Bij afwezigheid van de president, of in geval hij niet in 

III the absence of the president, or in case of his istaat is op te treden, kan de vice-president alle plichtell en 
inability to act, the vice-president may exercise any or all oibevoegdheden uitoefenen verb OIl den aan het ambt van 
the duties and functions appertaining to the office oflprCSident 
president, Bij afwezigheid van "de preeident en vice-president, of ill 

In the absence of the president and vice-president, or in geval zij niet in staat zijn op te treden kan de Raad een 
case of their inability to act, the Oouncil may elect a chairman voorzitbr kiezen om op een biezondere vergadering de st0el 
to preside at any particular meeting, in te nemen, 

A member of the Oouncil shall be entitled by writing under Een lid van de Raad heeft het recht om in geschrifte onder 
his hand to appoint an altern1l,te to attend on his behalf any zijn hand een plaatsvervanger aall te stellen om namens llem 
meeting or meetings of the Oouncil at which he cannot con-een vergadering of vergaderingen van de Ra,ad bi} te wonen 
veniently be present and to vote thereat and the attendance!waarop het hem niet gelegen komt tegenwoordig te zijn en 
of sllch alternate shall be reckoned as the att.endance of such daarin te stemm en, zullende de aanwezigheid van zulk een 
member: Provided always that sllch alternate shall be an plaatsvervanger gelden als de aanwezigheid vall zulk een lid, 
attorney. mits echter zulk een plaatsvervanger een prokureur is, 

9. The members of the Oouncil of the existing Society shall ,~. De ,leden van de Raad van het bestaande G:~llootschap Eerste Raad. 
continue in office and constitute the 00unci1 of the Society by bhJ,:en III ambt en vormen de Raad van het bl] ~eze Wet 
this Act established until the latter at the first annual general I?esh~ht Genootschap totdat ~et laatstgeno,emde ~p ZIJll eer~te 
meeting referred to in section eighteen of this Act shall elect JaarlIkse algemen8 ve~'gaderlllg bedoeld 111 artl,kel ach:ttun 
a new Oouncil in the manner prescribed in the bye-laws and i van doze ~': et een meuwe R~ad ~vere811~?lnstig de lllerna 
regulations hereinafter mentioned, Four members of the ivermelde bl]Wett,en en regulabes hest, v leI' leden van de Quorum, 
Oouncil shall form a quorum,Raad vonnen een quorum, ~ 

, ' 10. Een derde van de behoorlik overeenkomstig artikel Verkiezing 
,10 • .The m.emb~rs of th~ new Oounct!, d~ly, elected, as p~o- nege.n van deze Wet gekozen leden van de nieuwe Raad blijft van Raad, 

vlded 111 sectlOnnme of t,lus Act, shall remam m office one-~hnd een jaar een ander derde bli 'ft twee jaar en het overige derde 
for OHe year, another thIrd for two years, and the remallldel' blijit d~ie jaar in ambt. J Bij gebreke aan overeenkomst -
for th~ee ye~rs .. In the absence of agreement, the members worden de gedurende de eerste en tweede jaren af te treden 
to retll'~ durlllg the first and sec~nd years shall be chosen ,by leden bij loting gekozen, Daarna treedt bij iedere 
lot. ~J!ereafter at each SUCceSSIve ann~al g~ner~l meetmg volgende algemene . jaarlikse vergadering een derde 
one-thnd of the membe:s of the Oouncll, belllg eIther tJlOse van de leden van de Raad automaties af, n1.: Of zij die drie jaar 
elected three years p,revlOusly or those who have replaced, tevoren gekozen werden of zij die wegens toevallio-e vakatures 
through casual vacanCIes, the persons so elected, shall automa· d " k· 1 d 'e ' ell 1:Toor 1 et. dOel 'an ell't. 
'11 l' F th f th' t' I'd f e aJ.zo ge ozen e en v rVlllg ,v 1 0 " 

twa y re ne, or e p~rpose 0 IS 8eClOn, tIe perlO 0 a artikel betekent een jaar het tijdvak tussell de ene jaarlikse 
year, shall mean the penod between ~n~ a!ll1ual gener~l algemene vergadering en de volgende. Ledeil die krachtens 
rnee~lllg and the ~ext, Any m~~bers retnlllg lll, terms of thIS dit artikel of op andere wijze' aftreden zijn herkiesbaar en 
sectIOn 01' otherWIse shall be elIglble for re-electIOn, and shall bI" , bt t td t h 1 k " , . ffi '1 h ' 1 bId' I]Ven m am ' 0 a un opvo gers ge ozen ZIJIl, 
remalll III 0 ce untl t ell' successors lave een e ecte . 11. Een toevallige vakature in de Raad kan door de Raad Vnkatul'eB, 

11. Any casual vacancy in the Oouncil may be filled up by vervuld worden, Niettegenstaande een vakature of vakatures 
the Oouneil. Any act or deed of the OOl1ncil notwithstanding is enige handeling of daad van de Raad even wet.tig als 
any such vacancy or vacancies shall be as lawful as the same wanneer geen vakature of vakatures ontstaan waren, met dlen 
would have been had no such vacancy or vacancies arisen; verstande dat de overige leden van de Raad talrijk gelloeg 
provided, however, tl)(1t the remaining members of the Oouncil zijll om een quorum te vormen, . 
be sufficient in number to form a quorum. 12. Ten einde het in artikel zeven van deze 'Vet beschreven Bevoegdheid, 

12 I d t l ' 1 th b' t t t' t' doel te bereiken wordt het Genootschap mits deze gemachtigd:-• n or er 0 accomp IS 1 e 0 Jec s se ou In sec Ion ). 1 I lk 1 G h 
, .. f tl' A t tl S ' t 'h b . d ' (a AIle rec lten en voonec lten, we e let enootac ap 

Sf ten 0 lIS c? Ie oc~e y IS er~ ':f empow~re '-, voor ziJ'n doel nodig of nuetig mocht achten. te 
(a) To acqUIre any nghts or prIVIleges whIch the SOCIety k " d" - t d t b d' ' 

d ' t f tl vel' nJgen en onatles e oen er evor erlllg van may regar as necessary or convemen or· Ie pur- d bId f' 
oses thereof and to ~ake donations for romotinO' e e angen van e pro eSSIe j , 

~h 't t' f tl f' P ~ (b) Roerende of onroerende gO'ederen te kopen, III pacht 
; e m ~res s ~ k Ie prf esslOn; , hi' of in ruil te nomen, te huron of op andere wijze te 

(b) 0 purc, lase, a e, on ease or blln ex,c ange, 11re 01' bekomen en de gebouwen, die het Genootschap voor 
otherWIse to acq1llre any mova e or Immovable prop- ,. d 1 d' ht t 'ht 
erty. and to erect any buildings required for the pur- AZlljJn °le

l 
no 19lac·

t 
G'op .e

t
1'1

1
c ·,en! t ' 'd ll'k b 

pose~ of the Society; (c) ..I:i ed,ge, (ten van Ie "d"etllOto ."'(:d1ap IltiC
t 

OlltmlllG . e lk' ~. 
( ) T · t . f tl S 't t' d' t I no 19d egen van tlJ o· tlJ vas· .e s ,c en se Url-c 0 Inves moneys 0 Ie oCIe Y no' Imme la e y re- t 't t b 1 

., d h 't" f t" t €I e e eggen j qUlre , upon suc secul'l les as may rom Ime -0· (/) G ·ld t f tId' " I 
time be determined' " ( e op e nemen 0 e, enen op zo amge WIJZ~ a s 

T ' b ' . 1 tl het Genookchap goedvmdt en vooral door mlddel 
(d) SO :a

t
lse or tlo:rokwfitmolldey, 111 StU,C l) mabnner ats Je van hypotheek of de uitgifte van schuldbrieven 

oCley may un, an III par .1CU ar y mor gage k d d . b d 'It f h t b d b t1' f d b t d b t verze er 001' ver an en op een genee e 0 e 
on Sbor d y Ie Isslu1e 0 e enfutrhes secure t y m

f 
011' - geheel van het tegenwoordig of toekomstig eigendom 

gage on s upon a or any 0 . e proper V 0 t le h t G t. h d h It''d '" d t 
S 't· b th t d f t btl " th t van e enoo BC ap j oc a .1) op zo n wIJze a oCle'y 0 presen an u ure, u. a ways so a kId .c d b t h t G t h 
t l f ddt f th S 't h 11 1 1 en e e ,on sen en a en van e enoo sc ap aall-

Ie un, S an asse s 0 e oCle.y s a a one )e sprakelik ziJ'n' 
responSIble j " ' 

(e) T II ' ltd' f t1 (e) De hezlttmgen van het Genootschap, geheel of ten 
o se ,Improve, ease, mor gage, Ispose 0 or 0 ler- Ilk bIb d 

, d I 'tl 11 t f th t f th (e e, te ver open, vel' eteren, ver luren, met ver an 
Ws lS~ tea WI 1 a or any par 0 e Broper y 0 e te bezwaren, van de hand te zetten of op andere wijze 

acte y ; erover te besehikken ; 
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(f) To appoint a secretary and other officers, and to fix (I) Een sekretaris en andere beambten aan te stelleu en 
their remuneration; hUll salaris vast te steUen; 

(g) To do all such other things as are incidental or con- (g) Alles te doen in verb and staande met of bevorderlik 
ducive to the attainment of the above objects. voor het bereiken van bovengenoemde doeleinden. 

13. The management and control of the Society shall be 13. Ret ?estier en beheer van het ~ellootschap berus~ bij ~ijhi:~~~l'ust 
vested in the Council, which may exercise all such powers and de Raad~ dIe 131 de bevoegdheden kan u~toefenen en aHe .zaken 
do all such things as may be exercised or done by the Society and kan verrlChten w?lke het Genoots?hap Ultoef~nen of verrlChten 
are not expressly directed or required by this section or this k~n en. ten aanZIen v~n h~t ver:lChten e~ Ultoefenen waa:van 
Act to be exercised or done by such Society in general meet- dlt artikel of deze \\ ~t met mtdrukkehk beveelt of vOIdert 
ing; provided however that no agreement for the sale or mort- dat ::?-lks doo~ zodal1l~ Genoo~schap. op eell alge:nene ver
gage of the immovable property or for the purchase or exchange gadeIlng geschJe~en zal. :net dlen veIstan,de echteI dat geen 
of immovable property or for the erection of buildings or for overeenkomst voor het veIkopen of met vel band bez\Varen van 
the disposal of the library or libraries of the Society shall be de onroerende goederen of voor ~e aankoop of rUll van 011-
binding, unless same shall have been confirmed by the vote of,roerende goederen of voor h~ oPil'lc.hten van ge?o~wen ~f v~or 
two-thirds of such members of the Society as shall be present het van de hand ze~ten van .. e b b}~otheek ff,bIbhotheken van 
in person or represented by proxy at a general meeting het Genootschap bmdend ZIJ tenzIJ bekracltIgd door de ste~ 
specially convened for the purpose, van tw~e derd~~ van de leden van het G~nootschap persoonhk 

aanwezlg of bIJ volmacht vertegenwoordlgd op een algemene 
OommonSeal. 14. The Council shall forthwith provide a common seal for vergaderil1g speciaal voor dat doel bijeengeroepen. 

the So.ciety, and shall l:ave power from ti~e ~o time to destroy 14. De Raad verkrijgt zonder verwijl een eigen zegel voor Een ei"en 
th~ saId seal and s~bstltute a new s~al ltl heu thereof; the het Genootschap en is bevoegd van tijd tot tijd genoemd zegel z(lg'el. 
saId seal of the SOCIety shall be deposIted at the office of the te vernietigen en door een llieuw zegel te vervangen. Genoemd 
Society, and shall never he affixed to any ~o~ulllent except in zegel van bet Gel1Qotschap wordt bewaard teu kantore van het 
the pre.sence of two members of the CouncIl m pursuance of a Genootschap en wordt slechts ill tegenwoordigheid van twee 
resolutIOn thereof. leden van de Raad ingevolge een raadsbesluit aan cen doku" 

de Gevrij",aarfi 
~f tEgen l:\ktie. 

Immunity 15. The president, vice-president, other officials, and mel1t gdlechL 
from actions. members of the Council shallllot be subject or liable to any 15. De president, vice-president, andere beambten en 

action or proceedings for damages on the ground of defama- leden van de Raad staal] lliet bloot aan enige aktie 
tion, slander or otherwise in the bonrt fide execution of their procedure om schadevergoeding wegens eel' roof, laster of 
duties and the taking of any steps or the institution of any allderszins in het bona fide uitoefenen van hUll plichten en 

}Iembers 
struck of!' 
roll cease to 
be membel'!l. 

proceedings nnder 01' purporting to be under the provisions of het neman van stappen of het instellen van een aktie onder of 
this Act luidende te zijn onder de bepalingen van deze \Vet, 

16 Should any member of the Soci~tv be struck off the rolls' 16. Een lid van het Genootschap die tengevolge van een f~';:n van d(J 
by r:a8011 of any order of any compete~t Court, such persoll ~rder van een ~evoegd Hof van de lijst ges~l~rapt wordt, houdt g'~~()hmpt, 
shall 'ip~o facto cease to be a member of the Society' and any ipSO facto op lId van het Genootschap te ZIJll, zullende zolang honden 01:. 

. ' , , • d' I'd I t I'd - I t G t leden te ZlJTl. suspended member of the SOCIety shall not be entitled to the zo amg? sc lOrslllg u~rt een gesc WI'S I val~, leenoo -
privileges of membership of the Society during the period of schap met gerechtlgd ZlJl1 tot de voorrechten v,m lIdmaatsehap 
such suspension, van het Genootschap. 

1 .., .' 17. leder gewoon lid van het Genootschap hetaalt een Jabii~st 
~~~~r~n, au J. 17. Each ~rd~nary memb~r of the SOCIety shall pay all jaarlikse sUbskriptie, de betalillgstijd en het bedrag waarvall flo! l'lP IP, 

Recoverv annua~ subSCn~JtIOn at such tIme and of such amount as mal van tijd tot tijd bij bijwet bepaald WOrdell. Tenzij en verhaalbll-1U', 

thereof. - from tI,me to tIm~ be fixed by bye-law, ,a~d unless and untIl totdat anders bepaald, bedraagt de jaarlikse subskriptie 
otherWIse determme~ ~he annual subscl'lptlOn shall be the sum een pond een shilling voor ieder lid, zullende dezelve 
of one pound ~ne shll1mg for .each membe~, and shall be pay- vooruit betaalbaar zijn op de eerste dag van .1 ulie in 
able on the fnst day of July m each year III advance,. and all elk jaar. G31d versdlUldigd of betaalbaar door leden vall het, 
sums of money due or payable by m?mbers of the SOCIety may Gellootschap is verhaalbaar door gercchtelike procedure: 
be rec?v?red by lega~ process: .. ~rovided that, no mere negl~ct Met dien verstande dat blote achteloosheid of nalatigheid om 
or omISSIOn to pay Ins SU~SCl'lptIO~ shall be capable of belllg zijn su bskriptie te betaleu niet geacht zal worden een over
constru?d as a contraventIOn ,of ~lll~ Act or of a~y bye-law. or treding te zijn van deze Wet of een bij\vet or regulahe 

General 
meetmg·s. 

f
regulat,IOn made thereundeJ wlthll1 the meanIllg of sectIOn krachten;: dezelve gemaakt in tel' men van artikel (hie en l.'fel't.lq, 
orty-tan;e. ' . 

18. Ret Genootschap houdt een jaarlikse algemene ver- AIg-f'lnene 
18. The Society shall hold an annual general meeting. gadering. De eerste jaar1ikse algemene vergadel'ing wordi. v.el'~ade

The first annual general meeting shall be held in Cape Town in Kaapstad binnen zes maanden 11a afkondiging van deze llGnen, 
within six months after the promulgation of this Act. A Wet gehouden, Daarna wordt in ieder jaar cell jaal'likse 
subsequent annual general meeting shall be held in every algemene vergaderillg gehouden niet, eerder dan elf maall
year at an interval of not less than eleven and not more den en niet later dan dertien maanden na de datum van de 
thaIl thirteen months from the date of the last preceding laatst voorafgaande jaarlikse algemene v€'l'gaderillg op zo
annual general meeting at such place as shall be decided danige plek als op die vergadering bepaald. Speeiale 
upon thereat. Special general meetings of the Society shall be algemene vergaderingen van het Genootschap worden gehou-
held when and where deemed necessary by the Council. den wanneer en waar de Raad zulks nodig acht. 

Council to call 19. The Council of the Soeiety upon a requisition made in 19. De Raad van het Genootscbap roept op schriftelik Raad roer!)' 
1 t k . t . t' 1 d 1 G rl,yemene f~e~: mee - writing by not less than twenty members of the Society shall verzoe :van ten nllnsten . wm .Ig e. ,en vall let ~eno()tscbap ;~'gadering' 

requisition. convene a special general meeting. Everv such requisit'on een speCiale algemene vergadenng blJecn, Het verzoek meldt hijeen wan
shall specify the objects of the meeting reql{ired and shall be het doel van de verlaIlgde vergadering, WOldt olldertekend n.ee~?uaI~:ote 
, 'd dId d' d . 1" 1 1 . a.m~eZOCll. SIgned by the members making the same, and shall be deposited 001' e e en Ie aa~om V!'agen en wonn DlJ (Ie, ~eKretar~s 

with the secretary of the Society. Such requisition may be van b~t Genootschap mgedwJld. !~et verzoel<schnJ t kan lilt 
composed of several documents in like form signed ):Jy one or versclullende dokllmenten vall gehJke yonn hesLaail ondi'r
more of the persons making the requisition. Should the tekend door een of nH~el' vall ht'll. dH~ !let wl'zoek dO?Il, 
Council fail or neglect for fourteen days after sueh deposit to!n ~e,:al de R,,'ad gedur~llde veertlen dagell n,a ~()d.alllge 
convene a special general meeting to be held within thirty mdlenlllg eN,l bmnen derLlg dagen ~la zo~lamg~ .mdwlllug te 
days after sueh deposit, any mernhers IjOt beiIlg less than houden speCIale algt·mene vergadenng met blJeellI'Oc:!,lt of 
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twent:y in number may convene a meeting to be held at Cape verzuimt om zulks te doen kunnen minstens twintig led en 
Town at any time within two months after the above deposit een vergadering te Kaapstad bijeenroepen voor enige datum 
by giving not less than fourteen days' notice of such meeting binnen twee maanden na voornoemde indiening door minstens 
and of the object or objects of such meeting, and also statingveertien dagen keimis te geven van zodanige vergadering en 
the date, place and hour of such meeting by advertisement'lhet, doel ervan, alsmede van de datum, plaats en uur ervan 
in the Gazette of t.he Union and in newspapers as follows :-, door middel van een advertentie ill de' Staatskoerant van 

, ide Unie en in de volgende nieuwsbladen:-
(1) Two newspapers published in Cape Town. . ' , 
(2) 

(1) Twee meuwsbladen ,111 Kaapstad gepubhceerd. 
Olle newspaper published in Grahamstown. 

(2) Een nieuwsblad in Grahamstown gepubliceerd. 
(3) One newspaper published in East London. 

(4) 
(3) Een nieuwsblad in Oost Londen gepubliceerd, 

Oue newspaper published in Kimberley, 
(4) Een nieuwsblad in Kimberley gepubliceerd. 

Xl 

20. Until otherwise provided by reg'ulation the quorum of 20, Totdat andel's bij regulatie bepaald bestaat het quorum Quorum van • 
a general meeting shall be ten members personally present. ·.van een algemene vergaderin!! uit tien persoonlik aanwezig alg'emden<: 

" <~ verga ormg, 
zIJllde leden. 

ADMISSION OF ATTORNEYS, 
TOELATING VAN PrWKUREURS, 

Produetioll 21. Subject to the exemptions allowed by this Act or by the 21. Behoudens de vrijstellingen toegestaan door daze Wet Indielling' 
of eertifieato rules, bye-laws and regulations made under the aut.horityof door de regels, bijwetten en regulaties krachtens dezelve ~~ifikaa.t 
o,f ~xamina- thereof, no person shall after the taking effect thereof, be gemaakt wordt niemand na inwerkingtreding van deze Wet van examen 
hon 01' degree admitted to practise as an attorney or notary except on pro- toegelaten om als prokureur of notaris te praktizeren dan lla of graad, 

duction to and registration with the Council and the Registrar indiening bij en registratie door de Raad en de Registrateur 
of the Court to which application for admission shall be made van het Hof bij wie aanzoek tot toelating geschiedt van, 8fID 
of a certificate either of having passet{ the examination in law certifikaat hetzij dat hij het in artikel negentien van Wet No. 
and jurisprudence referred to in the nineteenth section of Act 16 van 1873 van de Provincie Kaap de Goede Hoop bedoelde 
No. 16 of 1873 of the Province of the Cape of Good Hope.examen in wetskennis en rechtsgeleerdheid of een gelijk
or an equivalent examination ill law and jurisprudence of any'staand eksamen in wetskennis en rechtsgeleerdheid van enig 
one of the U ni versities created by or hereafter constit;uted under: een van de U ni versi teiten 0 pgerich t door of 'hierna sam en
Acts made and passed in this present session of Parliament, ige.steld, ingevolge wetten in deze tegenwoordige Parlements
or of having obtained or been admitted to the degree ofzitting gemaakt en aangenomen heeft afgelegd, hetzij dat hij 
Bachelor of Laws in the University of the Cape of Good Hopelde graad van Bachelor of Laws behaald heeft aan de Uni
or in one of the aforesaid Universities. !versiteit van de Kaap de Goede Hoop of aldaar tot die graad 

lis toegelate!l of in een van de Universiteiten voornoemd, 
~orsonappl'y- 22. (1) Every person applying to be admitted as ap 
!io~/~~a~if~~_ atto~ney, sha;l fourt~ell days at least prior to t~e date of hisl 22. (1) Ieder di~ aanzoek do~t om als pr?~ur~~r toeg~late.n Persoon <,!i~y 
nov to lod"o applIcatIOn, lodge WIth the seeretary of the SOCIety a copy of te worden moet mmstens veerhen dagen voor zIJn apphkabe or toe1atll1.~ 

"W r th ~ecFe-; his petitio~ for admission together w~th copies ~f all affi- bij de sekretaris van het Genootschap inleveren een afsehrift ~e~,r~~tUrellr 
i~~rti~T~H;~~J davits, certificates and other documents or papers which are van zijn verzoekschrift om toelating alsmede kopieen van aIle afschriften 
affidavits. therein referred to or therewith connected. affidavits, certifikaten en andere dokumenten of papieren :Jhrif~r:::ek-

'. " daarin vermeld of in verband daarmee staal1de. affidavits in 
(2) Upon productIOn to the saId ,ecretary of the pebtIOn te leveren, 

and affidavit" certificate, and other documents or papers, the (2) Bij overleggiug van het verzoekschrift, de affidavit, het 
said secretary shall indorse upon such petition a certificate certifikaat en de andere dokumenten en papieren bij de 
to the effect th at the provisiOil s of this section have been com-Isekretaris certificeert deze op het verzoekschrift dat de bepalin-
plied with and in respect of such indorsing and certificatelgen van dit ariikel nagekomen zijn, zullende ten aanzien van 
there shall be paid to the Society a fee not exceeding threelhet certifikaat aan het Genootschap eenbij regulatie vast te 
pounds three shillings sterling as may 'Qe fixed by regulation, stelleIl loon van hoogstens drie pond .drie shillings betaald 
Pending his obtaining the said indorsement it shall Hot be worden, Zolang hij laatstgenoemd certifikaat niet verkrijgt, 
competent for such person to move the Court for his admis- is zodanige per soon niet bevoegd bij het Hof OIll toelating 
sion, aanzoek te doen. 

(3) It shall be competent for the Council to formulate rules (3) Pe Raad is bevoegd regels en regulaties vast te stellen 
and regulations regarding the matters to be set forth and the betrekkelik de zaken die vermeld Illoeten worden en de in
informlttion to be supplied for the use of the Court by the formatie die verstrekt moet worden '1001' 't gebruik van hel; 
petit;ioner in every such ptJtition for admission. Hof in ieder zodauig verzoekschrift om toelating door de 

, petitionaris. 
Exomption 23. No person applying to be admitted as an attorney 
from froduc, under the provisions of section til!O of Act No. 30 of 1892 ,23. Overlegginl?, vat.t een certifik~at,. dat het exame,n ;~~~tel1ing 
tion 0 of the Cape of Good Hope nor any person practising 01' voorgeschreven bI,J artlkel een, en t1,l'tntlg va,n deze \Vet 18 0verle2'!l"in!!' 
certificate of d d d d d k d t ,~~ C' 

examination entitled to practise in the United Kingdom of Great Britain afgeleg wordt met gevor er ,van leman Ie aanzoe oe van, 
b,ut pro~llC- and Ireland as attorneys or solicitors or as writers to the' om ingevolge het bepaalde bij artikel tu'ee van Wet No, 30 certJfikaat 
tfon r~9fll~rtd Signet in Scotland shall be required to ~roduce a certificate of van 1892 van de Kaap de Goede Hoop toegelaten te worden d~hexamen 
~f ce~u~lTItc~_ having passed the ~xamination prescribed by section t1uent11-one als prokureur, noch van iemand die praktizeert of gerechtigd over~egghw 
tiOlls.. of this Act, but where any member of the legal profession 'shall is ,te p.raktizeren in het Verenigd K~n,inkrijk van Gr,oot ::::Ult::r 

apply to the Court for admission as attorney by virtue BnLtanJe en Iei"land als prokureur, solhCIteur of als "wrIter van , 
of qualifications obt,ained in and admission • before the to the Signet", in ,Sch?~land, doch een lid van de rec~ts, bovoegdheJ(l. 
Court of any Province or country outside the Province,geleerde professI~ dIe bIJ het Hof aanzoek do~t om toel~tlllg 
0' the Cape of Good Hope, snch applicant shall andlals pr?kureur, mt hoofde van bevoeg?h~den verkrege~ 111 en 
must produce a certificate of recent date obtained from the Itoela~ll1~ tot het Hof van een ProvlllCIe of lan~ bmten de 
proper authorities, and showing that the said qualificationsi1'rovlllCle Kaap de Goede Ho,op moet, e~n eertlfik,~at van 
still exist~thltt the applicant is still on the roll of the saidirecente datum van de behoorhke autontelten verknJgen en 
Court outside the said Province, and that he is subject to nolo:r~rIeggen houd,~nde dat de bevoegdheden ~og bestaan, dat 
order of suspension or (X'USllre. Every person applying tolhIJ nog op de hJst Va.n voornoemd Hof bUlteT! voornoemde 
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be admitted as an attorney under section two of the afore-'jProvincie is en dat hij niet onderworpen is aan een, order 
said Act No, 30 of i892 shall also be required fourteen days van schorsing of cemuur, Een ieder die aanzoek doet 
at least prior to the date of his application to lodge withlom ingevolge artikel twee van voornoemde 'Vet No. 
the secretary of tbe Society 8ufficient proof of' the matters 30 van 1892 toegolaten to worden als pl'okureur is 
referred to in sub,-sections (a), (li), ((;) and (d) of the saidltevells gehoudell om miustens veertien dagen voor 
section, as amended by section one of Act "No, 14 of 18991de datum van zijn aanzoek bij de sekretaris van het 
of the Cape of Good Hope, !Genootschap voldoend bewijs inte dienen van de aangelegen

Ireden voorkomende in sub-artikels (a), (b), (c) en (d) van 
24. Save as appears in the last two preceding sections'genoemd artikel, als gewijzigd door artikel een van Wet 

nothing in this Act shall affect the Acts, rules and regulations No, 14 van 1899 van de Kaap de Goede Hoop, 

now in forc. e i'especting the admission of attorneys practising 24 Bell udens Ilet bepaalde bi]' de twee laatstvoorafgaande Wejtte,n o. p 
, P' t 't 'Af' I +1 th P' • 0 toe atm<r van 
I~ any rovmce or ernory m, .I'lca ot ;ler v 1.an e rovll~ce artikels heeft deze Wet geen invloed op de wet,ten, regels en regu- pr<?kure~rs 
0 .. the Cape of Good Hope, 01 of EngLsh, Scotch and Insh IlatI'es tans ge1dende ten aanzien van de toelatmg van prokureurs bUlten ,af) 

s~licitors u.~ld writers to the Signet to practise in the Courts praktizerend· in enige Provincie of grondgebied in Afrik~ J1e~~~-k::J, 
o. the Provmce of the Cape of Good Hope, buiten de Provincie Kaap de Goede Hoop, of van Engelse, 

Schotse en Ierse solliciteurs en "writers to the Signet" om te 
I:i~ts of prac- 25. The Registrar of the said Cape of Good Hope Provincial praktizeren in de Hoven van de Provineie Kaap de Goede Hoop, 
~::)~nerst() be Division shall keep separate alphabetical lists of all, ' L"'t 

' attorneys notaries and conveyancers admitted in the Pro- 25. De Reglstrateur van de Kaap de Goede Hoop Provm- lJ"kte,n,yan 
" , ". f d l'k If b' I" t pra lZIJns vince of the Cape of Good Hope, clale Afdelmg voornoemd h~udt a zon er 1 e a a etrese ~Js en moeten 

van aIle prokureurs, notanssen en transportbezorgers m de g'eh~uden 
P " P , 'K d G d H tIt woraen, ractltl?nerS 26. (1) Everv person who at the date of the promulga- rovmcre aap e oe e oop oege a en, 
to reg'ltlter t' f I' A t"' d 1 l'fi d t 
with neg'iii· IOn 0 t l~S C, ,IS a, u,y qua 1 e ,attorney, no ary or con- 26. (1) Ieder bevoeade rokureur, notaris of transport- Praktizijns 
trar of Oourt veyancer practISll1g wlthm tb e ProvInce of the Cape of Good b d' Q ddt to • P d fk dig'ng van deze WI' et in hun adressen 
tLnd secretary Hope shall within three months next after such date and ezorge~ I,~ op e a UD,l van e a on ,I , , E'n latere ver-
name ana . ' de Provmcle Kaap de Goede Hoop praktrzeert, dlent bmnen andermRen 
addressandto every person who may after such date be enrolled as an d . d d·' d t e een ieder die na daarvan aan 
not i f y attorne notar r or conve ancer shall within thirt da s ne ~aan en na zo amge a urn" n Registrdteur 
chang'es of ,y'. ~ y ~ . ' , y y zodanrge datum als prokureur, notans of transportbezorger van'tHof en 
addre~s after such emolment, lodge; wIth. the RegIstrar of the, , .] dt d' t b' d t'O' dag'en na zodanige sekretaris 'd C f G'" d H P , . 1 D' , . d 1 'th h Ingesc lreven wor , len Innen er 10 sal ape 0 uo ope rOVlncra IVIslOn an a so WI t e, h'" bOO dR' t t d K d Goede Hoo· p te zenden, 

f h S ' f h' f 11 d Insc nJvmg, IJ e egIS ra eur van e aap e 
secretary 0 t e oClety a statement 0 IS U name an p , '1 AJd l' dId b" de sekretaris van 

lace of business, rovmCla e ~ . e I~,g voornoem a sm~, e IJ , 
P het Genootschap, zIJn vulle naam en ZIJll kantooradres m, 

(2) Every such attorney, notary. or conveyancer shall (2) I d d' , k t rI' f tr·anoportbezorger , h' h' d f h f' e er zo anIge PIO ureur, no a soc 
WIt III t Irty ays 0 any subsequent c ange 0 hIS 't f d t' d' t t ekretarI's voor 

1 
' . , "zena 0 oe zenaen aan e regIs ra eur en e -

p ace of busmess send or cause to De sent to the saId RegIstrar Id kt' l'k b' d t' d een latere 
d h 'd ' I 'fi' me respe - Ieve 1 mnen e1' Ig agen na ' " 

an to t e sal secretary respectrve y a notl catIOn of d' "k t d b ke dmakI'ng v-an 
1 1 f b 

' )' I veran enng van zIJn an oora res een e n 
suc 1 new pace 0 USIl1eSS toget leI' WIt 1 a state- " , ., 11 ' 

t f 1 , f 11 d f dd d' 1 11 b zIJn nleuw kantooradres tezamen met zIJn vo e naam en vong 
men 0 11S U name an ormer a ress; an It s la e adres, zullende ieder zedanig prokureur, notaris en transport
lllcumbent on every such attorney, notary or conveyancer b . d" t h flee firma zI'J'n beroep 

I b ' b" h' d ezorger, Ie In vennoo ,s'c ap 0 as n_ 
w 10 may e carrymg on usmess 111 partners Ip or un er a 't 't 1 d " Id re i trateur e 
firm name to send or cause to be sc;f to the said Registrar UIkoetten, bg: lOU end zbIJn aan vldoorm

t
, ~d e

kk 
g sd· e aam nf , h" , se re ans' Innen e ovenverme e IJ va en n 0 

and secretary WIt m the tImes above specIfied a statement of ., t f t' d' e bezI' 'r eI'd , . f h'· 'I b' namen van zIJn vennoo 0 vennoen In zo anIg g 1 , 
tHe name or names 0 IS partner or partners m suc 1 usmess, d d fi d db' h id g dreven wordt 
and the firm name under which the business is carried on as mIl e ndaam valn

t 
e Hma wadar~n edr e, eZltg eeIldee·n of te doerl' 

I f b h 
". a sme e een a ere veran enng aann,e z . 

a .so () any su sequent c ange tne1'eIll, Any attorney, notary d' E k t ' f t tbe orgel' dI'e aan 
bl 1

, d 1 ' zen en. en pro ureur, no ans 0 ranspor z. , 
or conveyancer unreasona v neg ectmg or e aylng to comply d ' t d't t'k 1 't ld + f d l'k v~rzuI'mt " ' " ", e verelS en van l' ar 1 e nle vo~ oeu, 0 onre e 1 v 

WIt h the reqUIrement,s of thIS sectIOn shall meur a penalty t Id t t bl t b t n hoogstens twintig 
not exceeding twenty shillings sterling for every week during ~ 'l~? oen, s ~~ 00 :~n te~~, ?et e ~~ t fit t 
which he shall so neglect or delay, and such penalty shall be s11

1d
m gs vololr led edre "'b'ee

t 
at dIJ nkle t

VO 
oe h 0 IbvearrzuI'~n t n

e 

I ' h) , , vo oen, zu en e e oe e me e os en vel' aa a z J e 
recoverab e (WIt costs for and at the mstance of the SOCIety, b I k h t G t h I d'e blI"kt 
If h I d 1 I 11 b I 'If I' '1 e 10eve en op verzoe van e enoo se ap, n 1 n J 

suc lleg ec. t or e ay s 1a e slOwn to be WI u It sna 1 be d t d' . t Id ' f ' d 'llig , 
law. ful for the Court to suspend such attorney, notary or h \ ~ ;n~ge nre

d 
-vo d oe~llng Ok verZUIm t~r~e :: tra:saps~r~s 

conveyancer for such period, or to make such ether order as be 0 evoeg lkzot,~ndlgt' pro
h 

ureur'f nO
lk 

sn nde· e rder-
, fi All 'fi' d h" ezorger voor zu e IJe EC orsen 0 zu ee a I' 0 

to It may seem t, notl catIOns un er t IS sectIOn may t 1 h t d' dt All k ' , 'g 1ge d't 
be sent b r reO'istered letter, ' 'e ~even as e goe vm , ' e e~nrsgevm~en m evo 1 

) b artlkel kunnen per geregistreerde bnef geschleden, 

Special books 27. In pursuance of the provisions of section t11'entl/-six I 1 h t b Id boo t'k 1 t 't' van Specl'ale to be kept by , 1" '27 ngevo ge e epaa e IJ ar 1 e zes en 111111 Ig 
regi~tnll' dnd of tIns Act" t 1e RegIstrar there,m referred to an:l the secretary deze 'wet houden de daarin bedoelde registrateur en de sekre- bO~~f\I~ door, 
secretary, of the SOCIety shall keep a regIster or other SUItable records ' ,I' f d I 'kt reg~stI~teu,~ 

, h' h h 11 b t d tl' d t 'I 'th 'd ,tans van het Genootsc lap een regIster 0 an ere gesc 11 e en sekretallR 
m w IC s a e en ere Ie e al s mesal sectIOn b k ' t k d d db' de I ede in te worden referred to, ' oe en wa~rm opge e en wor en e Iezon 1'1 n gehouden, 

bedoeld artlkel vermeld, 

l!e~s pa?'a):!le 28. For every certificate obtained from the secretary of 28 Voor ieder certifikaat van een sekretaris van het Loon betaal, 
for c crt Ifi - th S 't th t t' t 1 tl f h 11 • baal' voor cates, ' e oCle"y, epa: yOI' p,ar Ie~ 0 :-V,10m Ie same 1'e er s ,a 'Genootschap verkregen betaalt of betalen de betrokken partij cel'tifilmten, 

save w her'c otherwIse specIfied 111, bllS Act, pay to the SOCIety of partijen, tenzij andel'S bij deze Wet bepaald, aan het Ge-

Admission of 
atcoroeys by 
Eas'ern 
Districts 
and Griqu't
bllld West 
Local 
Divisions, 

such fe,e as may from trme to tune be fixed by bye-law or nootschap een bij bijwet of regalatie van tijd tot tijd vast te 
regulatIOn, , stell en loon, 

29. Such of the provisions of this Act as affect the admission ,29. De bepalingen van deze Wet betreffende de toelating Toelating a~~ 
f ' 1 11' k k ' , , , prokureur blJ o persons to practIse as attorneys s 1a apply nmtatls van personen om als pro ureurs te pra tlzeten zlJn mlltatls Oostelike ' 

mutandis to persons applying to the Eastern Districts Local rnutand'is van toepassing op personen die aanzoek doen bij de Di~trikLen en 
Division or the Griqualand West Local Division for admission Oostelike Distrikten Plaatselike Afdeling of de Griqualand f,Piualand 
to practise as attorneys; and all the laws regulating the West Plaatselike Afdeling voor toelating om als prokureurs te Pl~~tBelike 
admission of attorneys in tile Cape of Good Hope Provincial pl'aktizeren; en aUe wetten regelende de toelating van pro- Afdeling'en, 
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Division shall apply to persons seeking to be admitted as such kureurs in de Kaap de Goede Hoop Provinciale Afdeling 
in the Eastern Districts Local Division or the Griqualand gelden voor personen die als zodanig toelating zoeken in de 
'Vest Local Division and anything repugnant to or inconsistent Oostelike Distrikten Plaatselike Afdeling of de Griqualand 
with the said provisions in any existing Proclamation, Ordin- West Plaatselike Afdeling en alles wat strijdig of onbestaan
allCC, or Act contained shall be, and the same is hereby baar is met de voornoemde bepalingen in enige bestaande 
repealed. Proklamatie, Ordonantie of Wet vervat wordt mits deze 

herroepen. 
Subject to such exemptions as are in this Act mentioned no Behoudens de in deze Wet vermelde vrijsteUingen is nie

person applying after the taking effect of this Act to the Cape mand die na inwerkingtreding van deze Wet aanzoek doet 
of Good Hope Provincial Division or the Eastern Districts bij de Kaap de Goede Hoop Provinciale Afdeling of 
Local Division or the Griqualand West Local Division for de Oostelike Distrikten Plaatselike Afdeling of de Griqualand 
admission as an attorney shall be entitled to an order for such West Plaatselike Afdeling om toelating als prokureur gerech
admission until he shall have lodged with the Registrar of such tigd tot een order voor zodanige toelating totdat hij bij de 
of the above-mentioned Courts as he shaH apply to, a certificate Registrateur van dat van de bovengenoemde Hoven 
from the Council of his having duly complied with the pro- waarbij hij aanzoek doet een certiftkaat van de Raad indient 
visions of sections twenty-one and twenty-two hereof, or those dat hij behoorlik voldaan heeft aan de, voorschriften van 
hereinbefore in the t1venty-third section Ul.entioned. artikels een en twintig en t'wee en tw·intig van deze Wet of aan 

ARTICLES OF CLERKSHIP AND SERVICE THEREUNDER. die hiervoren in artikel drie en twintig genoemd. 

Examination 30. Every person hereafter intending to serve an attorney LEERKONTRAKT EN DIENST DAARONDER. 

'" Xln 

to' be passed d t' 1 h 11 b f "t' I d' h by persons-,be- un er ar IC es s a e ore ent~rIllg m ,0 artw es, an pnor ~o t e 30. Een ieder die hierna voornemens is een prokureur Eksamen af 
~ore en~enng c?mmence:nen~ of such serVlCe have passed the matncula- onder een leerkontrakt te dienen moet alvorens het kontrakt te !eggen 
mOO artICles. tlOn examIllat~on of the Univ:ersi~y of the Cape of Good Hope, aan te gaan en voor de aanvang van de dienst het matrikulatie k~~tl'aktaan 

or ,any, ,eqUlvalent exammatlOn by ~ny one of the eksamen van de Universiteit van de Kaap de Goede Hoop te gaan, 
UmverSltles create~ by oy hereafter cons,tltuted und~l' Acts of een gelijkstaand eksamen door enig een van de Universi-
made and passed III thIS. present ses~lOn of PariIa:nent, teiten opgericht door of hierna samengesteld ingevolge wetten 
a~d anyserY1ce ,Performed pnor ~o the pa~slIlg of such m,a~ncula- in deze tegenwoordige Parlementszitting gemaakt en 
tlOn, exam,matI~n shall, notwlthstandlIl~ the prov1slO11S of aangenomen afgelegd hebbEHl, zullende niettegenstaande 
sectI~n thlrty-stx hereof, be llull and vOld and of no e~ect ; het bepaalde bij artikel zes en dertig van deze Wet 
provlde,d always that any pe~son, who s~lall ,hold a ce~tIficate dienst vaal' het afleggen van het matrikulatie eksamen 
of havll;g p?,ssed any, exammatIon ,:lnch IS re~ogl1lsed, by van nul en gene waarde zijn: Met dien verstande dat een 
s~ch U l1lVers1ty as eqUlvalent o~ supe~IOr to the saId examma- persoo.n in bezit vall het certifikaat van een eksamen dat 
tlOn sh~ll for the purp~s? of th~s sectlOn be deemed and tak~n door zodanige Universiteit erkend wordt gelijk te staan met 
to be, m ,the same posltlOn as If he had duly passed the saId of hoger dan genoemd eksamen voor het doel van dit artikel 
exammatlOn. beschouwd zal worden in dezelfde po~itie te zijn alsof hij 

" genoemd eksarnen met goed gevolg had afgelegd, 
Art,icles to be ~1. From an~ after ~h,e date of the :::omIllg mto ~ffect of 31. Vanaf de datum van het inwerkingtreden van deze LOOl'kontr.l.kt 
re~'lstCl:ed thIS Act a duplIcate ongmal of all artIcles of clerkshIp shall TIT t ..1t d l'k t, h t k "k . II 1 k bij sekretaris 
WIth 8cm'c- bId d 'th tl t f tl S 't 'th' . d n e wor", een up I aa ,all e ,oorspron en evana. e eel' Oll- t d 
tary, ' fetllo gde t W1 f' .l

h
e sect~elarYt 0 th1e ~ctl1e Ydw1 "Ill 81xtffiYd &):8 trakten, tezamen met een duplikaat affidavit, denaamtekenin- :~~~ist~~el'd, 

o . e a e 0 suc ar IC es, -oge, er WI 1 a upncate a aVlt d t d tt·t d b' t' d ' 
t t'f' t th 't ddt tl f d t gen en a urn aarvan a es eren e, mnen zes 19 agen van 
es 1 ylllg 0 e SIgna ~res an a e 1ereo, a~ , on paym~n de datum van het aangaall van zodanig kontrakt en onder 

of such fee not, exceedlll,g two pounds two sh:llmgs sterlIng betaling van een bij bijwet of regulatie van tijd tot tijd vaet 
, as may from tIme to tune be fixed by bye-law or regula- t t 11 lIt t d t h'll' ' , d d' f 1 " , f k' e 8 e en 0011 van 100gs ens wee pon wee slIngs, 

hon;an on pro uctlOno tleongmalal'bcleso cler sh1pand b .. de ek tar1'~ '" h·t Got} 'el erd B" 
ffid ' . h ' d d ·1' 1J S re· c ,an e en 0 sc lap mg ev . 1J 

a aVlt attestlllg t e SIgnatures an ates t 1e saId secre- '1' 1 t . k j'k' I k t k d 
t 1 11 b ' . fi d tl t th t' I'd ovel egglllg van Ie oorsplon e.I e eel' on ra t en e 
arv s la ,upon emg satls e la e ar IC es are In or er ffid 't d t k' d t tt t . d t'ft t 

d" t1 t b' t' , d b th 'd C 'I 't 1 a aVI e naarn e enlngen. en a 'UIllS a ' es eren e cer I ceer 
an . la ' no 0 Jec IOn IS ma eye sal ounCI agallls tIe d k t,' , 'I, k d t I bb· d 1 t k . t t' t1 f' d 1" 1 t' 1 genoern .e se re ans na ZIC 1 verze e1' e le en at 1e· on-
regIS ra lOn lereo, III orse upou, suc 1 ongma ar ,1C es a t' kt' d' d t d R d 0' b t d 

t 'ft t t th ff t th t th ' , f tl ' t' 1 ,ra In or e IS en a, genoem e aa been ezwaar egen e cer 1 ca e 0 e e ec a· e prOVISlOns 0 . 11S sec 1011 lave, 't t' . d ' I ft d' k l'k 1 k b r d 'th P 'd d 1 tl ttl' 'th' legIS ra Ie aarvan lee., op zo amg oorspron e 1 eel' on-
ee.r;. comp Ie, WI ; rovI e a way~ .l,a no lIng, m . IS trakt dat aan de bepalingen van dit artikel voldaan is: Met 

sectIOn, contallled sh~ll be held to preJudlC,e the regIstrat~on dien verstallde dat het bepaalde bijdit artikel geen afbreuk 
of artICles, entered mto by any person prIor to the ta~lUg doet aan de registratie van leerkontrakten aangegaan vaal' 
effect of thIS Act. het inwerkillgtreden van deze Wet, 

A t' I t be 32. The original -articles of clel'ksliip shall in every case 32. Het oorspronkelike leerkontrakt alsmede een affidavit L!:erkol?-trakt 
lod~'~s w~th within sixty days'''of the date of such articles be 10dcred attesterende de ondertekening en datum ervan, en de plaats btlJ Heglst~;-f 
R g" t f ," '" h tId kt d" d I b' elU van 0 O;u:t rar 0 together with an affidavit testifying to the signatures and waa~ e ze ve weI' opgemaa', wor en,lIl Ie er geva I,?,nen ingediend tc 

date thereof and where the same was executed with zestlg dagen van de datum van zodamg leerkontrakt bIJ de worden. 
the Registra'r of the said Cape of Good Hop~ Pro- Regi~tr~teur van, de vool'lloemde Kaap d~ Goe~e ,Hoop 
vincial Division for the purpose of registration; pro- Provlllclale ~fdelmg voor het doel van r?glst,rahe lllgele-
vided that no such articles shall be acceptEd by such Registra.r verd; ~net dlen verstande dat geen zoda~~g kontrakt do~r 
unless and until proof shall have been adduced that the de RegIstrateur ontvangen zal worden tenz1J en t?tdat bewIJs 
articles have been duly indorsed by the secretary of the gel eveI'd. wordt dat het leerkontrakt beh?orhk door de 
Society as required uudl?r the provisions of section thirty-one s~kreta::Is van het Gen~otsc~ap overe~nkornst.Ig het bepaalde 
hereof; but in the event of such articles not being registered ?IJ artlkel ee1~ en df!l'tl[} 11ler:,an ,geendossfl~rd werd; do.c~ 
within such sixty days, then the service shall be reckoned to 1ll geval zodal1lg leerkontrak~ lllet bmnen zestIg, dagen geregI
commence only as from the date of such registration; Provided, streerd wordt" w~rdt de, dlCn~t geacht ,te begll111en vanaf de 
howeYer, that nothing in this section contained shall be held datum vau ,~o~amge, regIstratle: 1Iet dleu verstande ~at h~t 
to prejudice the registration of articles duly entered into prior bepaalde bIJ dlt art1kel geen, afbreuk doet ~~n de ,regIstr~tIe 
to the coming into effect of this Act, van een leerkontrakt behoorl1k aangegaan voor de lllwerkmg-

treding van deze Wet, 
Cession of 33. Every cession of articles shall, within forty-two days 33. Iedere cessie van een leerkolltrakt wordt voor het doelOeHRienll 
articles to be of the execution thereof, be lodged with the Registrar of the van recristratifl binnen t11't:!' enl'eertig dagell van het uitvoeren lE;<;rkontrakt 
ludged with 'd C f G d H P" 1 D'" f I a. hlJ Re''lstl'R' R 0" t sal ape 0 ,.00 ope rovmCla IVISlOn or tIe daarvan bij de Rea 1strateur van de voornoemde Kaap tenr t; 

e,,18 rar, purpose of registration, together with an affidavit in de Goede Hoop Pro;inciale Afdeling ingeleverd, tezamen ~orde,n 
like form as in section thirty-two of this Act pres- met een affidavit in dergelijke VOrIn als door artikel t'wee en mgecllend 
cribed, and B, certificate from the secretary to the Societydertig van daze Wet voorgeschreven en een certifikaat van de 
to the effect that the prOVIsions of section thi1'ty-foul' of this sekretal'1s van het Genootschap dat aan de bepalingen van 
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:Act have been complied with; and no such cession sh:,ll hejal'tike,l 'oler (':' dertig van de~e 'Vet voldaall is, zn~l,ende geert 
registered after the said period of forty-two days wIthout zodalllge ceSSle worden gCl'eglst,recl'd na genoemd tlJdpcrk van 
an order of the COul't,twee en veertig dagen dan op een order van het lIof, 

1?uplic~te(Je,. 34. A duplicate original of each cession of articles shall, 34. Ren duplikaat oorsprollkelike van iedere cessie van Dl1plika,at 
~11~8 ~L ar~l~ within forty-two days of the date thereof, be lodged with the een leerkontrakt wordt billnen twel' tnl'eertig dagelllla het uit- le~~k~~~t~ak~l 
lodged with secretary to the Society, and every such cession shall be voerell daarvan bij de sekretaris van het Gellootschap bij sckretaris 
secretary, accompanied by an affidavit bv the party so ceding as to the ingeleverd, ledere zodanige cessie gaat vergezeld van een ~c wi!dcd 

due and prop~r service, and - as to the date at which the affidavit door de overdragende partij ten opzichte van de mgec len , 
articled clerk left his employment and an affidavit by the behoorlike dienst van de prokureursklerk ell de tijd waarop 
party in whose favour the cession is made as to the date at hij zijn dienst verliet, ahmed'e van cen affidavit door de partij 
which the said cle,rk entered his employment; and upon pro- ten faveurc van wie de cessie geschiedt ten aallzien van de tijd 
duction of the original cession and affidavit.s and upon pav- waarop gelloemde klerk in zijn dienst trad, Bij overlegging 
ment of such sum not exceeding two pounds two shillings van de oorspronkelike cessie en affidavits en na betaling van 
sterling as may from time to time be fixed by bve-Iaw or een bij bijwet of regulatie van tijd tot tijd vast te stellen 10011 
regulation, the secretary thereof shall, upon being satisfied van hoogstens twee pond twee shillings sterling certificeert de 
tbat the said cessio~l is in order, and that no objection is madelsekretaris van de Raad, indien hij overtuigd is dat genoemde 
by the said Council against the registration thereof, indorse. cessie in orde is en dat genoemde Raad geen bezwaar heeft tegell 
upon such original cession a certificate to the, effect that thelde registratie ervan, op zodanige oorspronkelike cessie dat aaI1 
provisions of this section have been complied with, !het bepaalde bij dit artikel voldaan is, 

Attorney not 3 ' . , . ' " I 35. Geen prokureur di~ opgehouden he,eft, te praktizer~n Prokurenr 
in practlce or,S. No attorney shall have or ret~m a~ly clelk under of het prokureurs-ambt Ult te oefenen of dIe als klerk m die ni~;t 
practising a., artIcl?~ after such att?rney shall hav~ dlscontmued or left olLdienst is bij een andere prokureur mag een prokureursklerk pl,"akbzecl'i 
clerk no~ to practlsmg as or carrylllg on the buslIless of an attorney norionder Zl'C]l Ilebbel1 of ~anhouden' en de dl'~nQt van enI'ge?f ~elf kk1leI:kk 
have artIcled h 'I I 1 11 - . , ", '-' c . 18 g eell CI 
clcrk. wIst suc 1 attorney s l~ be employed as a cler,k by any prokureursklerk onder €len prokureur gedul'ende de gehele to lwbben, 

other attorney; and ~ervlce by any clerk under artICles to, an tijd, of deel van de tijd, dat laatstgenoemde prokureur als 
attorney for and dUrIng the whole or any part of the tIme klerk onder een andere prokureur in dienet is wordt voor de 
that such attorney shall be so employed as clerk to any doeleinden van deze Wet niet beschouwd goede of voldoellde 
oth?r. attorne~ shall not be deemed ?r accounted as good or dienst te zijn, 
suffiCIent serVICe for the purpose of tIns Act, . Geen prokureur heeft meer dan twee prokureursklerken op 

No atto::ney shall ,have more tha~ t,~o ar~icled c,lerks at dezelfde tijd; met dien verstande dat niets iudit artikel 
<lu,Y one tll~e: :rl'~vlded that, nothmg III tIns sectlOn C011- vervat afbreuk doet aan het leerkontrakt van een prokureurs
t,a~lled shall prejUdICe the ~rtlcles of any, clerk who s!lall, klerk, die v66r het inwerkingtreden van deze Wet bij een 
pnor to the date of the takmg effect of tillS Act, be artIcled prokureur ingeschreven was die meer dan een ander pl'oku
to an attorney w~o may have more than one other ~rticled l'eursklerk had: en met dien verstaude voorts dat bij de dood 
clerk: ~nd pro'llded further that on the ,death 0:' .retlI'ement of uittredillg uit de bezigheid van een lid van een firma diem 
fro:n ,busmess of a member ?f a finn, IllS, survlvmg or re-loverleVende of overblijvende vennoot cessie mag nemen van 
mallllng partner may tak~ ceSSlOll o~ the artIcles of any clerks de kontrakten van de pl'okureursklerken die bij zijn overleden 
wh? ,may have been artI?led to, h:s partner s? .deceased or of uitgetreden vennoot ingeschrevell geweest mochten zijll, 
retIrlllg, alth?ugh the saId survlVlllg or ,remamlll& partnerjhoewel voormeld overlevende of ovel'blijvellde vennoot to. ell 
may at the tIme have as many clerks artIcled to hIm as are het volle door de wet toegelaten aantal prokureul'sklerken 
by law allowed, had 

I r l' e" III Itr 36. \VlJere any person articled to a practishlg attorney 36. \Vanneer iemand onder leerkolltr~kt bi~ een prakti- rJ~er.kontrakt 
~~ti~l~~.e of has not served ;nder such articles strictly within t.he prd- z0re,n~e prok,ureUl: zulk eener kOl1trakt met ~:l'lkt volgells ~e ~~1~orlik 

vl~lOns of, this Ad, it sh,all be lawful, for the Court, upon bep:lm,gel~ vau ,deze ,\Vet ,lIa",ekol~le~l hee~\ k he~ l~of be~ nagekolllcn, 
bemg satisfied that such Irregular servlce was occasioned by voe",d, mdwn overtUlgd dat zodamge ongmegelde dlellst ,doOl 
sufficient cause aud that suell sel'v'c altl 1', I ,voldoende reden veroorzaakt werd en dat genoemde dIellst, 

, . 1 e, . lOug 1 If! egu aI', IS} a I " d 1 fd k .ok ('f.J 1, ' Id d' t 
substantially equivalent to regular service, to permit such ,1Ovwe m~; 1lI or e,J.Oo za ell zo "oeti,~ s ge,~:ge ,e ,Iel~~ 
l}erSOll upo.n SUCll c 1· dl't' II as ' fit t, tIS, zodaIllbe persoon toe to late. n, nllts I11J oveIlbells. bevoebu 

" 0 j 10 S may seem 0 l)resen, ,. 1 1. 'f l' I k ' d' 
(if otherwise qualified) his petition for admission as an IS, zlJn, verzo,e{sctlI'I t ~m toe ~tmg ~ s, pro"ureuI' III te lellcl~ 
attorney in the same manner as if the service in question o~?er wdamge v?orwa~rden als ~er~sehk bhJkcll en op dezelf~e 
had been regular and in conformitv with the proviEions of wIJze als?f de dlenst m kwcsbe III orde en overeenkomstIg 
this Act, - de bepahngen van deze vVet was, 

37. ledere prokureursklerk moet gedureIlde de gehele .Prokul'onrs

Artiele<,ldel'k 37. Every articled clerk shall, during the whole term of in zijn leerkontrakt bepaalde diensttermijn in de werkelike ~ldrk. d .d 
ttO bIG 1ll 1 a~: service specified in the articles of clerkship, be and continue dienst en op het kantoor en onder het persoonlike direkte g':h~f:~ijd e 

lla emp OJ b' tl I I d ' ' 1 d'· k f" t f lllont of at· to e III ,1e actuflr emp oymellt all In the office, and uudel' OpZlC It van zo al1lge pro ureur, 0 ZIJIl 'lennoo 0 ve11- yan 
torn()y f ,0 r the direct personal supervision of such attorney 01' his noten of bestuurder die tevens prokul'eur is ill de be- ~;~~f~fttrakt 
whole jlCnOcl b ' -, b h l'k b 'I'd . k' 'k fit k k U, of al'iicle8, partner or partners or manager emg an attorney III the e 001' r e eZlg leI ,pra tIJ 0 Ie weI' van een pro ureur, ill llienst van 

propel' business, practice and employment of an attorney: zijn en blijvell ; met dien verstande dat zodallig leerkontrakt ecnk 
Provided that ~uch articles may with the mutual consent met de toestemming van zowel de prokureul' als de klerk op r~'~ij~eur 
of such attorney and clerk be ceded as hereinbefore de vorengenoemde wijze aan eell andere prokureur die gewillig 
pl;ovided to any other attorney who may be willing is de cessie te aanvaarden gecedeerd' kan worden; en met 
to accept cession: And provided further that in the dion verstande voorts dat in geval van overlijden, krank-
event of the death, insanity, insolvency, conviction for crime, zinnigheid, insolventie, veroordeling wegens een misdaad, 
imprisonment for debt, suspension, striking off the rolls or gijzeling, schol'sing of het van de lijst schrappen van, of 
discontinuance of practice of the attol'lley under whom such staking van praktijk door de prokureur onder wie zodanige 
clerk is serving, or other similar and sufficient cause, it shall be klerk dient, of uit hoofde van andere dergelijke en genoegzame 
lawful for the Court to direct ;'hat such articles be ceded to redenen, het Hof kan gelasten dat het kOlltrakt aan €len andere 
any other attorney who may be willing to receive suchiprokureur gecedeerd kiln worden die gewillig mocht zijn de 
articled clerk under cession as aforesaid; and all service!betrokkell prokureursklerk als vool'lloemd aan te nemen, 
completed under this proviso shall be good and effectual for zullende aIle dienst krachtens dit voorbehoud wettig en gel dig 
the purpose of this Act, zijn voor het doel van deze Wet. 
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~ 0 articled 38. No person who may become bound under articles of 38. lemand die zich onder een lee-rkontrakt aan een Prokureurs 
clerk, to e~- clerkship to any attorney shall during his term of service, prokureur verbindt bekleedt gedurende zijn diensttermijn, zon- !~d! ~:rlc ' 
, f.ta;~ III bUSI' without the consent of the Council previously had and der de vooraf verkregen toestemming van de Raad geen ambt ondernemen. 

ne,s, obtained, hold any office or engage in any business whatsoever of onderneemt geen werk hoegenaamd dan dat van klerk van 
other than that of clerk to such attorney, and hi's partner or zodanige prokureur en zijn vennoot of vennoten in de bezig
partners if any in the business, practice and employment of heid, praktijk of werk van een prokureur; en geen zodanige 
an attorney; nor shall any such person during the term of persoon heeft gedurende zodanige diensUermijn enig geldelik 
such service have any pecuniary interest in the business, belang in de bezigheid, praktijk of dienst van een prokureur. 
practice, and employment of an attorney. In the event of Bij overtreding van dit artikel is het leerkontrakt ab initio 
the contravention of this section, such articles shall be null nietig en dienst daaronder ongeldig. 
and void ab initio, and service thereunder shall be ineffectual. 

KONTROLE; NIET-PROFESSIONEEL GEDRAG; STRAF, 

CONTROL; UNPROFESSIONAL CONDUCT; PUNISHMENT. 
39. ledere applikatie om een prokureur, notaris of trans- Applikatie 

.,. portbezorger van de lijst te schrappen of te schor sen geschiedt l.l!l tVfn de 
AppliC!'tions 39. Every applIcatIOn to stnke off the rolls or suspend biJ' wiJ'ze van motie l'n het Hof gedaan door het Genootschap IJhS e f 
to strtke off tt tIll b b f - , se rappen 0 
roll or to sus- an ,a orney, no ~ry ?r conveyancer s la e y war 0 gesteund door een affidavit of affidavits van de feiten waarop te schorsen, 
p~nd practi- motIon by the SocIety m the Court supported by affidav1t or zodanige applikatie rust: Met dien verstande dat het Hof 
tlOner, affid~vits of the facts on which the application is based: bevoegd is te gelasten dat kwesties aangaande feiten gehoord 

Provlded, however, that the Court shall have power to order zullen worden door middel van pleidooien of anderszins naar 
tl~at any question of fact shall be tried by pleadings or other- goedvinden van het Hof. 
Wlse as the Court shall see fit, 

40. Wanneer een prokureur, notaris of transportbezorger Order tot 
Order, of sus- 40. When any attorney, notary or conveyancer shall be van de lijst geschrapt of in zijn praktijk geschorst wordt doet sc~orsinlS of 
Pt6 Il:kl.ono- off struck off the rolls or suspended from practice, the Registrar de Registrateur van het Hof in zijn register of andere boeken ~a:d~~~js1 
~oll\olbe"':e- of the Court shall enter in his register or other records kept door hem overeenkomstig artikel zes en twintig van deze Wet wordt 
cord~, and by him pursuant to section t11·enty-sim of this Act a note or gehouden aantekening van de order tegenover de naam van :n~~if~1n 
k~~~:nder minute of such order opposite the name of auy such attorney, zodanige prokureur, notaris of transportbezorger en zendt ovet:handigt 
certificateR. notary or conveyancer, and shall forthwith forward a copy onverwijld een afschrift van de order aan de sekretaris van het certtfikaten. 

of such order to the secretary of the Society; and any Genootschap, zullende een prokureur, notaris of transportbe
attorney, notary or conveyancer so struck off the rolls or zorger alzo van de lijst geschrapt of geschorst zonder verwijl 
suspended shall forthwith forward his certificate or certificates zijn certifikaat of certifikaten van inschrijving aan de Regi
of enrolment to the Registrar of the Court, and in case of strateur van het Hof zenden, en ingeval hij dit niet doet kan 
failure so to do may be committed for contempt of Court, hij veroordeeld worden wegens minachting van het Hof 

41. lemand die niet als prokureur, notaris of transport- Onbevoegae 
Unqualified 41. It shalt not be lawful for any person who, has not been bezorger toegelaten of ingeschreven is of die alzo toegelaten personen en 
ptetrsons ~nd admitted and enrolled as an attorney, notary or con- en ingeschreven van de liJ'st geschra'pt of in ziJ'n praktiJ'k prokdu:el!l;rst a orne3 ~ hI' d ' d did' van - IJS 
struck off or veyancer, or w 0, lavmg been so a mlUe an enrol e 'geschorst is, is niet bevoegd, direkt of indirekt, hetzij in f.teschrll.pt of 
suspend~dnot shall have been struck off the rolls or suspended from eigen persoon of in vennootschap of vereniging met een ander g~schorst 
to practl!~e, t' t h b' f t met te prac lCe, 0 ca~ry on t e, ~smess 0 al;l at orney: notary or persoon die als prokureur, notaris of transportbezorger praktizeren. 

co~veyancer ,dl~ectly, or mdlrectly by hImself ?r m ~a~tner- praktizeert, het bemep van prokureur, notaris of transport-
slup or aSSOCIatIOn WIth any other persoll who 1S practlEolllg as bezorger uit te oefenen. leder die het bepaalde bij dit 
an at~orney, nota,r~ or co~veya~cer, Any person con- artikel overtreedt wordt bij veroordeling gestraft met een 
trav~nmg the provl~IO,ns of thIS sectIOn shall for eac? offence boete van hoogstens vijftig pond ten' aanzien van iedere 
be hable on. conVICtIOn to a pen.alty, not, excee,dmg fift,Y overtreding: Met dien verstande echter dat het bepaalde bij 
pounds: ~rov1ded always that nothmg m ~lns ~e~tIOn or tIns dit artikel of bij deze Wet iemand niet zijnde een praktizijn de 
Act contame~ shall be ?~nstrued as rendermg It. l~legal for a bevoegdheid niet ontneemt om een praktizijn in dienst te 
person not bel'~lg a p;acbtIOner to emp~oy a practItIOner as the nemen als de bestuurder van zijn bezigheid of onderneming 
mana~er of h1s busmess or ~ndertak~ng, or, as an . employee of als een dienaar daarin en hem voor zijn diensten te belonen, 
therem, and to remunera~e 111m, for hIS Se;VI?eS whIle and so terwijl en zo lang als de werkgever direkt Doch indirekt deelt 
long, ~s the .employer ,,:elther duectly n?r. mdu~ctl~ shares.or in of een aandeel ontvangt van de verdiensten van de prakti
partIclpates m the earnmgs of the practltIOner m hIS capaclty zijn in zijn hoedanigheid van prokureur, notaris of transport-
as attorney, notary or conveyancer. bezorger. 

P It f '· 42 No person other than an attornev ~otary or con- 42. Niemand anders dan ee~ prokureur, notaris of trans- Straf voor 
ena y 01 • J , tb d t 'h f ft' h ... I onbevoegden 

unqualified veyancer shall in any manner hold himself out as or pretend por ~zor~er .oe ZIC voo~ 0 gee ZlC op emge WlJze a s die zich 
r:;s~fms~fid- to be or make use of any words or any name, title or addition z?damg Ult, of ,rnaakt gebru~~ ,van woorden of 'van een naam, ui!i;~e~ voor 
o:nt as prac- or description implying or tending to the belief that he is an tItel of toevoegmg of ~esch~lJVlllg, te k?nnen gevende of om prlZlJn, 
tItlOner. attorney, notary or conveyancer, or is recognised by law as ~e doen gel oven ?at hlJ pro ureur, notans of transportbez<:rg?r· 

such; and any person acting in. contravention of IS, .?f als z~dam&, door de wet erkend word~. leder d1e III 

this section shall be guilty of an offence and strIJ? me~, d1t artlkel,handelt wordt als schuldlg aan een over
on conviction be liable to a penalty not exceeding the t~~dl.ng bIJ veroordehng, gestraft ~et een boe~e van hoogs~ens 
sum of fifty pounds sterling for every such offence, The vIJftlg pond ten aanZlen v~n leder z?damge ?vertred~ng, 
Court of the Resident Magistrate within whose jurisdiction zullende ~et Hof van ,de ReSIdent MagIstraat bmnen W1~~S 
the defaulter or offender resides shall have jurisdiction to try rechtsgeb1ed, de s~huidige of ,de overtrade,r woo.nt bevoegd ZlJn 
any offence under this or the immediately preceding section. om ,overtredmgen mgevolge dlt en het onmlddelhk voorafgaande 

artlkel te berechten .. 

Further pen- 43. Any attorney, notary or conveyancer wilfully con- 43. Een prokureur, notaris Of tranepodbezorger die een Verdere . 
altics f?rcon. travening any of the provisions oUhis Act or of any bye-law van de bepalingen van deze Wet of een bijwet of regulatie str~e!d?p. 
;hll-vA'tion of or regulation of the Society, or being guilty of any unprofes- van het Genootschap opzettelik overtreedt, of zich schuldig ~:~:an deze 

IS c, sional, disl~onourable, or unworthy conduct, shall be liable maakt aan niet· professioneel, oneerlik of onwaardig gedrag, Wet, 
to be struck off the rolls or suspended at the discretion of the staat bloot van de lijst geschrapt of geschorst te worden llaar 
Court. beoordeling van het Hof. 
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La.~tfdc~ety 44. The Society shall be entiUed to appear in support ~f 44. Het Genootschap is gerechtigd te verschijnen om Genoot- .. 
:~~ea~ .i;} a!l or ill ?pposition to any aPI:licat!ol1 . made under the prov~s~on8Ieen applikatie onder d~.bepalingen van deze Wet gema~kt te :1f:~r:~ hI] 

pr(}ceedmg's. of thIS Act. Any proceedlllgs lllstItuted under the provislOns ondersteul1en of te bestnJden. Procedures onder de bepalmgen dures .. 
of this Act shall, save as hereinbefore otherwise provided, bejvan deze 'Vet worden, belloudells voorgaande tegellovergestelde verschlJmlll. 

Enrolled 
agents. 

Allowances. 

taken in the Court. :bepalingen, inJlet Hof ingesteld. 

I 
45. Behoudells de bevoegdheid van een iugeschreven Ingeschl even 

45. Save that it shall be lawful for an enrolled agent who agent, die op of voor 1 Januarie 1914 als zodanigpraktizeerde en Agenten. 
on or before 1st January, 1914, was in practice as suchitoen van een prokureur, llotaris of transportbezorger 
enrolled agent, and then receiving an allowance from an:bij wijze van kommissie een deel van het loon of verdi ens tell van 
attorney, notary or conveyancer on the latter's fees or laatstgenoemde ontving ten aanzien van transakties tussen hen, 
earnings in respect of dealings as between them to continue om zolang hij zodanig werk van ingeschrevell agent doet, voort 
while and so long as he carries on such business of enrolled agent te gaal.l van zodanige praktizijn of van de praktizijn met wie hij 
to receive from such practitioner or from the practitioner with te eniger tijd transakties mocht hebbell zodanige kommissie tot 
whom he may at any time be dealing such allowallce to an hoogstens het bedrag dat door'deze \Vet wordt toegestaan 
extent not exceeding that which by this Act is made tU8sen prokurenr8', notarissen en transportbezorgers te trekken, 
permissible. between attorneys, notaries and conveyancers, is geen prokureur, notaris en transportbezorger bevoegd aan 
it shall not be lawful for any attorney, notary or COll- een persoon niet zijnde een prokureur of een notaris of een 
veyancer either directly or indirectly to grant or allow to any transportbez9rger die toegelatell is in een of ander deel van 
person not being an attorney, or a notary or a conveyancer het Britse Rijk te praktizeren, een deel van of aalldeel in zijll 
admitted to practise in some part of the British Empire any loon of verdiensten, of een deel ervan, te geven of toe te staan,' 
share of or participation in his fees or earnings or any hetzij op direkte of indirekte wijze. 
portion thereof. KOMMISSIE. 

ALLOWANCES. 46. De kommissie die een prokureur, notaris of transport- Kommillsie. 
bezorger gerechtigd is op zijn lonen of verdiensten af te staan 

46. The allowance on his fees or earnings which an a~n ~en prokureur, n~taris of tr~nsp.~rtbezorger met wi.e hij 
attorney, notary or conveyancer shall be entitled to make to met I~ v~nnootschap IS en met Wle hIJ zaken doet mag dlrekt 
an attorney, notary or conveya1.lcer with whom he is not in n?ch mdIrekt een derde te boven gaan van ~e 10ne11 of ver
partnership and with whom he may do business shall not dlen~ten berekend of. ~:r:tva.ngen voor. h~t blezondere werk 
either directly or indirectly exceed one-third of the fees or verI'lcht door de praktIzIJn dIe de kommlssle afstaat. 
earnings charged or received on the particular business trans- ALGEMEEN. 
acted by the practitioner making the allowance, 47. De bijwettell en regulaties uiteengezet in de Bijwett.en en 

Tweede Bijlage tot deze Wet zijn de bijwetten en regn- l'egulatIes. 
GENEUAL. laties van voormeld Genootschap en blijven als zodanig vall 

, kracht totdat ze gewijzigd of veranderd worden door nieuwe 
Bye.}at-s and 47. The bye-laws and regulations set out in the Second bijwetten of regulaties aangenomen, goedgekeurd en ge
regu a Ions. Schedule to this Act shall be the bye-laws and regula- publiceerd ingevolge artikels acht en vef1,tig ell negen f'n l'eertiq 

Power of 
Council to 
frame bye
laws or 
regulations. 

tions of the said Society, and shall remain in force as such van deze Wet. < 

until amended or altered by. new bye-laws. or regulat~ons 48. Met inachtneming van de bepalingen van deze R!l;Rd bevoegd 
agreed on approved' and publIshed unde.r sectIOns lorty-nght Wet is de Raad bevoegd ten aanzien van de volgende zaken BIJwett~n en 
and lorty-n,jne of this Act. regels, bijwetten en regulaties te maken, alsmede dezelve van ~e~~~!~~S 

.. . tijd tot tijd te veranderen, te wijzigen, daaraall toe te voegen 
48. The CounCIl m~y subJe~t to the prOVISIOns of thIS of te herroepen: _ . 

Act make, and trom tIme to tIme alter, amend, add to or ( ) W t . I d" t f' I f l'k 
epeal rules bye-laws and regulations n a a ~ onwaar 19, me -pro. eSSlOllee 0 oneer 1 
1', , gedrag m een prokureur, notans of transportbezorger 

(a) As'to what in an attorney, notary and conveyancer 
shall constitute unworthy, unprofessional or dis
honourable conduct. 

(b) As to the proper management of the Society, and 
the suitable control of its members. 

(c) As to the convening of council meetillg~, and the 
procedure and method of voting thereat. 

(d) As to subscriptions to be paid by members of 
the Society. 

beschouwd zal worden. 
(b) Het voor het Genootschap passende bestier en de 

behoorlike kontrOle van diens leden. 
(c) Het bijeenroepen van vergaderingen van de· Raad 

en de procedure en wijze van stemming op de vergade
ringen. 

(d) De subskripties door leden van het. Genootschap te 
worden betaald. 

(e) De vorm van het leerkontrakt door een pro
kureursklerk te worden aangegaan, de lonen ver
schuldigd voor de registratie van dat kontrakt door het 

(e) As to the form of articles of clerkship, as to the Genootschap en cessies van hetzelve. 
fees payable for registration of such articles by the (f) En ten laatste alles wat strekt tot het bereiken van 
Society, and as to the cession of such articles. het doel van het Genootschap: 

(I) And la~tly, tending in general towards the attain- Met dien verstande dat alle zodanige veranderingen, 
ment of the objects of the Society: wijzigingen, toevoegingen of herroepingen goedgekeurd zijn 

P 'd d I th tIll It t' d t door minstens twee derden van de leden aanwezig of 
d
1'd°':tI. e a ways I a

h 
la
l 

h suc 1b a era IOdllS't abmen mten
l 

s, vertegenwoordigd op een algemene vergadering van welke 
a I IOns or repea s s a ave een agree 0 y no eas d' f k " d d Id' 
th ' t thO d f th b t t d t verga enng voora enms gegeven weI' on er verme mg an wo- Ir s 0 e mem ers presen or represen e a II b' dId II Id d 

I t · f h" 1 t" " t' .. f 11 van vo e Iezon er 1e en van a e voorgeste e veran e-a genera mee mg 0 W lC 1 mee mg pnor no Ice gIv1ng n. .. . . t - fl' 
t · I f II d It t' d t dd't' rIngen, wIJzIgmgen, oevoegmgen 0 1erroepmgen. par ICU ars 0 a propose a era lOns, amen men s, a 1 lOllS 49 All t k t' 1 b" tt It' 

or repeals sh all have been given. • e. oe oms Ige rege SJ, IJwe en en reg1:l ales Goedkeuring 
overeenkomstlg deze Wet opgesteld worden, na als voormeld en .. 

1 d t . . d dk' d d afkondlglllg Approva an 49. All future rules, bye laws and regulations framed e zlJn aangenomen aan e goe ellrmg on. er.worpen v,an e vim . 
ri~nmo~lgllr under the terms of this Act, when agreed to as aforesaid Rechters van de Kaap de Goede Hoop Pr~vmClale ~fdelmg en RegulatIes. 
regulations. shall be submitted for the 1.tpprova( of' the Judges of the ~anneer Tg~edgekeurd door de n:eerderh;lld van d1e Rechters 

Cape of Good Hope Provincial Division, and if approved by a m de Dme Staatskoemnt en m de Staatskoer-ant van de 
majority of the said Judges, shall be published in the Union 
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Gazette and in the Gazette of the Province of the Cape of Provincie Raap de Goede Hoop gepubliceerd, zullenae dezelve 
Good Hope, and shall thereupon have the force of law. daarna kracht van wet hebben. 

50. The Society may sue or be sued by the name of the 50. Het Genootschap kan zowel eisende als verwerende in :&Iacht tot 
Law Society of the Cape of Good Hope and may in all legal rechten optreden onder de naam :,an het 'Vetsge~ootschap van rechts,ervol. 
proceedings be referred to by that name or style, and every de RaaI? de Goede Ho~:r en kan Ill. aIle gerechtehke proc~dures ging. 
order, notice or other document requiring execution by the onder dIe n.aam, of stlJI aangedUld wo:den, zullende ledere 
Council shall be sufficiently executed if. signed by the president order, kemllsge~lllg of an,der dokument dIe of dat d.~or de Raad 
or vice-president or by any two members of the Council. moet worden Ultgevaardlgd voldoende verleden ZlJn wanneer 

ondertekend door de president of vice-president of door twee 
51. The expenses incurred III connection with the leden van de Raad. . 

promotion and passing of this Act shall be paid out of the 
funds of the S?ciety, 

51. De kosten belopeu in verballd met het bevorderen Onkosten. 
en de aanneming van deze Wet worden betaald uit de fondsen 

52. This Act may for all purposes be cited as the 
Society (Cape of Good Hope) Private Act, 1916. 

Law van het Genootschap .. 

First Sc~edule. 

52. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte Titel. 
als de Wetsgenootschap (Raap de Goede Hoop). Private 
Wet, 1916. 

Eerste Bijlage. 

~p~r~o~vl_' n_c_e'_-c~N~O~' ~an~t_a_!_~ .... a ... r ...... o_f---,:_T~I_·tl~e_o~r_s_. U_b_je_c .... t __ o~f_L~a~w_.-+I~E_R_te_ep_nea_t _f.f_ Provincie. ;NO. e~=aarva:wetl Titel:!nOW~~~werp I O~;:O~~i:;~ 
The whole Kaa.pde Wet No. 27 van De Ingelijfde Wetsgenoot· I Geheel behalve Cape of Good Act No. 2i of 1883. The Jncorrorated Law 

Hope. Soc'ety Act, 1883. 
tuellty· til r ee en turintig en 
save sections Goede Hoop 188,!. sohap Wet, 1883. I artikels ib'is 

a'1d twen t y- 'Vij! en twin-

I 
~ . ~ 

Act No. 30 of 1892 ... The Legal Practitioners' Is-eoti~n three. " " Wet No. 30 van De Wetspraktizijns Wet, I[ Artikel arie. 
I Act, 1892. . 1892. 1892. " 

Second Schedule. 

THE LAW SOCIETY OF THE CAPE Ol<~ GOOD HOPE. 

Tweede Bijlage. 

HET WETSGENOOTSCHAP VAN DE RAAP DE 
GOEDE HOOP. 

Rules and regulations 1lnde1' section forty-seven of the Law Regels en regl1lat'tes kmchtens art'ikel zeven en veertig van, 
Society (Cape of Good Hope) Private Act, 1916. "de TVetsgenoot8cl~ap (Kaap de Goede Hoop) Pri'liate Wet, 

I.--INTERPRETATION. 

1. In these bye-laws and regulations, if not inconsistent 
with the context:~ 

(a)" Member" means a member of the Society.-

(b) "President" and " vice-president" mean respec
tively the president and vice-president for the time 
being of the Society, and "secretary" means the 
secretary for the time being of the Society, and 
these terms include any deputy or person temporarily 
fulfilling the duties of these offices respectively. 

(I") "The Act" means "The Law Society (Cape of 
Good Hope) Private Act, 1916." 

n.-GENERAI, MEETINGS. 

(a) A nmtal General Meetings. 

1916." 

I.-VVOORDBEPALINGEN. 

1. In deze bijwetten en regulaties, tenzij de samenhang 
eeu andere zin aanwijst, betekent:-

(a) "Lid": ..:....een lid van het Genootschap. 

(b) "President" en "vice-president": -respektievelik 
de preSIdent en vice-presIdent van het Genoot
schap en "sekretaris" :-de sekretaris van het 
Genootscha,p, znllende onder deze woorden mede 
begrepen zijn personen die waarnemend of tijdelik 
deze ambtsfunkties respektievelik vervullen. 

(c) " De Wet" :-" De . Wetsgeno.otschap (~aap de 
Goede Hoop) Private Wet, 1916." 

n.-ALGEMENE VERGADERINGEN. 

(a) Jaarlikse A 1gemene Vergaderingen. 

2. Notice of every annual general meeting, to be held in 2~ Minstens zes en vijftig volle dagen v66r de datum van 
terms of section ei(Jhtep,f~ of the Act, shall be sent or posted to iedere jaarlikse algemene vergadering, te worden gehouden in 
every member by the secretary at least fifty-six. clear days termen van art. achttien van de Wet, zendt 417 sekretaris per 
befOIe the day of t.he holding of the same, and shall also post een kennisgeving daarvan aan ieder lid, en adverteert 
be advertised once in the Gmette of the Union such advertise- dezelve tevens eenmaal in de 8taatskoerant van de Unie_ Die 
ment to appear at least fifty-six clear days before the holding advertentie moet minstens zes en vijftig volle dagen v66r het 
of the meeting, and such notice shall state the business to be houden van de vergadering verschijnen en de kennisgeving 
transacted at such meeting, as set forth in the next succeed- vermeldt de aangelegenheden op de vergadering te worden 

bye-law, and shall call for nominations and notices in behandeld ala omschreven in de eerstvolgende bijwet, en roept 
terms of bye-laws Nos. 6 and 23 respectively. nominaties en kennisgevingen op in termen van bijwetten 

Nos. 6 en 23 respektievelik. 
The business to be transacted at an annual' general 3. De zaken te worden behandeld op een jaarlikse alge-

meeting shall be: mene vergadering zijn als voIgt :-

(a) The consideration 
then past year. 

of the president's report for the (a) Overweging van het verslag van de presidellt over 
het af~elopen jaar, 

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



xviii UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MAY, 1916. 

(b) The consideration and adoption with or without I (b) Overweging en aanname met of zonder wijziging van 
modification of the statement of accounts for thel het financiele verslag over het afgelopen jaar en de 
past year and balance sheet. balans. 

(c) The election of councillors. (c) Verkiezing van de leden van de Raad. 
(d) The election of the auditor and the fixing of the I,. (11) Verkiezing van de auditeur en vaststelling van zijn 

amount of his remuneration. honorarium. 
(e) The consideration and transaction of any business (e) Overweging en behandeling van aangelegenhed~n die 

which the Council may deem necessary to i!!ubmit to de Raad nodig mocht achten om aan de verga ering 
the meeting. voor te leggen. 

(I) Overweging en behandeling van speciale aangelegen-
(I) The consideration and transaction of any special heden waarvan een lid op de hierna bepaalde wijze 

business of which. due notice as hereinafter provided kennis gegeven heeft. ' 
shall have been gIven by any member. 4. Tenzij de vool'zitter daarin verandering aanbrengt is de 

4. The procedure at, an annual general meeting shall, i procedure op een jaar likse algemene vergadering als 
unless varied by the chairman, be as follows :-volgt :-

(a) The chair shall be taken as directed by bye-law (a) De .. stoel wordt ingenomen als voorgeschreven in 
No 19 BIJwet No. 19. 

o • (b) De notulen van de voorgaande jaarlikse algemene 
(71) The minutes of the preceding annual gene,ral meeting vergadering en van alle tussentijdse speciale alge.-

and of all intervening special general meetings shall mene vergaderingen worden gelezen ell goedge-
be read and confirmed. keurd 

(c) The president's annual report shall then be con- (c) Het jaarverslag van de president wordt overwogen 
sidered, and all matters arising thereout shall be en aHe daaruit voortvloeiende zaken kunnen bespro-
open for discussion. ken worden. 

(rl) The chairman shall then announce the names of the (d) De voorzitter meldt de namen van de kandidaten wet-
candidates duly nominated for election as members tig genomineerd voor verkiezing als leden van de 
of the Council, and if the candidates nominated are Raad en wanneer de genomineerde kandidaten niet 
not more in llumber than the vacancies, the p:lrsons meer in getal zijn dan de vakatures worden de per-
so nominated shall be deemed and declared to be Bonen aldus genomineerd geacht en verklaard te zijn 
elected. In case the number of such candidates verkozen. In geval het getal kandidaten het getal 
exceeds the number of vacancies any of the candidates vakatures overtreft. kunnen kandidaten genomineerd 
in excess of the number to be elected may withdraw, boven het te verkiezell getal zich terugtrekken, of 
or may be withdrawn by the proposer and seconder kunnen teruggetrokken worden door de voorsteller en 
with the consent of the meeting. In case all the can- sekondant met verlof van de vergadering. Wanneer 
didates in excess of the number to be elected are not niet aIle kandidaten boven het te verkiezen getal 
so withdrawn, an election s'hallbe conducted by voting aldusl worden teruggetrokken, wordt op hierna 
paperS' as hereinafter provided. bepaalde wijze een verkiezing met stembriefjes ge

houden. 
(e) The.sttatemet;t of

d 
abccoulnts adn.d balhanlclebsheetbof. thde (e) Ret financHUe verslag en de balans van het Genoot-

SOCIe y as. slgne y t Ie au ItOI' s' a e su mltte schap worden, getekend door de auditeur, aan de 
to the meeting for consideration and adoption, with vergaderi:qg voorgelegd tel' overweging en goed-
or without modification. keuring met of zonder wijziging. 

(I) Nominations for the post of auditor shall be called for (I) De voorzitter vraagt nominaties voor het ambt van 
by the chairman, and if only one auditor be nomin- auditeur en wordt slechts een auditeur genomineerd 
ated he shall be declared elected, ot~rwise the elec- dan wordt deze verkozen verklaard, andel'S geschiedt 
tion of an auditor shall take place in manner pre- de verkiezing van c{Jn auditeur op de wijze door de 
scribed by the chairman; and the remuneration of voorzitter bepaald, zullellde het honorarium van de 
the outgoing auditor for the past audit shall be fixed aftredende auditeur voor het gedane werk door de 
by the meeting. vergadering vastg€lsteld worden. / 

(g) Any business or matter wInch the Council may deem (0) Daarop worden zaken of aangelegenheden besproken 
necessary to introduce shall then be discussed and en behandeld welke de Raad nodig mocht achten 
dealt with, and, if necessary, the opinion of the meet. voor te brengen en, zo nodig, wordt de ziellswijze 
ing shall be. taken thereon. van de v€lrgadering daaromtrent ingewonnen. 

(71) N ad at aUe door de Raad voorgebrachte aangelegen-
(II) After all the business submitted hy the Council has heden behandeld zijn, hebben .leden het recht om 

been dealt with, any member shall have the right to zaken en aangelegenheden aan deoverweging en 
bring forward, for the consideration and decision of beslissing van de vergadeting te onderwerpen, die 
the meeting, any business or matter which may be wettig op zulk een vergadering behandeld mogen 
lawfully dealt with at such meeting, or to give notice worden, of om kennis te geven van voorstellen van 
of motion of, or relating to, any business which he of betrekkelik aangelegenheden die zij voornemens 
intends to bring forward at a future meeting. zijn op een toekomstige vergadering voor te brengen. 

5. Before proceeding to an election by voting papers, the 5. Alvorens over te gaan tot €len verkiezing met stem
Chairman shall appoint two scrutineers from among the briefjes benoemt de voorzitter twee stemopnemers uit de 
members not being candidates or proposers or seconders leden, niet zijnde kandidaten of voorstellers of sekondanten 
of candidates, to receive and examine voting papers and to van kandidaten, om de stembriefjes te ontvangen en na te zien 
certify to the result of the election. Such election shall take en de uitslag van de verkiezing te certificeren. Zulk een ver
place at such stage of the meeting asthe Chairman shall decide. kiezing geschiedt op een door de voorzitter te bepalen stadium 
The voting papers shall be in such form as the Council may van de vergadering. De stembriefjes zijn in de vorm door de 
direct, but shall stat3 the number of vacancies to be filled and Raad te bepalen, doch geven het getal te vervullen vakatures 
the names and addresses of the candidateS'. The names of candi- en de namen en ad res sen van de kandidaten aan. De namen 
dates sh~ll be placed in alphabetical order, and the names of van kandidaten worden in alfabetiese volgorde geplaatst en de 
retiring members of the Council shall be shown by a distinctive namen van aftredende leden van de Raad worden van een 
mark. 'rhe names of the candidates for whom the member merk voorzien. De namen van de kandidaten waarvoor een 
does not intend to vote shall be f1truck out by him prior to lid niet wenst te stemmen worden v66r olldertekening van het 
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the signature of the voting paper, and if the voting paper be stembriefje door hem geschrapt, en wanneer het stembriefje 
returned unsigned or with more names left uncancelled than ongetekend wordt illgeleverd of met meer niet-geschrapte 
there are vacancies to fill up, it shall be void. The report of namen dan er vakatures te vervullen zijn is het van onwaarde. 
the scrutineers shall be signed by them, and shall contain the Het verslag van de stemopnemers wordt door hen onderte-
following particulars kend en bevat de volgende biezonderheden:-

(1) The total number of voting papers received. (1) Het gezamenlik getal ingeleverde stembriefjes. 
(2) The number (if ally) rejected. (2) Het getal van onwaarde verklaard. 
(3) 'fhe total number of votes in favour of each candidate. (3) Het gezamenlik getal stemmen op iedere kandidaat 

The report of the scrutineers shall be read to the meeting or uitgebracht. 
announced thereafter as may be directed by the Chairman, and Het verslag van de stemopnemers wordt staande de ver
~hall be conclusive notwithstanding any irrllgularity or gaderillg of daarna uitgebracht, naar gelang de voorzitter 
informality. bepaalt, en isniettegenstaande onregelmatigheden en 

In the event of a tie between two or more candidates the> informaliteiten afdoende. 
question as to which candidate shall be declared to be elected In geval de stemmen tussen twee of meer kandidaten staken, 
shall be decided by lot to be drawn in such manner and at such wordt de kwestie welke kanelidaat verkozen verklaard moet 
time and place as the Chairman may direct. worden bij loting beslist op door de voorzitter te bepalen 

6. Notice, in writing, of any special business to· be brought wijze, tijd. en plaats... . 
forward by any member at the annual general meeting shall 6. Schnftehke ~enn~sgevmg van speCiale aa,ngelegenheden 
be given to the secretary at least twenty-one days before the door leden op de Ja~rhkse algemene ver;sade:mg te worden 
day on which such meeting is to be held, unless notice of motion vo~rg~bracht ge~~llledt aan de sekretans mmstens een en 
in regard thereto shall have been given at any previous general tWllltlg dage~ voor .de ~atum waarop ~ezelve gehouden zal 
meeting by the member intending to propose the same. worden, tellzlJ het hd dIe voornem~ns IS een desbetreff~nd 

voorstel te doen daarvall op een vorlge algemene vergadermg 
kennis gegeven heeft. 

(b) Special General M eetin!J8. 
(b) Speciale Algemene Vergaderingen. 

7; Save as otherwise is provided in section nineteen of the Act 7. Behoudens tegenovergestelde bepalingen in artikel negen
notlCe of every special general meeting shall be sent to every tien van de Wet, zendt de sekretaris minstens een en twintig 
member by the secretary, and it shall also bj:l advertised volle dagen vaar de datum van iedere speciale algemene 
once as in section two hereof provided .at least twenty-one vergadering een ken"nisgeving daarvan aan ieder lid, en 
clear days before the day for the holdmg of the meetIllg, adverteert dezelve tevens eenmaal zoals bepaald in artikel 
and shall s~ate the busi~ess for which t~e meeting is called. t'wee van deze Regulaties, onder vermelding ~an de aan
The CounCIl, however, III case of speCIal emergency as to gelegenheid waarvooC de vergadering belegd wordt. In 
which it shall be the sole judge, may call a meeting at gevallen van dringende noodzakelikheid kan de Raad echter, 
shorter notice than is above specified. geheel volgens eigen oordeel, met korter kennisgeving dan 

8. No business shall be transacted at any special general hiervoren bepaald ~ een vergadering bijee~1foepen. 
meeting other than the business for which such meeting has 8, Op een speClale algemene vergadermg wordt geen andere 
been specially called. - aangelegenheid behandeld dan die waarvoor de vergadering 

9. The proceedings at a special general meeting shall be spe
9
cia

O
ai bijeenge~oelpenl is. d .' d d k' 

d t d · tl d th f th h' ,p een speCla e a gemene verga enng wor en ewer-con uc e In Ie same manner an e powers 0 e c aIrman h d d Ifd .. . ht h ft d V 'tt 
1 II '.. d' b tl t I. I zaam e en op eze e wIJze vernc en ee e oorZI er, 

S la ,mut(~t~8 m~ltan lS, e Ie same as a an annua gen€ra t t' t d' d Ifd b dl d I . l'k meeting. mlu, a 18 'lnu an d~8,. eze e evoeg Ie en a s op een Jaar 1 se 
a gemene verga enng. 

(c) Provisions common to all General Meetings. (c) Bepalingen voor alle A.lgemene Vergaderinycn. 

10. If on the day appointed for the holding of any general 10. Wanneer oP. de ~ag b~paald v~or het houden van een 
meeting there shall not be at least ten members present at the algemen~ vergaderlllg n~~t mms.tens tl~~l ~eden ;>p de voor de 
time appointed for the meeting or within fifteen minutes there- vergad~rlll&·. bepaalde tlJd of blllnen vl]ftlen mmuten ~~anw 
after, no business shall be dealt with, but the meeting shall aanwezlg. ZIJn, worden geen zaken behandeld; doch bhJft de 
stand adjourned for seven days, and in case there shall not v~rgaderll1g voor zeven da;sen :~erda~.gd, en m geva~ er dan 
then be sufficient members present the meeting shall stand met genoeg le.~en aanwezig zIJn bhJft de vergadenng voor 
adjourned for a further seven days, and so on from time to eell verdere ~IJd van. zeven dagen verdaagd en vervolgens 
time as often as this shall happen until a quorum shall tel kens . z~ dlkwerf dlt. moge gebeuren. totdat een .quorum 
attend, in which case the meeting shall proceed to business and aanwezlg IS, en aIleen m dat .geval gaat de ver{?'aderlllg over 
not before; provided, howeveT, that if such meeting be a special tot haar we,rkz.aamheden en met e~rder; met dlen versta~dc 
general meeting requisitioned in accordance with section nine- echter dat, mdlen dezelve een speCIale dlgemene vergadenng 
teen of the Act, and there be not a quorum present at the is, gevorder~ krachtens artikel negentien va~ de Wet en er op 
me.eting held after the first adjournment the meeting shall be de verg~d?rmg volgende.op de eerste verdagmg geen qu~rum 
considered dissolved; and provided further that if any d~y to a~nwezlg IS, de vergaderlll~ o~tbonden geacht zal worden, met 
which a general meeting shall be adjourned is a public holiday, dlen vers~ande voorts dat, mdlen de dag waartoe een.algemene 
the meeting shall be held on the first succeeding day not being verga~erlllg verdaagd wordt een opel1bar~ feestdag IS, de v~r-
a public holiday or a Sunday. g.~denng gehouden zal worden op de eelstvolgende dag met 
': .. zIJnde een openbare feestdag of Zondag. . r: 11. Any. general meetmg. at whIch a quorum shall be ~resent 11. Een algemene vergadering waarop een quorum aanwetig 
may be ~dJourned to such tlme and place as may be deCIded at is kan verdaagd worden tot zodanige tijd ell plaats als op de 
the meetlllg. vergadering beslist moge worden. ' 

12. No. business shall be transacted at an adjourned general 12. Op een verdaagde algemene vergade:ing worden geen 
meeting other than the business competent to be considered ander~ aanlSelegenheden behandeld dan dIe welke de ve~· 
and uncompleted at the meeting which was adjourll€d. gaderlllg dIe verdaagd werd bevoegd was te overwegen en dIe 

daarop onafgedaan bleven, 
13. The f~llowing rules of debate shall be observed at all 13. Op aHe algemene vergaderingen worden de volgende 

general meetmgs : - regels van debat in acht genomen :-
(1) In c.ase debate shall arise on any subject, no member (1) Ingeval debat onstaat over eenonderwerp wordt geen 

shall be permitted to speak more than once on the lid vergund meer dan eens over dezelfde kwestie te 

XIX 
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same question, except by way ot explanation, pro
vided that the moyer of any resolution shall bt: allowed 
to speak in reply, after which the debate shall be 
closed. 

The mover of an original motion shall not agahist the 
evident sense of the meeting, as expressed by th r 
chairman, speak for more than fifteen minutes j no 
other speaker shall, nor shan the mover in reply, as 
against such evident sense expressed as aforesaid, 
speak for more than ten minutes. 

Any member desiring to move the previous quefltion, 
or that the question be not put, shall do so by moving 
that the meeting do proceed to the next 'business. 

The mover of a motion for the adjournment either of the 
meeting or of the debate, or that the question be now 
put or that the meeting do proceed to the next 
business, may speak for not mor~ than five minutes, 
and any such motion shall be seconded without: a 
speech. One membeT (the mover of the motion or 
amendment under discussion to have the preference) 
may s'peak for five minutes in opposition to any such 
motion, which shall then be put by the chairman 
without debate. 

'Vhenever an amendment to an original motion has 
been moved and seconded, no second or subse
quent amendment shall be moved until the first 
amendment shall have been disposed of. If an 
amendment be carried, the motion as amended shall 
take the place of the original motion, and shan 
become the question 011 which any further amend
ment may be moved. 

No member shall move more than one amendment onl 
any motio11. 

The chairman may call the attention of the meeting, 
to unbecoming language, or any breach of order on' 
the part of a member, and may direct such member 
to discontinue his speech. 

sprekell, behalve bij WIJze van toelichting, zullende 
echter de voorsteller van een besluit het recht van 
repliek hebben, waarna het debat ge~loten is. 

(2) De voorsteller van een oorspronkelike motie mag niet 
tegen het klaarblijkelik gevoelen van de vergadering, 
zoals door de voorzitter geuit, langeI' dan vijftien 
minutell spreken j geen andere spreker, 110ch de 
voorsteller in l'epliek, mag tegen het klaarblijkelik 
gevoelen op voormelde wijze geuit, gedurende meer 
dan tien minuten het woord voeren. 

(3) Leden die de voorgaande vraag wensen te stellen of 
dat de vraag niet gesteld wordt doen zulks door voor 
te stelle11 dat de vergadering overga tot het volgende 
punt van behandeling. 

(4) leder die de verdaging hetzij van de vergadering of 
van het debat voorstelt, of dat de vraag nu gesteld 
worde of dat de vergadering overga tot het volgende 
punt van behandeling mag niet langeI' dan vijf 
minuten spreken en zulk een voorstel wordt zonder 
toespraak gesekondeerd. Een lid (de voorsteller van 
de motie of het amendement onder bespreking geniet 
de voorrang) mag gedurende vijf minuten tegen zulk 
een voorstel spreken, hetwelk daarop zonder debat 
door de voorzitter gesteld wordt. 

(5) Zodra een amendement op een oorspronkelike motie 
voorgesteld en gesekondeerd is wordt geen tweede of 
later amendement voorgesteld totdat het eerste 
amendement afgehandeld is. Wallneer een amende
ment aangenomen is vervangt het voorstel als 
gewijzigd het oorspronkelike voorstel en wordt de 
kwestie waarop verdere amendementen voorgesteld 
kunnen worden. 

(6) Een lid mag niet meer dan eell amendement op een 
motie voorstellen. 

(7) De voorzitter kan de aandacht van de vergadering 
erop vestigen wanneer een lid onbehoorlike taal 
bezigt of buiten de or de gaat en kan zulk een lid 
gelasten zijn toespraak te staken. 

14. Wanneer een kennisgeving van voorstel door een lid is 
14. Whenever a notice of motion has been given by a I ingediend en opgenome~ in de kennis&,evinf\' tot beleg~ing ,:,a11 

member and included in the notice' convening a general ?en. algem?ne verga~er~ng, en het l~d dIe de kenmsgevlllg 
meeting, and the member who gave the notice is uot present llldlende met aanwezlg IS en dez~lve n.let teruggetrokken heeft, 
and has not withdrawn it, any member then present may, dan . kan een alsdan aanwezlg lId met verI of van ~e 
with the consent of the chairman, adopt it as his own, and VOO~'zltter het voorstel. over~emen en steHen alsof de kenms-
move it as if the notice had been given by him. gevlllg door hem werd mgedlend. 

15. AIle kwesties, besproken op algemene vergaderingen, 
15. All questions discussed at general meetings shall b€ worden beslist bij meerderheid van leden, hetzij 

dtlcided by a majority of members voting either in person or persoonlik, hetzij bij volmacht stemmellde vol gens het 
by proxy as provided in bye-law No. 16. In all cases save as bepaalde bij bijwet No. 16. Behalve als hierna vermeld en 
aftel'mentioned and except in the case of a 'contested election in 't geval van een bestreden verkiezing van leden van de Raad 
of members of the Council the chairman of the meeting shall heeft de voorzitter van de vergadering in alle gevallen 
in the event of an equality of votes have a second or casting waarin de stemm en staken een tweede of beslissende stem 
vote in addition to his vote as member. buiten en behalve zijn stem als lid. 

16. Op alle algemene vergaderillgen kunnen stemmen in 
16. At all general meetings votes may be given in person or per soon of bij volmacht mtgebracht worden. De houder van 

by proxy. The proxy-holder shall be a member, and the votes de volmacht moat een lid 'zijn en de stemmen en de hande
and acts of such proxy-holder shall. be as valid and effectual !lingen van zodanige gevolmachtigde zijn van gelijke geldig. 
as if made, done 01' given by the member in person, and every heid en kracht alsof zij uitgebracht of verricht waren door het 
such proxy shall only continne in force for. the particular lid in persoon en iedere zodanige volmacht blijft slechts van 
meeting for which it is given, and for every adjournment (if kracht voor de biezondere vergadering waarvoor dezelve 
any) thereof. The proxy shall contain a statement of the gegeven is en voor iedere verdaging daarvan (zo er een is), 
subject or business on which the holder thereof is to vote and zullende de volmacht het onderwerp of de aangelegenheid 
also in what manner the holder is to vote in respect thereof jlIloeten vermelden waarover de houder moet stemmen alsmede 
provided always that the name of the member appointed to de wijze waarop de houder te dien opzichte moet stemmen: met 
act as such proxy-holder shall be filled in in writing by thedien verstande echter dat de naam van het lid die als gevol
member signing the proxy, and provided that no memberimachtigde aangesteld is schriftelik lIloet ingevuld worden 
resident within a radius of 20 miles from the place of such door de ondertekenaar van de volmacht, zullende een lid 
general meeting shall be allowed to be represented thereat by woonachtig binnen een omtrek van 20 mijlen vanaf de plaats 
proxy. van de algemene vergadering niet vergulld worden z1ch daarop 

bij volmacht te laten vertegenwoordigen. 
17. Proxy papers shall be delivered to the secretary not 17. Volmachten moeten bij de sekretaris ingeleverd 

later than twenty-four hours prior to the hour fixed for the worden niet later dan twintig .uren v66r het uur vastge
meeting at which the same are intended to be acted upon. steId voor de vergadering waarop zij gebezigd moe ten worden. 
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, 18. Minutes of the proceedings of every general meeting 18. Notulen van de verrichtingen van iedere algemene vel'
shall be kept by tile: secretary, or, ill the event of his absellce, gadering wordell. door de sekretaris gehouden of bij diens 
by' any person al?pomt?d for the occasion by. the c~airman, a afwezigheid door iemand voor die gelegenheid door de voor
falr copy of wInch mmutes shall be made m a mmute book zitter aangesteld, zullende een afschrift in 't net van deze 
to be kept for that purpose, and shall be signed by the chair- notulen ill een daartoe bestemd notuleboek gemaakt worden 
man at the first succeeding Council meeting. en op de eerstvolgende raadsvergadering door de voorzitter 

19. At all general meetings the president of the Society, als korrekt ondertekend worden. 
~f he shall be present, and if n.ot, then the vice-president, and 19, AHe algemene vergaderingen wordim door de presi
m the absence of the presIdent and vice-president, then dent van het Genootschap geleid, of bij zijn afwezigheid 
some ~ne of t1~e members of the Council to be chosen by the door de vice-president en bij afwezigheid van beide de 
CouncIl, and III the absence of t!le president, vice-president, president en de vice-president door een van de raadsleden 
and. ail the members of the CounClI, then some member of the door de Raad te worden gekozen, en bij afwezigheid van de 
Soc~ety, to be chosen at the meeting, shall preside as president, de vice-president en aIle raadsleden, door een lid 
chaIrman. van het Genootschap op de vergadering te worden gekozen. 

III-MEMBERS. 
III.-LEDEN. 

20. The register of members kept by the secretary in. . .. ." 
terms of section t~l'l;ntv-five of the Act shall for all purposes of 20. Het regIster van leden. krachtens artIkel Vl.J/ en tw~nt'lg 
the Society be considered tocontain a correct list of members and van de '~et door de sekretans te worden gehoude~l .w0rd~ .voor 
their ~espective business addresses and any letter or notice in a.lle doelemden van het Genootschap ge~cht eell JUlste hJst te 
connection with allY busiuess affecting the Society which shall bevatte.n van de le~en ~ll hun ollderscheldene kalltooradr~sse:n' 
be sent· by the' Council or by the secretary or otherwise Een bnef of kenlllsgevmg aangaallde een aangelegenheld 111 
according to these regulations by post to any member ad- verband. met het ~ellootschap, doo~ de Raad of ~oor de 
dressed to him to his business address as entered in the sekretarIs of andersz111s overeenkomshg deze regulatles per 
register shall be considered to have been duly and properly post <l:an een lid ve,rz~llden ?n gericht aan zijn kanto~radres 
sent and he shall be considered to have received notice of the zoals lllgeschreven 111. t regIster, wordt geacht behoorhk ver
contents of snch letter or notice at the ti~e when such letter zonden te zijn en het lid wordt aangemerkt in kennis gesteld 
would have reached him -in the ordinary course of post. te zijn van de inhoud van de brief of kennisgeving ten tijde 

21 If b f'l t I . 1 b . t' wanneer deze hem volgens het gewone postverkeer zou hebben 
.: any mem er . al S 0 pay llS anllua ~u SCrIp IOn bereikt. 

wltllln one month after It has become due, the secretary shall, . . ,... , , 
by letter, draw his attention to the fact, and if the subscrip- 2.1. ,'Van11eel' een lId III gebr,eke ~hJft ZIJU Jaal'hks~ sub· 
tion in arrear is not paid within twenty-one days from sknptle ,een maan~ 11a .~e betallllgstlJd te voldoen, vestlgt de 
the date of such letter or within such further time as the sekretarIs per bnef ZIJn aalldacht daarop en wanneer de 
Council may grant, proceedings for recovery thereof may be achterstaBige sUbskriptie nie~ biI;neu ee~l en twin~ig 
taken in ternis of section uvente~n of the Act. dagell vanaf de datum van dIe bnef of bmnen zodalllge 

22 N b 1 b
· t' ,. f verdere tijd als de Raad moge toestaan betaald wordt, kan 

• 0 mem er w lose su SCrIp Ion IS In arrear or more kt' ttl I d 't . t'k It' th tl tl h II b t'tl d t b teen a Ie 0 verlaa aarvan III ermen van ar 1 e zel'en'u:n 
an nee mOIl 1.S sa. e en l' e 0 vote or. e presen at van de Wet ingesteld worden. 

any general meetmg untIl the same has·been paId. 
• 22. Een lid wiens subskriptie langer dan drie maanden 

TV.~ THE COUNCIL, . , . . achterstallig is verbeurt het recht te stemmen of aanwezig te 
23. After ~he lssue of any notice convenmg an annual zijn op een algemelle vergadering totdat dezelve betaald is. 

general meetIllg and twenty-one cle.ar days before the day IV D R 
. t d f lId' th b' .- E AAD. appolll e or 10 mg e same any two mem ers may gIve 

notice in writing to the secretary nominating any member or 23. N a de vel'zending van een kennisgeving ter bel egging 
membe.rs as a member or members of the Council for the then van een jaarlikse algemene vergadering en een en twintig volle 
ensuing year. dagen v66r de daartoe vastgestelde datum kUllnen twee leden de 

24, The secretary shall at least fourteen clear days before s?kretaris schrif~elik kennis. geven van de nominatie van een 
the day appointed fm' such annual general meeting notify to ~Id of leden als hd of leden van de Raad voor het dan volgende 
each member by circular sent through the post the names ~nd Jaar. . . . " 
addresses of all candidates nominated as members of the 2,±. De sekretans zendt mlllstens veertlen volle dagen voor 
Council. de datum van de jaarlikse algemene yergadering aan ieder lid 

1': • per post een cirkulaire, de nam()D en adressen bekend 
2,). The office of a member of the CouncIl shall be vacated by k d 11 I did . d k d'd t . t; 'f 1 b b fl' rna en e van a e as raa seen genomlneer e an 1 a en. 

resIgn a lOn, or 1 1e ceas~s to e, a mem er 0 t 1e SOClety or 25. De bediening van een lid van de Raad valt open door 
be suspended from practIce or III case of surrender or final b d k' fl" h dt l'd t .. h t G t t t' f h' t t . I 'f I b f e an Ing 0 wanneer 11J op ou 1 e zlJn van e enoo-
seques ra 1O~1 0 IS ~s a e as lllSO vent, o.r 1 1e ecomes 0 schap' of in geval van overgave of finale sekwestratie van zijn 
unsound mm?, or :f he be .absent WIthout le~ve from boedel als insolvent of wanneer hij krankzinnig wordtof 
four c?l1Secutlve ordma~y meetl!lgs o.f the CouncIl, and a zonder verlof val~ vier opeenvolgende vergaderingen 
resolutlOn of the CounCIl declarlllg Ius office vacated shall d R d w bl' 'ft b I 't d R d .. b l' t tl f t d d f h' van e aa eg IJ , en een es Ul van· e aa, ZlJU 

e conc USlve as 0 1e ac an groun S 0 suc vacatmg of bediening opcngevallen verklarende zal afdoelld ziJ'n voor 
office· " . zo ver betreft het feit en de gronden van zulk een vakature. 

26. Meetings of the Council shall as far as possible be held 26. Minstens eenmaal per maand worden voor zo ver
at least once a month, after seven days' notice by the secretary doenlik raadsvergaderingen gehouden na zeven dagen kennis
at such time and place as shall to the president or in his geving door de sekretaris op zodanige tijd en plaats als de 
absence the vice-president seem proper; and any three members president of bij zijn afwezigheid de vice-president moge goed
of the Council may in writing request the president to con- vinden. Drie leden van de Raad kunnen de president schrif
'vene a special meeting of the Council, stating the bnsiness to telik verzoeken een speciale raadsvergadering te beleggen, 
be considered, which meeting shall be forthwith called by onder opgave van de te overwegen aangelegenheid, zullende de 
/;,>1.ving at least three days' notice in writing or by telegram vergadering onverwijld bijeengeroepen worden met minstens 
of such meeting, specifying the business to be then considered: drie dagen schriftelike of telegrafiese kennisgeving, de aange
Provided that where less than seven days' notice- shall have legenheid vermeldende dan te worden overwogen. Met dien 
been given the business transacted at sueh meeting shall be verstande dat in geval minder dan zeven dagen kennisgeving· 
submitted for confirmation at the next succeedring meeting of geschied is de op zulk een vergadering behandelde zaken op de 
the Council, eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigd zullen worden. 

x:xi 
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27. At the meeting of the Council next after any general 27. Op de~ raadsvergadering volgende op een algemene 
meeting the minutes of such meeting shall be read, and vergadering worden de notulell van die vergadering gelezen en 
subject to any necessmy correction, be signed by the chairman behoudens nodige verbetering door de voorzitter voor korrekt 
as being correct. onderttlkend. 

28. At the meeting of the Council next after' each annual 28. Op de raadsvergadering volgende op iedere jaarlikse 
general meeting the Council shall elect a president and vice- algemene vergadering verkiest de Raad een president en vice
president who shall remain in office until their respective suc- president, die ill funktie blijven totdat llUll respektieve opvol
cessors shall be duly elected, but shall not take part in any gel's volgens wet gekozen zijn, doch zij nemen geen deel aan 
meeting of the Council unless re-elected as members of the raadsvergaderingen tenzij als leden van de Raad herkozell. 
Council. 29. Behoudens tegenovergestelde bepalingen in deze regu-

29. Except where in these regulations is otherwise provided, laties wordell aIle kwesties op raadsvergaderingen besproken 
all questions discussed at Council meetings shall be decided by bij meerderheid van persoonlik stemmende leden beslist,. 
a majority of members voting in person, and in all cases the zullellde de voorzitter in aile gevallen bij stakillg van stem
chairman shall in the event of an equality of votes have a men een tweede of beslissende stem hebben buiten en behalve 
second or casting vote in addition to his vote as member, zijn stem als lid, behoudens tegenovergestelde bepalingen vall 
except a" in these bye-laws otherwise provided. Every deze Bijwetten. leder lid van de Raad aallwezig op een 
member of the Council present at a Council meeting must raadsvergadering moet zijn stem uitbrengen over aangelegen-
record his vote on any business arising at such meeting. heden op zulk een vergadering te berde gebracht. 

30. No resolution passed at any meeting of the CounGil 30. Een besluit van een raadsvergadering wordt niet her
shall be rescinded at any subsequent meeting unless notice of roepen in een latere vergadering tenzij in de oproeping tot de 
the intention to propose such rescission shall have been given vergadering kennis gegeven is van het voornemen tot de 
in the notice of the meeting. desbetrefi'ende herroeping. 

31. A list of the members of the Council, showing how 31. Een ledenlijst van de Raad, aantonende hoeveel malen 
often each member has attended the meetings of the Council ieder lid de raadsvergaderingen heeft bijgewoond en hoe 
and how often the Council met during the past year, shall be dikwerf de Raad gedurende het afgelopen jaar vargaderde 
deposited, for the inspection of the members, in the office of wordt, benevens het jaarverslag, het financieel verslag en de 
the secretary, with the annual report and statement of balans zeven volle dagen "001' de datum v/1n de jaarlikse 
accounts and balance sheet seven clear days before the date of algemene vergadering ten kantore van de sekretaris ter inzage 
the annual general meeting. van de leden gelegd. 

32. At all meetings of the Council the president, if present, 32. De president neemt op alle raadsvergaderingen de 
shall take the chair, or in his absence the vice-president.: or stoel in of bij zijn afwezigheid de vice-president of bij afwezig
in the absence of president and vice-president one of the heid van beide de president en de vice-president een van de 
members of the Council, to be chosen by the other members leden van de Raad te worden gekozen door de andere aan~ 
present. wezige leden. 

33. The Council may from time to time appoint such com- 33. De Raad kan van tijd tot tijd de VOOl' biezondere 
mittees for particular purposes as may be convenient, may fix doeleinden vereiste komitees benoemen, het quorum vaststellen 
the quorum of meetings thereof, and may ~delegate any of its van komiteevergaderingen en zijn bevoegdheden op zulke 
powers to such committees. The Council may constitute a komitees overdragen. De Raad kan een komitee of komi tees 
committee or committees of members not resident in Cape van leden konstitueren niet woonachtig in Kaapstad, en bin 
Town, and may fix the place and times of the meetings de plaats en tijden vaststellen van de vergaderingen daarvan 
thereof and duties to be performed by such committee or en de werkzaamheden te worden verricht door zodanig komitee 
committees, and attendance at such meetings shall for the of komitees, zullende bijwoning van zulke vergaderingen voor 
purposes of Rule 25 be deemed to be and shall be counted as de doeleinden van Regel 25 geacht worden te zijn en gerekelld 
attendances at Council meetings. worden als bijwoningen van raadsvergaderingen. 

34. The Council may make, vary, and rescind regulations 34. De Raad kan regulaties optrekken, wijzigen of her
for their meetings and proceedings and for. the appointment and roepen voor zijn vergaderingen en verrichtingen en voor de 
regulating the proceedings of committees, subject always benoeming van komitees en de vaststelling van hun ver
the provisions of the Act and of the bye-laws and regulations richtingen, behoudens het bepaalde bij de Wet, de Bijwetten 
for the time being in force. en Regulaties te dien tijde van kracht zijnde. 

35. Minutes of the proceedings of every meeting of the 35. De sekretaris houdt notulen van de verrichtingen van 
Council shall be kept by the secretary, or in the event of his iedere raadsvergadering, of bij zijn afwezigheid iemand andel'S 
absence by some other person appointed for the occasion by voor die gelegenheid door de voorzitter aangesteld, zullende 
the chairman, a fair copy of which minutes shall be madg in een afschrift in 't net van de notulen in een daartoe bestemd 
a book to be kept for that purpose and signed by the chairman boek worden gemaakt en door de voorzitter op de eerstvol-
at the next succeeding meeting of the Council. gende vergadering van de Raad. worden ondertekend. 

36. The travelling and other necessary expenses incurred 36. De reiskosten en andere noodzakelike uitgaven van 
by any member or members in attending meetings of the een lid of leden voor het bijwonen van de raads- of komitee
Councilor of any committee shall be paid by the vergaderingen worden door de sekretal'is of thesaurier na 
secretary or treasurer on the approval and by order of goedkeuring en op last van de Raad betaald. 
the Council. V.-JAARVERSr.,AG, BOEKHOUDING EN AUDIT. 

V,-ANNUAL HEPORT, ACCOUNTS AND AUDIT. 37. De Raad laat behoorlik boekhouden van de inkomstell 
37. The Council shall cause proper accounts to be kept of en uitgaven va11 het Genootschap, en van de bezittillgen, baten 

the income and expenditure of the Society, and of the property, en schulden van het Genootschap, zullende de boeken jaarliks 
assets and liabilities of the Society, and the accounts shall be een maand v66r de jaarlikse algemene vergadering afgeslotell 
closed annually one month prior to the annual general en het dan uit te brengen financiele verslag en de balans 
meeting, when the statement and balance sheet then to be opgemaakt worden. Het bibliotheekfonds van het Genoot
submitted shall be made out. The Society's library funds schap wordt afgezollderd gehouden van zijn andere fondsen. 
shall be kept apart from its other funds, . 38. Het verslag van de president, het financiele verslag 

38. At least fourteen clear days before every annual over het afgelopen jaaI ell de balans van het Genootschap (de 
general meeting the president's report and the statement beide laatsigenoemde ondertekend door de audlteur) liggen 
of accounts for the past year and the balance sheet of minstens veertien volle dagen v66r iedere jaarlikse algemene 
the Society (the statement and balance sheet signed by the vergadering tel' inzage van de leden ten kantore van de 
auditor) shall lie for inspection of the members at the office sekretaris en een afschrift ervan wordt aan ieder lid per post 
of the secretary, and a copy of the same shall be posted to toegezonden, 
each member. 

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



, 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 301'H MAY, 1916. 

39. There shall be one auCiitor who shall be elected at:~the 39. Er zal zijn een auditeur, die op de jaarlikse algemene 
annual general meeting. He shall remain in office for one vergadering verkozen wordt. Hij bekleedt zijn ambt voor een 
year, on the expiry of which period he shall retire and a jaar na verloop van welke tijd hij lLftreedt en een opvolger ver
successor shall be elected, and so on from year to year, the kozen wordt, en zo voorts van jaar tot jaar, zullende de aftre
retiring auditor being eligible for re-election. The outgoing dende auditeur herkiesbaar zijn. De aftredende auditeur wordt 
auditor shall be deemed to continue in office till the close of geacht in funktie te blijven totdat de jaarlikse algemene 
the annual general meeting, or if from any cause his successor vergaderingafgelopen is of, wanneer om de een of andere 
shall ilOt be elected at such meeting, then till the election of reden zijn opvolger niet op die vergaderillg gekozen wordt, tot 
his successor. The auditor's remuneration shall be fixed by de verkiezing van zijn opvolger. Het honorarium van de 
the members at the annual gelleral meeting. auditeur wordt door de leden op de jaarlikse algemene 

40. If allY vacallcy shall arise,during the year ill the post of vergadering vastgeste}d. " 
auditor through death, resignation, absellce, or otherwise, such 40. Wanneer in de loop van het jaar een vakature ont
vacancy may be filled by the Council. staat in het auditeursambt wegens overlijdell, bedanking, 

VI.-AuTICLES OF CLERKSHIP. 

afwezigheid of anderszins kan deze door de Raad vervuld 
worden. 

VI.-LEERKONTRAKT. 

41. .A~t.icles of Cle~kship shall contain ~he whole agree- 41. Een leerkontrakt bevat de gehele overeenkomst oorspron
ment l111tlally entered mto betwe~n the partle~. Should any kelik aangegaan tussen de partijell. Wordt een latere over
?ubsequent agreement supplementmg the Articles be e.ntered eenkomst in toevoeging tot het leerkontrakt aangegaan, dan 
mto, such supplemen~ary a~re~men.t shall be lod~ed w~th the moet die supplementaire overeenkomst binnen zestig dagen 
secretar~ of the SOCIetj wl~hm SIXty days of. Its be mg. so na aldus te zijn aangegaan bij de sekretaris van het 
entered ~nto, ~nd the C.ouncil shall have the nght to reJect Genootschap ingediend worden. De Raad is gerechtigd 
any ArtlCI~s 0 Clerkslnp?r suppl~men~ary agreement lodged om leerkontrakten of supplementaire overeenkomsten ingediend 
as aforesaId, w!1lch are.m confi:ct WIth the AC.t o~' these als voormeld te verwerpen, welke in strijd zijn met de \Vet 
bye-laws or wlncli contam any Improper or ObjectiOnable of met deze bijwetten of welke onwettige of verwerpelike 
clauses. klausules bevatten. 

VII.-UNPIWFESSlONAL CONDUCT. VII.--'N IET-PUOFESSIONELE HANDELINGEN. 

42. Unprofessional or dishonour able or unworthy conduct 42. Onder niet-professionele of oneerbare of onbetame-
011 the part of an attorney, notary or conveyancer shall like handelingen van de ~ijde v~n prokureurs, notarissen of 
include,ilitcl' alia, Ule following :- transportbezorgers wordt, 1nter aha het volgende gerekend : 

. (1) Werven. 
(1) ;OUtI~lg: .• . . (2) Het afstaan of ontvangen van kommissie in strij~ 
(2) The gIvmg 0.1'" takmg or allowances m contraVentIOn met de bepalingen van de Wet, of van deze bijwettell 

of the 'provIsIOns of the Act, or these bye-laws and en regulaties. 
regulatIOns. (3) Het wederrechtelik opschorten van de betaling van 

(3) Withholding the payment of trust moneys without trustgelden. 
lawful excuse. . . . . (4) Op enigerlei wijze een onbevoegd persoon helpen, 

(4) In any way assIstlllg, allowmg or ellablmg an un- toelaten of in staat steIl en am eell loon te vorderen 
qualifi~d person to charg~, recover. or receive any !~e, innen of ontvangen, of betaling te verkrijgen voor; 
or den:-,e an.y remuneratIOn ~or, III "respe~t of or.llll ten aanzien van of in verband met het optrekken of 
connectIOll WIth the preparatIOn or executIO~ o~ any ten uitvoer brengen van een dokument, of het ver-
document,. or the performance of any proresslOnal richten van profession eel werk, tot het optrekken, 
work WhICh only an atton.Iey, nc;tary or con- ondertekenen, ten uitvoer brengen, attester en of ver-
veyancer, ~s the case may be, IS qualified by. law to richtenwaarvanslechtseenprokureur,notarisoftrans-
pr0pare, s:g~, execute, attest or perform, or III anS portbezorger, respektievelik wettig bevoegd is, of op 
way COn1ll~lllg at any arrangement, agreement, or 6nigerlei wijze de een of andere schikking, overeen-
understan~mg whatsoevt>.r ~hereby any such fee or komst of regeling oogluikend toelaten waarbij door 
remuneratIOn as a~oresald IS, or shall be, char~ed, een onbevoegd persoon een loon of betaling voormeld 
recovered or. receIved, by ~ny. such. unqualI~ed gevorderd, gelnd of ontvangen wordt of zal worden: 
perso~; prOVIded that notillng m thIS re~ulatIOn met dien verstande, dat het bepaalde bij deze regula-
con tamed shall be const~ued as prev.entmg an tie een ingeschreven agent niet verhindert om enig 
enrolled agent from chargmg or recoverlllg any fee loon of honorarium te berekimen of in te vorderen 
or remune:ation. for work done or hereafter to be voor door hem verricht of te verrichten werk dat hij 
done by h~m wlllc~ he could !egally have charged. or onder geIijke omstandigheden wettig berekend of 
recovered In the like case prIOr to the promulgatIOn ingevorderd zou kunnen hebben v66r de afkondiging 
of the Act. ' van de \Vet. 

(5) Any wilful breach of the, provisions of the Act or (5) Het opzettelik overtreden van de bepalingen van de 
these bye-laws and l:egulatlOlls. 'Vet of van deze bijwetten en regulaties. 

VIII.-CoMPLAINTS. VIII- KLACHTEN . 

. 43. The Council shall consider any complaint made by or 43. De Raad overwee&t i~dere klacht gedaan door or tell 
on behalf of any person feeling aggrieved by reason of an)" behoeve van personen dIe .zIch bezwaard ~evoelen o~ grond 
aIle ed irregular, improper or unprofessional conduct of an van. beweerde ~nregelmatIge, onbetameh~e of met-pro-
atto~ne notal' or conveyancer. y fesslOlJele hande1ll1gen van prokureurs, notanssen of t:r:ansport-

y, 'I Y . . . bezorgers. 
44. The ~ouncII may reqUIre the eoroplalll.aut to file 44. De Raad kan de aanklager opvorderen om verdere 

further p~rtlCulars of a:ly of the matters complamed of, .and biezouderheden o"er te leggen aangaande de klacht en kan 
may reqUIre the complamt or any part thereof to be venfied eisen dat dezelve of een onderdeel ervan onder ede bevestigd 
by affidavit. .. wordt. 

45. The Council may call upon the person whose conduct I 45. De Raad kan de persoon over wiens gedrag geklaagd, of 
is complained of, or is under investigation, to send 10 the een onderzoek hangende is, opvorderen om binnen een en twin
secretary within twenty-one days thereafter all explana- tig dagen daarna aan de sekretaris een opheldering te zenden 
tion in answer to the complaint, and may require such ex- in antwoord op de klacht en kan eisen dat zulk een opheldering 
planation to be verified by affidavit. onder ede bevestigd wordt. 
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IX.-FEES I IX.-LoNEN. 

. 46.· T~e fees payable to the Society in terms of the follow-l 46. De .lonen aan het Genootschap verschuldigd in termen 
mg sectIons of the Act shan be as follows respectively:- van de hleroncter genoemde artikels van de Wet zijn respek

tievelik als voIgt :-
(1) 

(2) 

In ~erms of section thirty-one, 
articles of clerkship, £2 2s. Od. 

011 registration of ) (1 In termen van artikel een en de1'tig, voor registratie 

In terms of section thirty-to It 1', on 
cession of articles, £1 Is. Od. 

registration of 
van een leerkontrakt, £2 2s. Od. 

(2) In terme~ van artikel ~'ier en dertig, voor registratic 
van ceSSIe van een leerkontrakt, £1 Is. Od. 

(3) In terms of . section twenty-two, 011 admission as (3) In termen van artikel twa: ('n twintig, voor toelating 
attorney, £3 3s. Od. als prokureur, £3 3s. Od. 

(4) In terms of section twent.lJ-eiglt·t, for each certificate (4) In t.ermell van artikel acht en twinl'ig, voor ieder 
£1 Is. Od. ' certlfikaat, £1 Is. Od. 

47. The fees payable as aforesaid shall 1:e paid as 47. De lonen verschuldigd als voornoemd zijn betaal-
follows :_ baar als voIgt :-

(1) 

(2) 

(3) 

In te~ms of sections thiTty-one and tkilty-to'ltr en 
depOSIt of the arti~les or cession respectively with 
the Secretary, for registration. 

In te;ms. of section twenty-two, on filing notice of 
applIcatIOll for admission. 

In terms of section twenty-eight on applieatio11 to the 
Secretary for the certificate required. 

(1) 

(2) 

(3) 

In term en van al'tikels een en dertig en vier en de1't'iy 
bij indiening van 't leerkontrakt of de cessie ervan 
respektievelik bij de sekretaris tel' registratie. 

In termen van artikel twee en t~Il"intig, bij 't indienell 
van de kennisgeving, aanzoek doende om toelatil1g. 

In termen van artikelaeht en twintig, bij aanzoelr aan 
de sekretaris om het verlangde certifikaat. 

X.-GEMENGDE BEPALINGEN. 

48. Het kantoor van de in funktie zijnde sekretaris is 
48. The office of th~ secretary for the time being shall het kantoor van het Genootschap. 

be the office of the Society. 49. De Raad kan 11aar goedvinden een sekretaris the-

X.-MrSCELLANEOUS. 

49. The Council may appoint and remove a secretary, s~.urier, en klerken, ambtenar.~n en bedienden .va~. tij~ tot 
t:easurer,. and su?h clerks, officers and servants as it may from tlJd a~nstellen en ontslaan. HIJ kan voorts een Ult ZIJl1 ulldden 
tune to tIme. t~lllk fit. It may further employ one of its of dlen,s firma werk opdragen als prokureur voor het 
number ·or Ius firm as attorney for the Society. Genootschap . 
. 50. The Counc{l may pay to the secretary, treasurer, and 50. De Ra,:d kan de sekretaris, thesaurier, en andere am1:te
~ther officer~ and servants of the SOCIety such salaries, fees, or naren en bedlCnden van h?t Genootschap zulke salal'issen. of 
wages or give them or any of them such remuneration as it 10nen betalen of hun of emgeel1 van hen zulk een honorarium 
may from time to time think advisable. toekennen alB hij van tijd tot tijd raadzaam acht. 

51. All SUbscriptions or other moneys payable to the 51. AIle sUbskripties of andere gelden verschuldigd aan 
Society shall be paid to the secretary or the treaeurer who shall het Geno~tschap worden betaald aan de sekretaris of aall 
with all convenient speed, place the same to the credit of th~ de thesaul'ler, die dezelvc zo spoedig mogelik in 't krediet van 
Society in a bank, to be named by the. Council, and no pay_het Genootschap bi~ een bank s~ort door de ~aad te 
ment shall be made, on account of the Society, without the ;vorderl genoemd, zul~ende geen betalmgeu voor rekemug van 
order of the Council, and all drafts and cheques drawn on the t. Genootschap geschledtJn dan op last van de Raad; aIle 
bankers :"gainst the. fuuds ?f the Society shall be signed by wisseis en cheques getrokken op de bank tegell de fondsen \'a~l 
the preSIdent or vICe-preSIdent and the secretary or trea- het Geno?tschap. :noetell ondertekend. worden doo: de preSI
surer, and all drafts and cheques paid to the Society shall be d~nt of VIce-preSIdent en de sekretarls of thesaul'ler en alle 
i.ndorsed by the president or vice-president, or the secretary wI~sels en cheques aan het GeJ~ootschap betaald moeten 
or t.l'E>1tsurer. . geendosseerd worden door de preSIdent of vice-president of 

de sekretaris of thesaurier. ' 
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UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MAY, 1916. 

No. 21,'1916,] No, :H, 1916.] 

WET 
To amend the provisions of the South Africa Act. Tot WIJZlgmg van de bepalingen van de Zuid Afrika 

1909. relating to the payment of members of Wet. 1909. met betrekking tot de betaling van 
. Parliament. Parlementsleden. 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of .~ Senaat en de V olksraad van de U nie van Zuid Afrika 

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

xxv 

1 N 1 
. 1 d" , . 1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen ill artikel Wijziging 

Amendmellt • ot 1WIt lstan mg anythlllg to the contrary cOlltallled III "I . d Z 'd Af'k W t 1909 II dIvan artikel 
f f t' fil ' fl' ' zes en -/"J t1·U van e Ul n a e zu en e rege s .. ' 

0, sec ,lOll sec Ion t y-Sl:C 0 t Ie South Afnca Act, 1909, from and after . . ' ,," zes en 'C~iftlll 
tiftll-,~I:e of the 19th day of N . b 1915 tl I 'tl betreffende de betalmg van de Jaarhkse toelagen van leden van de Zuid 
South Africa pavmellt of th'e nlloUvelmller, 'f Ie rbu es gfovtelrnllisg tIe van de Senaat en van de Volksraad van en na de negentiende Afrika Wet. 
Act, • . a a a owance 0 mem ers 0 Ie ena e db" I' 'k and of the Hou e f A bl 1 II b t t' t' ag van Novem er, 1915, zlJn zoa s m art.l el t'Wee van deze 

Method of 
payment of 
allowances 
of membere, 

When mem
ber deemed 
ab8ent. 

Exemptions 
from 
deductions. 

. Short title. 

t 
•. o of tl' A t S °d ssemt,y s laf edads set' ou fIll Sbec lOn \Vet uiteengezet. envrijstellillgen van afkortingen wegens afwe-
.( ·11S c, an exemp lOns rom e uc lOllS or a sence· . k . I . d l' 'k l' d 

IIlay be n ade a 
'd d . t' I f tl' A t zlgheld unnen gesc ne en zoa S In art! e v?e'l' van eze Wet 

1 s provl e In sec Ion OUT 0 11S C, . .. voorZlert, 

2. Subject to the deductions incurred, if any, the Clerk of 2. Onderworpen aan de eventueel gemaakte afkortingen, Wijz~ van 
the H,ouse c~ncerned shall pa?, to every member of the House zal ,de Klerk V~? het b~t,rokken .Hui,s" aan ieder :i~ van h~t ~~:~!~! ::: 
of wIuch he IS Clerk (excIudmg Ministers receivina- a salary HUlS waarvan hlJ Klerk IS (met mtslUltmg van MlIllsters dIe leden~ 
under the Crown, the President oithe Senate and tIle Speaker een bezoldiging onder de Kroon ontvangen, de President van 
of the House of Assembly) his parliamentary allowance in de Senaat en de Speaker van de VoIksraad) zijn parlements-
monthly instalments at the rate of four hundi'ed pounds per toela~e in maandelikse paa~ementen betalen tegen het bedrag 
annum, the first month to be reckoned (a) in the case of the van Vler honderd pond per Jaar, de eerste maand te worden ge
Senate in respect of a member nominated or elected (1). before rekend (a) in het geval van de Senaat, ten opzichte van een lid 
the commencement of this Act as from the date such member,genomineerd of gekozen (1) VOOI' het inwerkingtreden van deze 
took his seat for the first time and (2) after the commencement Wet, van af de datum wanneer zodanig lid zijn zitplaats voor 
of this Act from the date notified in the Gazette as the date on het eerst innam en (2) na het inwerkingtreden van deze'Vet, 
which the member was nominated or elected and (b) m the van de datum ,in de Staa,tskl1erant bekend gemaakt als de ~atum 
case of the House of Assembly from the date notified in the waarop het lId genommeerd of gekozen werd en (b) m het 
Gaiette as the date on which the member was elected. geval van de Volksraad, van de datum in de Staatskoerant 

bekelld gemaakt als de datum waarop het lid gekozen werd. 
3. A ,membe!' sl~all be deemed to have been absent on any 3. Een lid wordt geacht afwezig te zijn geweest oJ? enige dag Wanneer lid 

day .durmg wIucll ne shall not have attended a either gedurende welke hiJ' niet een vergadel'ing hetziJ' van het Huis bc"ch~nwd 
f tl H f 'tt f l' I h ' ' afweZl<Y te o Ie ouse or 0 any comml ee 0 w HC 1 e IS a member. hetzij van een komitee waarvan hij lid is, zal hebben bij- zijn g:W€cst. 

4 I dd
" tl '. gewoond, 

• n a ItlOn to Ie exemptIOn prOVIded in terms of section ' , ." ,. Vrr~telliD 
one of the Removal of Disabilities (War' alld Rebell' ) A t 4. Met machtnemmg van de vnJstellmg voorZlen 1Il termen J • 

1011 C , 'k I d W ' 0 b kId (0 geD van 
1915, a member shall be exempted from deductions on account van artl e een, van e egnemmgvan n. e w,~am Ie en o~. afkol'tingcn. 
of his absence- log en RebellIe) Wet, 1915, wordt een hd vl'lJgesteld vall ,u

kortingen op grond van zijn afweziaheid-
(a) for any number of days not exceeding fifteen on which ,<> ..' 

he fnils during an ordinary- session (being a session (a) voor een h~~ntal d.ag~n llJet v1ttlen te boveng~al!de 
at which the estimates of expenditure for the ordinary w( ~~rdop IJ :'tet~zmm - g~ udren

b 
e eet!,l gewone, zlttmg 

administrative services of a financial y' ear are '_ zlJn e een Zl' mg waarm e egro -mg van mtgaven 
con d d ' 't t' d' t sidered), and f.or causes other than those specified in voor . e g~wolle a mlms ra leve lens en van een 

paragraph (b) of this section: to attend a meeting of fi~anc:~el Ja~r. behand~l~ wordt) ~n ':'001', ~orzaken 
the House or of any commIttee of which he is a Il1et zlJnde dIe m P!1raglaaf. (b) _ val: dlt art!kel ,:,er-
member' and meld, een vergadermg van het Hms of een komltee 

, waarvan hij lid is, bij te wonen j en 

(0) when his absence is due to his illness or to the (b) wauneer zijn afwezigheid veroorzaakt wordt door zijn 
summons or subpU'lla of a 'competent court (except a ziekte of door een dagvaarding of subpama van een 
summons to answer a criminal charge upon which] bevoegd Hof (behalve een dagvaardillg voor een 
such member is convicted), : kriminele klachte waarop zodallig lid veroordeeld 

5. This Act may be cited for all purposes as 
of Members of Parliament Act, 1916. I 

werd,) 
the Payment 5. IJeze Wet kan voor aIle doeleinden worden aangehaald Korle titel 

als de Betating van Parlementsleden Wet, 1916. 
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UNIGN GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MAY, 1916. 
w 

No. 22, 1916,] No. 22, l!HS.] 

ACT WET 
! 

To provide for the regulation, control, andiTot Voorziening in de Regeling, het Destuur en 
management, of Railways, Ports and Harbours' Deheer van Spoorwegen en Havens in de 
in the Union. and to declare the powers, juris-I Unie .en tot vasts telling van de bevoegdheden, 
diction, duties and obligations of the Railways: het gebied, de plichten en verplichtingen van de 
and Harbours Administration and for matters i Spoorwegen en" Havens Administratie en tot 
incidental thereto. voorziening in zaken in verband daarmede. 

===-~~-"=~=~===~~,===-~~i.=:...=~=========-===--.... ======== 

BE IT ENACTED by the Killg'S Most Excellent Majesty,iZIJ H,ET BEPAALD door Zijn Majes~eit de ~oning,. de 
the Senate and the House of Assembly of t1le Union ofi Senaat en de Volksraad van de Ume van Zmd-Afnka, 

South Africa, as follows: fals voIgt :-. 

PRELIMINARY. VOORAFGAANDE BEPALINGEN. 

1. The laws specified in the First Schedule 
are hereby repealed to the extent set out in 
column of that Schedule. 

I 
to this Acti 1. De weLten vermeld in de Eerste Bijlage tot deze Wet, in Wet~herroe. 
the fourth ide omvang aangewezen in de vier de kolom daarvan worden ping. 

!hierbij ingetrokken. 
! 2. In deze Wet hebben onderstaande uitdrukkingen, mits Woordbepa. 

2. In this Act, unless inconsistent with the context,-- ihet ver?and niet een andere zin aanwijst, de navolgende tingen. 

"Ad .. t t' "1 II 1 h' f h Ibetekems:-
tmYlls r: 1011 S la mean t Ie aut. onty or t e con. i

l 
"Administratie" betekent het gezag belast met het 

1'0 an managem~nt of the. raIlways, ports and bestuur en beheer van de spoorwegen en havens van 
har~ours of the Umon as estabhshed under the South! de Unie zoals ingesteld ingevolge de Zuid Afrika 'Vet, 
AfrIca Act, 1909, or any amendment thereof; I 1909 f ... , d , . i ,0 een wIJzIgmg aarvan; 

" Administration's jurisdiction" shall mean and include "gebied van de AdministraHe" betekent en omvat alIe 
all railways, railway lands, ports, and harbours of spoorwegen, spoorwegterreinen en havens van de 
the Union, together with such further area of juris- Unie, met inbegrip van zodanig verder gebied, als 
diction as may from time to time be acquired by the vall tijd tot tijd door de Administratie verworven of 
Administration or be assigned to it by the Governor- aan haar door de Goeverneur-generaal toegewezen 
General, and in particular, in reference to ports and wordt. Inzonderheid in toepassing op havens, om-
harbours, the expression c" Administration's jurisdic- vat de nitdrukking " gebied van de Administratie ", 
tion ". shall include the areas described in the Second I de kringen omschreven in de Tweede Bijlage tot deze 
Schedule to this Act unless and until altered by the' \Vet, tenzij en totdat zij door de Goeverneur-generaal 
Governor-General by proclamation in the Gazette; bij proklamatie in de Staat,~koerant gewijzigd 

" fare" shall include all sums received or receivable, worden; 
charged or chargeable, for conveyance of passengers " vervoerprijs" omvat aIle voor het vervoer van reizlgers 
upon or alon.,. any railway' op of over een spoorweg ontvangen of ontvangbare, 

" f " h 1:' . 'tl 't' 't' .' berekende of berekenbare sommen j ree pass s a I l1;<lan an au Ion y 111 Wrl mg gIven , . . 'b'l' t" b t k t d d Ad .. t t' f d 
b tl Ad " t t' b ill tl t 'VrlJ I Je e e en een oor e mUllS ra Ie 0 oor y . )e mllllS ra IOn or y an 0 cer lere 0 d b' f b· .. 

, t d f tl t h 't' . t een aartoe aangewezen am Lenaar a gegeven eWIJs, 
appom e or, Ie person o. w om? IS gIVen, 0 dat de persocin aan wie het bewijs is afgegeven 
travel as a passenger on a raIlway WIthout the pay- It' d' 'd b t r " l' 
ment of any fare' ge:e.c 1 Ig IS zon er e a lll~ van vervoerpnJ!! a s 

, relzlger op een spoorweg te reI zen ; 
" freight" shall include all sums received or receivable, " vrachtloon" of "vracht" omvat aIle voor het vervoer 

charged or chargeable, for the transport of goods; van goederen ontvangen of ontvangbare, berekende of 
" goods" shall mean goods, luggage, or other movable berekenbare sommen; 

property of any description, and shall include animals " goederen" betekent goederen,. bagage of andere roe-
and birds, whether alive or dead; rende zaken van welke aard ook, daaronder begrepen 

" harbours" shall mean and include the ports and har
bours of Table Bay, Mossel Bay, Port Elizabeth, East 
London, Durban, and any other ports or harbours 
that are now or may hereafter come within the control 
and management of the Administration, and shall in
clude the respective areas thereof within the Admini
stration's jurisdiction, together with the wharves, 
slips, docks and breakwaters, and the machinery, 
plant, tools, and other property appertaining thereto; 

" imprisonment" shall mean imprisonment, with or with
out hard labour, as the court which passes sentence 
for an offence under this Act may determine, except 
where imprisonment with hard labour is expressly 
provided by this Act as a punishment for an offence; 

" intoxicating liquor" or " liquor" shall mean any spirit, 
wine, ale, beer, porter, cider, perry, hop beer, Rafir 
beer, or any liquor containing more than two per 
cent. of proof spirit and any other liquor which the i 
Governor-General may from time to time declare I 
by proclama,tioll in the" GaztCtte to be l11cluded in this 
definition; i 

dieren en vogela, hetzij levende of dode; 
" havens" betekeni en omvat de havens van Tafelbaai, 

Mosselbaai, Port Elizabeth, Oost Londen, Durban en 
aHe andere havens die tans staan of hierna komen 
onder het bestuur en beheer van de Administratie, 
daaronder begrepen de respektieve terreinen daarvan 
binnen het gebied van de Administratie, benevens de 
kaaien, scheepshellingen, dokken en breekwaters, en 
de bedrijfsinricht,ing, machinerie, werktuigen en 
andere bijbehorende zaken; 

" gevangenis" betekent gevangenis met of zoIlder harde 
arbeid, naar gelang het hof beveelt, dat ter zake van 
een overtreding van deze Wet veroordeelt, behalve 
wanneer gevangenis met harde arbeid uitdrukkelik 
bij deze W:et op een overtreding gesteld wordti j 

" bedwelmende drank" of " sterke drank" betekent enige 
spiritus, wijn, ale, bier, porter, appelwijn, perewijn, 
hopbier, Kafferbier of andere drank, die me<:.I: dan 
twee percent proefspiritus bevat., en enige 
andere drank, die de Goeverneur-generaal van tijd 
tot tiMl bi i proklamatie in de Staatskoemnt in die 
omschrijving mocht opnemen; 
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" luggage" shall mean such articles of necessity of per
sonal use and convenience as, being enveloped in 
some kind of package, are usually carried by passen
gers for their personal use, but shall not include 
merchandise or other valuables, which, though 
carried ill the trunks of passengers or otherwise, are 
not designed for any such use, but are for sale or 
other like purposes; 

., master," in relation to a ship, shall mean any person 
(other than a pilot) having charge of that ship j 

" Minister" shall mean the Minister of Railways and 
Harbours or any other Minister to whom the Gover
nor-General may from time to time, assign the 
ministerial responsibility for the Department of 
Railways and Harbours of the Union; 

"perishable goods" shall mean goods liable to rapid 
deterioration, and shall include fish, fruit, vegetables, 
plants, bread, meat, game, butter, eggs, milk, dogs, 
small animals, birds, poultry, and any other thing 
which may hereafter be declared by the Governor
General by proclamation in the Gazette to be perish
able goods; 

" private railways" shall mean ail lines of railway within 
the Union that are now or may hereafter be con
structed for a private person or corporation by virtue 
of any law, and all lands, stations, sidings, bui)dings, 
plant, machinery, rolling stock, and all other movable 
and immovable property and servitudes used in 
connection therewith; the term" private railways "I 
shall also include the line of the Rhodesia Railways I 
from Vryburg to the northern boundary of the Union. 
in the event of the control and working thereof being! 
hereafter undertaken and carried 011 by the Rhodesia I 
Railways j ·1 

" railw.ay" shall mean the whole or any portion of the 
raIlways j . , 

" railways" shall mean and include all lines of railway I 
within the Union over which the Administration has 
control or running rights, and all lands, stations,· 
sidings, buildings, plant, machinery, rolling stock I 
and all other movable and immovable property andj 
servitudes used in connection therewith; ! 

" regulation" shall mean any regulation made and in .1· 

force in accordance with this Act; 

"rolling stock" shall mean locomotive engines, tenders, I· 

motors, coaches, wagons, trucks and trolleys of all 
lli~;' . 

,. servant" shall mean any person exclusively employed I 
under the Administration, who is remunerated by 
salary or wages; 

"ship" shall include any ship, vessel, or boat of any 
kind whatsoever, whether propelled bv steam or 
otherwise, or towed; . 

" traffic" shall include not only passengers and their 
luggage and goods conveyed by the Administration, 
but also rolling stock; i 

" through traffic" shall mean traffic which is carried over I 
.the railway lines administered or controlled ·by more 
than one Rail way Administration; , 

I 

"train" shall mean a locomotive engine or motor bY!1 
itself, or any rolling stock that is drawn or propelled 
along a railway or is in course of being drawn or 
propelled along a railway by a locomotive engine 01'1 
motor: . 

, ticket" shall include a single ticket, a return ticket, a i 
season ticket, a trip bearer ticket (when date-stamped I 
at a booking office) and any other written authority i 
(not being a free pas~) for a persoll to travel as ill 
passenger on .the railways; 

• 

" bagage" betekent aIle benodigdheden voor persoonlik 
gebruik en gemak die, in een of ander soort van 
verpakking, gewoonlik door reizigers voor hun 
persoonlik gebruik medegenomen worden, daar
onder echter niet begrepen handelswaren of andere 
artikelen van waarde die, of schoon in reiskoffers of 
anderszins medegevoerd wordende, niet dienen tot 
zodanig gebruik, doch bestemd zijn voor verkoop of 
dergelijke doeleinden j 

" gezagvoerder," iIi toepassing op een schip, betekent 
ieder, behalve een loods, die het gezag voert over dat 
schip; 

" Minister" betekent de Minister van- Spoorwegen en 
Havens of een ander Minister, aan wie door de Goe
verneur-generaal van tijd tot tijd de ministeriele 
verantwoordelikheid voor het Departement van Spoor
wegen en Havens van de Unie wordt opgedragen; 

" aan bederf onderhevige goederen "betekent goederen, 
die aan spoedig bederf onderhevig zijn, daaronder 
begrepen: vis, vruchtell, groenten, planten, brood, 
vlees, wild, boter, eieren, melk, honden, kleine dieren, 
vogels, pluimvee, en aIle andere zaken, die na deze 
door de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de 
Staatskoerant aan bederf onderhevige goederen ver
klaard worden; 

" private spoorwegen "betekellt alle spoorweglijnen bin
.nen de Unie, tans aangelegd of na deze uit krachte 
van een wet aangelegd ten behoeve van een privaat 
peraoon of rechtspersoon, alsmede aIle terreinen, 
stations, halten, gebouwen, bedrijfsuitrusting, machi
nerie, rollend materieel en aIle andere losse en vaste 
goederen en servituten tot het ,gebruik ervan dienen
de j de uitdrukking "private spoorwegen" omvat 
tevens de lijn van de Rhodesia Spoorwegen van Vrij
burg naar de noordelike grens van de U nie in geval 
de Rhodesia Spoorwegen na deze het bestuur en de 
eksploitatie daarvan ruochten verkrijgell; 

" spoorweg" betekent het gehele spoorwegnet of een 
onderdeel daarvan ; 

" spoorwegen "betekent en omvat het spoorwegnet bin
nen de Unie, waarover de Admillistratie het bestuur 
of het recht van treineloop heeft, alsmede ane ter-
reinen, stations, halten, gebouwen, bedrijfsuitrusting, 
machinerie, rollend materieel en aBe andere losse en 
vaste goederen en servituten tot het gebruik daarvan 
dienende j 

" regulatie" betekent een regulatie vastgesteld en van 
kracht overeenkomstig daze \Vet; 

"rollend materieel" betekent lokomotieven, tenders, 
motors, rijtuigen, wagens, truks en trollies van elke 
soort; 

" bediende" betekent een persoon, die uitsluitelld in 
dienst van de Administratie werkzaam is en die salaris 
of loon trekt; 

" schip " betekent een schip, vaartuig of boot van welke 
aard ook, hetzij door st,oom of anderszins voortbe
wogen of gesleept; 

" verkeer "of "vracht" omvat niet alleEm reizigers en 
hun bagage en goederen, die door de Administratie 
vervoerd worden, maar tevens rollend materieel; 

" doorvoer" betekent het verkeer,· dat p1l1ats vindt over 
de spoorwegen, welke door meer dan een Spoorweg 
Administratie beheerd of bestuurd worden j 

" trein" betekent een losse lokomoti(>f of motor, of 
rollend materieel, dat over een spoorlijn getrokken of 
voortgeduwd is of over een spoorlijn getrokken of 
voortgeduwd wordt door een lokomotief of motor; 

" plaatsbewijs " omvat een biljet voor de enkele reis, een 
retoerbiljet, een seizoenbiljet, een triphouderhiljet 
(dat met de datumstempel van een biljetkantoor ge
stempeld is), en ieder ander schriftelik bewijs (met uit
zondering van een vrijbiljet), dat een persoon recht 
geeft om als reiziger op de spoorwegen vervoerd te 
worden; 

xxvii 
J F 
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" warehouse" shall mean any building or place provided 
or used by the Administration or by any railway ser
vant in charge of a station for the purpose of storing 
or depositing goods. 'Where it is more convenient to 
the Administration that the goods to be warehoused 
shan remair: in trucks, those trucks w hen placed in 
a siding, shall, for the purposes of this Act, be 
deemed a warehouse. 

CHAPTER 1. 

GENERAL PmYERS OF THE ADMINISTRATION. 

3. The Administration shall have power-

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(f) 

to acquire, expropriate, take, hire, purchase, work, 
hold, sell, lease, deliver, transfer, or otherwise 
lawfully dispose of property, whether movable or 
immovable, including servitudes, watt"r, ships, 
and other rights, for railway or harbour 
purposes, and turn the same to account, subject 
always to the provisions of the South Africa Act, 
1909, or. any amendment thereof, and to the pro
visions of any law relating to the expropriation or 
use of land or water for railway and harbour pur
poses and to be exercised only in the manner therein 
prescribed and subject to any engagements or obliga-
tions lawfully imposed, or affecting such property; 

to enter into agreements with any person, whether 
within the Union or elsewhere, in connection with 
matters affecting or incidental to the working or con
trol of any railways, harbours, or other similar works, 
including contracts for the supply of water or electric 
energy to ships or to persons; and to grant powers 
of attorney and like authorities; 

to control, manage, and superintend railways; and to 
control, manage and superintend all harbours, docks, 
or other similar works within the Administration's 
jurisdiction, the persons working or otherwise en
gaged therein or thereon; the ships, goods and 
persons arriving at or departing from the same, and, 
if deemed necessary, to limit the right to land, 
warf)house, deliver, or ship any goods within any 
harbonr; 

to stevedore, land, ship, or tranship goods within any 
harbour, and to warehouse, deliver, and collect any 
such goods and to land or ship persons, either by 
itself or its duly constituted agents; 

to acquire or to construct any lines of railway or any 
roads or any other works whatever, or to negotiate 
with any Government or person for the acquisition 
or construction of Lines of railway, roads, or works of 
any kind, and to complete agreements concerning the 
same. No railway for the conveyance of public 
traffic and no port or harbour or similltr work shall 
be cOllstructed or acquired without the sanction of 
Parliament, but the sanction of Parliament shall not 
be llecessary for the construction of sidings or short 
branch lines to mines, stores, warehouses, or other 
works or premises, if those sidings or branch lines are 
not inttlnded for public traffic; 

(I) to undertake the control, management and working or 
the control, management, or working of any railways, 
other than those the property of the Union and 
whether within or outside the Union, or works of 
any kind, upon such terms and conditions as the 
Administration may deem satisfactory; 

(g) to erect, maintain, and regulate lighthouses, beacons, 
port lights and signal stations, and to provide the 
necessary staffs for the same. 

" pakhuis" betekent ieder gebouw of plaats door de 
Admillistratie of door een bediende aan het hoofd 
van een station, bestemd of gebruikt voor het bergen 
of neerleggen van goederen. Wan neer de Admini
stratie het geriefeliker vindt om goederell, die opge 
borgen moeten worden, in truks te houden, worden 
die truks, zo zij op een zijspoor geplaatst zijn, voor 
de doeleinden van deze "Vet gehouden voor pak
lmizen. 

HOOFDSTUK 1. 

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN VAN ADMINISTRATIE. 

I 44Z44X 

3. De Admillistratie is bevoegd - Werkkri~g. 
. . f . b' van Admllll-(a) goederen, hetzlJ losse 0 vaste, met III egnp van stratie. 

servituten, water, schepen, en andere rechten 
voor spoorweg- en havendoeleinden te verwerven, 
onteigenell, nemen, huren, kopen, eksploiteren, 
houden, te verkopen, verhuren, af te leveren, te 
transporteren, of anderszins daarover volgens wet 
te beschikken, en voordeel daaruit te trekken, 
met inachtneming altijd vall de bepalingen van de 
Zuid Afrika \Vet, 1909, of wijzigingen daarvan, 
en van de wetsbepali.l.l.gen op de onteigening of 
het gebruik van grond of water voor spoorweg- en 
havendoeleillden en slechta te worden c uitgeoefend op 
de daarin voorgeschreven wijze en met inachtneming 
van aIle verbilltenissen of verplichtillgen, wettig ge
vestigd op, of rakende die goederen; 

(b) overeenkomsten aan te gaan met enige per
soon, hetzij biunen of buiten de Unie, ten aanzien 
van zaken rakende of verbandhoudende met de eks
ploitatie of het bestuur van spoorwegen, havens of 
andere soortgelijke werken, daaronder begrepen over
eenkomsten tot levering van water of elektriese kracht 
aan schepen of personen; en volmachten en dergelijke 
lastbrieven te verlenen; 

(r,) het bestuur, bebeer entoezicht te voeren over spoor
wegen en over aIle havens, dokken of soortgelijke 
werken binnen het gebied van de Administratie, over 
de personen, aldaar werkzaam of anderszins bezig 
zijnde; alamede over de schepen, goederen en per
sonen daar aankomeude of vandaar vertrekkende, en 
wauneer zulks nodig geacht wordt, het recht te be
perkell om goederen in een haven te landen, op 
te slaan, af te leveren of te verschepen; 

(d) goederen binnerf een haven te stuwen, te ontschepen, 
te verschepen of over te schepen, en die goederen, 
hetzij zelve of door haar behoorlik daartoe aange
wezen agenten, in pakhuizen te bergen, af te 
leveren en af te hal en; en personen aan land of aan 
boord te brcngen; 

(e) spoorlij nell , wegen of andere werken, van welke aard 
ook, te verkrijgen of aan te leggcn of met enlge 
Regering of peraoon in onderhandeling te treden 
omtrent de verkrijging of de aanleg van spoorlijnen, 
wegen of werken van welke aard ook, en overeen
komstell dienaangaande te sluiten. Geen spoorweg 
dienende tot het openbaar verkeer, alsmede geen 
haven of soortg werk mag worden gebouwd of 
verworven zonder williging van het Parlement. De 
bewilliging van het Pariement is echter niet vereist 
voor de aanleg van zijsporen of korte taklijnen naar 
mijnen, magazijuen, pakhuizell of andere werken of 
percelen, indien die zijsporen of taklijnen niet be
stemd zijn voor het openbaar verkeer; 

(I) zich te belasten met het bestum', het beheer en de 
eksploitatie (of een of meer van die zakeIl) van 
spoorwegen, lliet behorende aan de Unie en of 
binnen of buiten de Unie, of van werken van 
welke aard ook, ouder zulke bedingen en voorwaar
den als de Administratie aanllemelik mocht vinden; 

(g) vuurtorens, bakens, havenlichten en seinstatiOl1s op te 
richten, in stand te houden en te regelen en ze van 
llet benodigde dienstpersoneel te voorzien; 
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(h) to construct and maintain for railway and harbour 
purposes telegraphic or telephonic communication, 
with or without wires, along or adjacent to any of 
the raiiways, or in any harbour, and for that 
purpose to enter upon any lands, roads. or streets 
and make therein all needful excavations for the 
erecting of posts and for the laying down of lines and 
subterranean communication, and to erect and act 
out any necessary posts, cables and wires: Provided 
that no excavations for the erection of posts and 
laying down of cables or wires shaH be made in any 
road or street without the previous consent of the 
local authority controlling such road or street. Every 
cable or wire of any such line, if above the surface 
crossing any road or street, shall be placed at least 
eighteen feet from the ground and so as not to hinder 
or obstruct the free use or enjoyment of the road or 
street further than is absolutely necessary for the 
proper construction, establishment, and maintenance 
of any such communication; 

(i) to establish and maintain lifeboat~, life-saving appara
tus, and such other works, institutions or appliances 
as the Administration may deem necessary for the 
requirements of any harbour or other place; 

(j) to fix and alter from time to time the wharf dues, 
rates, fares, licences and other dues and charges on 
the railways or at the harbours, or for road traffic 
conducted by the Administration; 

(k) to use upon the railways, locomotives or other engines 
propelled' by steam or other motive power, and rolling 
stock to be drawn or propelled thereby, and to trans
port and convey upon the railways or upon any road 
all such traffic, as may be offered to it for transport 
and conveyance, but subject to the regulations and 
to the byelaws of any local authority having control 
of the roads over which such traffic is transported 
or conveyed: Provided that the Administration shall: 
not carry goods by road other than to and from the i .. 
railways or harbours, except in country districts 
where a regular motor or other transport service 
has been or may be established by the Administra
tion. 

(l) to differentiate in the charge for wharfage dues on 
goods imported into a harbour between goods ·so 
imported by persons who contract to have all their 
goods transported by the railway between points 
where, in the opinion of the Administration, there is 
competition between the railway and any wagons or 
other vehicles and on goods so imported by persons 
who do not so contract; and to collect such difference 
in wharfage dues from any consignee of such goods 
so conveyed by wagon or other vehicle: Provided 
that a schedule of such points and any regulation 
providing for returns to be made by merchants for 
the purpose of carrying into effect the powers in this 
paragraph contained shall be laid by the Minister 
upou the Tables of both Houses of Parliament 
within fourteen days after the commencement of each 
session thereof; 

(m) 

(n) 

(0) 

(p) 

to sue or be sued in any legal proceedings of a civil 
nature and, subject to the law governing crimina.l 
procedure, to prosecute as a private prosecutor, under 
the name or title of the "South African Railways 
and Harbours" ; . 

to fix and determine the duties of servants of the 
Administration; 

subject to the provisions of the South Africa Act, 
1909, the Exchequer and Audit Act, 1911, or of any 
other law, to control the finances of the Administra
tion; 

generally to execute and do all s1:'ch acts, deeds and 
things as may be necessa,"y for the control and 
management of the railways and harbours of the 
Union. 

(h) telegrafiese of telefoniese verbinding, met of zonder 
draden, langs of bij een spoorlijn of in een haven aan 
te leggen en ill stand te houden voor spoorweg- en 
havendoeleinden en tot dat einde grond, wegen 
of straten te betreden en daal'in aIle uitgravingen 
te doen, die nodig zijll vor;r het oprichten van 
palen en voor de aanleg van lijnen en onder
grol1dse geleidingen en de nodige palen, kabels eli 
dradell op te richtell en te leggen: Met dien verstande 
dat geen uitgravingen voor de oprichtillg van palen 
en voor de aanleg van kabels en draden in een weg of 
straat zullen worden gemaakt zonder voorafgaande 
toestemming van het plaatselike gezag dat over 
zodanige weg of straat het toezicht heeft. De kabels of 
dradell van zulk eell lijn moeten, zo zij bovengronds 
een weg of straat kruisell, ten minste achttien voet boven 
de grond worden aangebracht, en weI zo, dat het vrije . 
gebruik en genot van de weg of straat niet meer ge
hinderd of belemmerd wordt, dan volstrekt nodig is 
voor de behoorlike aanleg, totstandbrenging en in
standhouding van zulk een verbinding; 

(i) reddingsboten, reddingstoestellen en zulke andere 
werken, instellingell of toestellen in dienst te stellen 
en te onderhouden als de Administ,ratie voor de be
hoeften van een haven of andere plaats nodig mocht 
achten; 

(j) het tarief van kaaigelden, vrachtlonen, vervoerprijzel), 
licenties, en andere betalingen of onkosten op de 
spoorwegen of in de havens of voor door de Admini
stratie over wegen ondernomen vervoer vast te steBen 
en van tijd tot tijd te wijzigell; 

(k) lokomotieven of andere door stoom of andere beweeg
kracht gedreven machines, alsmede daardoor getrok
ken of voortgeduwd rollend materieel op de spoor
wegen te gebruiken, en over de- spoorwegen of 
enige weg, alle vracht te vervoeren, die aan 
haar ten vervoer wordt aangeboden, doch 
met inachtneming van de regulaties en de 
verordeningen van een plaatselik gezag dat het 
toezicht heeft over de wegen waarover zodanige vracht 
vervoerd wordt. Mits dat de Administratie niet 
goederen zal vervoeren over weg ander dan naar en van 
de spoorwegen of havens, behalve in buitendistrikten 
waar een geregelde motor- of andere vervoerdiellst 
is of mocht worden ingesteld door de Administratie ; 

(l) ten aanzien van kaaigelden voor goederen, die in een 
haven ingevoerd worden, een verschillend tarief vast 
te stellen naar gelang die goederen ingevoerd worden 
door personen, die zich verbinden om al hun goede
ren per spoor te doen vervoeren tussen punten; waar 
naar het oordeel van de Administratie mededinging 
bestaat tUBS en de spoorweg en wagens of andere-voer
tuigen of naar gelang die goederen ingevoerd worden 
door personen, die zich niet alzo verbinden; en dit 
verschil in kaaitarief in te vorderen van de geadres
seerde van zulke alzo per wagen of ander voertuig 
vervoerde goederen : Met dien verstande dat een lijst 
van zulke pUllten alsmede aIle regula ties die tel' uit
oefening van de bevoegdheden in deze paragraaf ver
vat kooplieden verplichten tot het doen van opgaven, 
door de Minister ter Tafel van beide IIuizen van het 
Parlement moeten worden gelegd binnen veertien 
dagen na het begin van elke zittillg ervan; . 

(m) zowel eisende als verwerende in rechtsvorderingen 
van civiele aard op te treden of, met inachtnemiilg 
van de wet op de kriminele rechtspleging, als private 
vervolger te vervolgen onder de naam van de " Zuid
Afrikaanse Spoorwegen en Havens'''; 

(11.) de plichten van bedienden van de Administratie vast 
te stellen en te olllschriJven; 

(0) met inachtneming van de bepalingen van de Zuid 
Afrika 'Yet 1909, de Financiewet 1911 of van andere 
wetten, de financHin van de Administratie te be
sturen; 

:hiX 

(p) in het algemeen al datgene uit te voeren wat nodig 
mocht zijn voor het bestuur en beheer van de spoor
wegen en havens van de Unie. 

4 .. S~bjec~ to the approval of t?e Gover~or-Ge.neral, ~he 4. Onder nadere goedkeuring vall de Goeverneur-generaal Regulatieil. 
A~mll1lstra~IOn may make regulatIOns, n~t lllconsistent WIt? kan de Administratie regulaties, niet strijdende met deze'Vet, 
tIns Act, .wIth respect to any of the followmg matters, that IS vaststellen, ten aa.nzien van de volgende onderwerpen, te 
to sa.y, WIth respect to- weten, ten aanzien van-

(1) t.he mode in which and the speed at ~hich trains .arel (1) de wijze waarop en de snelheid waarmede trein. en mogen 
to be propelled or moved, and the tImes of arnval worden voortgeduwd of bewogel1 en de tijden van 
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and departure of any trains, or other conveyances, as 
also the duties of servants in connection with the 
working of trains; 

(2) the loading or unloading of rolling stock and the 
weights or dimensions of goods to be transported on 
any ro 1ling stock ; 

(3) the collection, receipt, cartage, and delivery of goods 
transported or to be transported by rail or road or at 
the harbours; 

(4) the accommodation and convenience of passengers, the 
manner in which they shall travel, the exclusion of 
short distance passengers from long distance or ex
press trains, the manner of conveying the luggage of 
passengers, the use of -bedding, lavatory accommoda
tion, urinals and other like conveniences on the trains 
or at stations, and the charges which may be fixed I 
for the conveyance of luggage; , 

(5) fares, freight or other charges, the amount thereof, 
and the time when and the place where they shall 
be paid; 

(6) the reservation of railway premises (inclnding con
veniences), or of any railway coach, or of any portion 
thereof, for the exclusive use of males or females, 
persons of particular races, or different classes of 
persons or natives, and the restriction of any such I 
person to the use of the premises, coach, or portion I 
thereof so reserved; 

(7) the proper control and management of any anchorage, I 
tidal river, dock, basin, or harbour, and the entrance 
thereto, the removal of any obstruction therein, and1 
the preservation from injury of any works, buoys, 
dreqgers, ships or other property connected there
with; 

(8) the erection of buildings or other structures, or thei 
planting of posts or poles that may interfere with the: 
proper working of any harbour or the signals or 
beacons thereat; i 

(9) the regulation of the stevedoring, landing, shipping,1 
transhipping, delivery, collection, and warehousing of 
goods at any harbour and the declaration of the 
tonnage and valuation of goods imported or exported: 
and the necessary declarations and statements in l

l
' 

support thereof; 

(10) the proper control of all ships entering or within anyl 
harbour, or coming alongside any jetties, piers, quays,1 
or wharves, or anchoring or mooring within the limits! 
of any harbour, and, subject to the provisions of auy: 
law relating to merchant shipping, the taking of: 
measures for the prevention of ships from leaving 
any harbour if overloaded or improperly loaded or: 

. insuffici('ntly manned or without qualified officers or l 

engineers or with a number of passengers in 
excess of the number that can be carried with 
reasonable safety, or if improperly found or otherwise 
unseaworthy; 

(11) the fixing and determilling of wharfage dues! 
and light dues and other harbour dues and charges 
and the payment and the exemptions from payment 
thereof; I 

(12) the prevention of shipwrecks and casualties to ships, 
and the protection of ships and cargoes wrecked or iui 
danger of being wrecked, and the removal, destruc
tion or abandonment of wrecks and wreckage and 
anchors dangerous or likely to become dangerous or a 
nuisance, or that obstruct or are likely to obstruct, 
the fairway of any harbour, or to levy and recover a 
rent for the right of a hulk or wreck or any wreckage 
to lie in any harbour, and the saving of life in the· 
case of shipwreck; , 'I 

(13) the removal or sale of stranded ships and their car
goes and appurtenances within the AdmillistratiOll's 
jurisdiction; the payment of fines, expenses of sale, 
and other charges incurred by the Administration in l 

connection therewith, and the disposal of the proceeds I 
of sale; , 

aankomst en vertrek van treineu of andere vel'
voermiddelen alsook de plichtt.:n van bedienden in 
verb and met het exploiteren van treinen ; 

(2) het laden of ontladen van roll end materieel en het ge 
wicht en de afmetingen van goederen, die met rollend 
mat,erieel vervoerd worden; 

(3) het afhalen, ontvangen, vervoeren en afleveren van 
goederen, die per spoor of over weg of bi;) de havens 
vervoerd zijn of vervoerd moeten worden; 

(4) de plaatsruimte voor en het gemak van reizigers, de 
wijze waarop zij mogen reizen, de uitsluiting van 
korteafstandsreizigers van lange-afstallds- of mel
treinen, de wijze van vervoer van bagage van reizi· 
gers, het gebruik van beddegoed, wasinrichtingen, 
waterplaatsen en dergelijke gelegenheden op de 
treinen en in stations, en het tarief, dat voor het ver·· 
voer van bag age in rekenillg gebracht mag worden; 

(5) vervoerprijzen, vrachtlonen of andere onkosten, het 
bedrag daarvan en de tijd wanneer en de plaats 
waal'op zij betaald moeten worden; 

(6) de aanwijzing van spoorweglokalen (daaronder be
grepen gemakken) of van spoorwegrijtuigen of afde
lingen daarvan voor het uitsluitend gebruik van 
mannen of vl'ouwen, of van personen van bepaalde 
rassen, of verschillende klassen van personen of 
naturellen, en de beperking van die personen tot 
het gebruik van de alzo aangewezen lokalen, njtuigen 
of gedeelten daarvan ; 

(7) het behoorlik bestuur en beheer van ankerplaatsen, 
vloedrivieren, dokken, bassins of havens, en de toe
gang daartoe, de wegruiming van belemmeringen 
daarin, en de beveiliging tegen schade van werken, 
boeien, baggermachines, schepen of andere daarmede 
verbonden zaken ; 

(8) de oprichting van gebouwen of andere bouwwerke~, 
of van posten of palen, die hinderlik zijn voor de 
behoorlike dienst van een haven of van de seinen of 
bakens aldaar; 

(9) de regeling van de stuwing, ontscheping, verscheping, 
overschepillg, bezorging, afhaling, en berging in pak 
llUizen van goederen in een haven en de aangifte van 
de tonnemaat en waarde van ingevoerde of uitge
voerde goederen en de nodige tot staving daarvan 
dienende verklaringen en opgaven; 

(10) het behoorlik toezicht over alle schepen, die een 
haven binnenlopen of daarin zich bevinden, of die 
langs steigers, pieren, kaaien of werven aanleggen, 
of binnen de omtrek van een haven ankeren of meren, 
en, met inachtneming van ';ettelike bepalingen 
omtl'ellt koopvaardij, het nemen van maatregelen om 
schepen te beletten een haven te verla ten, die over· 
laden of onbehoorlik gel aden zijn of onvoldoende 
bern and of zonder gekwalificeerde officieren of inge
nieurs zijn of meer passagiers vervoeren, dan met 
redelike veiligheid vervoerd kunnen worden, of die 
niet behoorlik van het nodjge voorzien of anderszins 
onzeewaardig zijn; 

(ll) de vaststelling van kaai en lichtrechten en andere 
havenlonen en onkosten en de betaling en vrijstel 
lingen daarvan; 

(12) de voorkoming van schipbreuken en de beveiliging 
van schepen tegen ongevallen, de bescherming van 
gestrande. schepen en hun ladingen of van schepen, 
die gevaar lopen om te st.randen, de wegruiming, 
vernietiging of verlating van wrakken en wrakover
blijfselen en ankers, die gevaar opleveren of gevaarlik 
of hinderlik kunllen worden, of die het vaarwater in 
een haven belemmeren of zouden kunnen belemmeren, 
of de heffing en invordering van huur voor het recht 
om een casco, wrak of wrakoverblijfsel6n in een 
haven te laten liggen; en de redding van schipbnmke
lingen; 

(13) de opruiming of verkoop van gestrande schepen en 
hun lading en toebehoren binnen het gebied van de 
Administratie; de betaling van boeten, de onkosten 
van verkoop en andere door de Administratie in 
verband daarmede gemaakte uitgaven, en de wijze 
va.n beschikking over de opbrengst van verko.op; 

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



, 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MAY, 1916. 

(14) the promotion of efficiency and discipline in thel 
pilot service, and the service upon the Adminis-

I 
tration's ships or works connected with any har
bour o~ lighthouse, lifeboat or life-saving apparatus, 
and provision for the examination, registration, 
and licensing of pilots, and the charges to be 
made by pilots, their duties and obligations; 

(15) subject to the provisions of any law relating to 
rp.erchant shipping, the examinatioIl and certification 
of masters, mates and engineers of ships engaged in 
local trade, whalers, tugs, dredgers, fishing boats and 
light craft, and the charges and licences payablel 
in respect thereof; and, subject as aforesaid, the 
registration, licensing, inspection and control of tugs, 
launches, hulks, fishing or ferry boats or other craft, 
and the number of passengers to be carried on the 
same, and the charges to be paid to the Administra
tion for the registration, licensing and in;;pectioll of 
the same; 

(16) the granting of licences to ferrymen, boatmen, and 
porters, landing agents, stevedores, forwarding 
agents, shipping agents, baggage and parcels agents, 
and contractors for the supply of water or ballast, or 
other persons concerned in harbour work, and the 
regulation of charges leviable by them, and the duties 
and hours of their attendance or work; 

(17) the regulation of the use of all landing places, slips, 
gridirons, docks, shears, cranes, lights, warps and 
coaling or other appliances, and provision for the 
regulation of the traffic within any railway premises 
or within any docks or along any wharves, jetties or 
quays within the Administration's jurisdiction; 

(18) the licensing or other authorization of admission on 
to the wharves, docks, jetties or other works of any 
harbour or on to any trains or railway premises, at 
any special _ times of any hotel representatives, 
landing agents or other persons soliciting patronage 
from passengers on ships arriving at any such harbour 
or at any railway station or railway premises; 

(19) the prohibition of smoking in or on wharves, jetties, 
qllays, buildings or rolling stock; 

(20) the prevention of obstructions and the preservation 
of good order on railway premises and the foreshore, 
and on banks of rivers, wharves, jetties, landing 
places, breakwaters and other works, or the ap
proaches to the same within the limits of the 
Administration's jurisdiction. 

(21) the duties and conduct while on the Administration's 
premises of cabmen, carmen, draymen, carriers, 
apd other persons, who are not in the employment 
of the Administration, but who ply for hire 
to or from any station, building, or other place which 
is under the control of the Administration; I 

(22) the admission of the public to, or their exclusion I 
from, any of the railways, docks, wharves, jetties I 
and landing places and the charges (if any) to be 
made for admission, and the closing to the public for 
such period as the Adminstration may think fit of 
any stations, docks, wharves, jetties, sheds, roads or 
landing places under its jurisdiction; 

(23) the prevention of damage or injury to any railway 
station, dock, slip, wharf, jetty, landing place or 
other works and premises, ships, railways, rolling 
stock, or any property whatever; 

(24) the prevention of the commission of any nuisance in 
or upon the railways, harbours, foreshores, docks, 
wharves, jetties or landing places, and generally the 
promotion and ensuring of good sanitation, cleanli
ness and decency within the Administration's juris
diction; 

(25) the charges to be made for warehousing goods and 
for their care or custody, and the terms and conditions 
upon which they shall be received, and provision for 
the disposal of unclaimed goods; 

_ (14) de bevordering van de deugdelikheid en tucht van de 
loodsdienst en de dienst op de aan de Administratie 
behorende schepen en werken verbonden aan een 
haven of vuurtoren, reddingsboot o:f.l.reddingstoestel, 
en de voorziening betreffende ~. afleggen van 
eksamen door, en het registreren en licentierell van 
loodsen en de regeling van het loodstarief, de plichten 
en verbintenissen van loodsen; 

(15) met inachtneming van wettelike bepalingen 
betreffende de koopvaardij, het eksamineren en 
certificeren van gezagvoerders, stuurlieden en 
machinisten van schepen in plaatselik gebruik, 
walvisvaarders, sleepboten, baggermachines, visboten 
en kleine vaartuigen, en de kosten en licenties 
betaalbaar daarvoor, en met inachtneming als voor
meld, het registreren, licentieren, inspekteren en 
kontroleren van sleepboten, barkassen, casco's, 
visschuiten, veerb0ten of andere vaartuigen, en de 
regeling van het aantal door deze te vervoeren 
passagiers, alsmede de lonen aan de Administratie 
verschuldigd voor het registreren, licentii~ren en 
inspekteren daarvan ; 

(16) de uitreiking van licenties aan veer- en bootslieden, 
aan kruiers, landingsagenten, stuwers, expediteurs, 
scheepsagenten, bagage- en pakkettenagenten en 
leveranciers van water of ballast of andere personen, 
die bij de havendienst betrokken zijn, alsmede de 
regeling van het loontarief, dat door hen in rekening 
gebracht kan worden en de omschrijving van hun 
werkkring en de regeling van hun dienst of 
werkuren; 

(17) de regeling 'van het gebruik van aIle landings~ 
plaatsen, scheepshellingen, roosters, dokken, 
hijstoestellen, kranen, lichten, werptrossen en 
inrichtingen voor het laden van kolen of andere 
toestellen en de regeling van het verkeer op spoor
wegpercelen of in dokken of op werven, steigers of 
kaaien binnen het gebied van de Administratie ; 

(18) het verlenen, bij licentie of andere vergunning, van 
toegang tot de werven, dokken, steigers of, andere 
werken van een haven of tot treinen of spoorweg
percelen op bepaalde tijden aan hotelvertegen
woordigers·, landingsagenten of andere personen, die 
de begunstigingzoeken van scheeps-passagiers, 
welke in zodanige haven, of van reizigers, die in 
een station of spoorwegterrein aankomen; 

(19) het verbieden van roken in of op werven, steigers, 
kaaien, gebouwen of rollend materieel; 

(20) de voorkommg van belemmeringen en de zorg voor 
de goede orde op spoorwegpercelen en op de voorkust 
en aan de boorden van rivieren, op werven, 
steigers, landingsplaatsen, breekwaters en andere 
werken, of de toegangen daartoe binnen het gebied 
van de Administratie ; 

(21) de plichten en het gedrag zolang zij op het terrein 
van de Administratie zijn van koetsiers, karrijders, 
vrachtrijders, voerliedim en anderen, die niet in 
dienst van de Administratie zijn, maar hun diensten 
naar of van een station, gebouw of andere plaats 
onder het beheer van de Administratie te huur 
aanbieden; 

(22) het al dan niet toegankelik stellen voor het publiek 
van spoorwegen, dokken, werven, steigers en 
landingsplaatsen, en het heffen, zo nodig, van 
toegangsprijzen, en het sluiten voor het publiek, voor 
een door de Administratie bepaalde tijd, van een 
station, dok, werf, steiger, goedereloods, weg of 
landingsplaats binnen haar gebied; 

(23) het voorkomen van schade of nadeel aan een 
spoorwegstation, dok, scheepshelling, wen, steiger, 
landingsplaats of andere werken en percelen, 
schepen, spoorwegen, rollend materieel of andere 
goederen; 

(24) het tegengaan van onbehoorlikheden in of 'op de 
spoorwegen, havens, voorkusten, dokken, werven, 
steigers, of landingsplaatsen en, in het algemeen, 
de bevordering en verzekering van een goede 
reinigingsdienst, van zindelikheid en welvoegelikheid 
binnen het gebied van de Administratie ; 

(25) het tarief voor het opslaan van goederen in 
pakhuizen, en voor de zorg en bewaring daarvan, en 
de bedingen en voorwaarden, waaronder zij aange
nomen worden en de wijze van beschikking over 
onopgevraagde goederen; 

XX:l£l 
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(26) the issue of free passes and concession tickets and the (26) de uitgifte van vrij- en koncessiebiljetten en het tegell 
prevention of abuse thereof; I gaan van misbruik daarvan ; 

(27) the definition, for the purposes of this Act, of dan- (27) de omschrijving, voor de doeleinden van deze 'Wet, 
gerous or offensive goods and the conditions under van gevaarlike of hinderlike goederen, en de voor-
which and the times when those classes of goods shall waarden waaronder en de tijden wanneer die soorten 
be transported, landed, shipped or transhipped, and van goederen mogen worden vervoerd, ontscheept, 
the pr~hibition of the transport, landing, shipping or verscheept of overgescheept en het verbieden van het 
transhIpping of those classes of goods, and provision vervoer, de ontscheping, verscheping, of overscheping 
for or sanctioning of the removal or destruction of van deze klassen van goederen en de voorziening in, 
the same; en de vergunning tot verwijdering of vernietiging 

(28) the returns to be rendered by persons of all goods daarvan j 
imported by them into any harbour when the goods (28) de opgaven, die verstrekt moetell worden ten aanzien 
have been dispatched by wagon or other vehicle van aUe in eell haven ingevoerde goederen wanneer 
between points where, in the opinion of the deze per wagen of ander voertuig verzollden zijn 
Administration, there is competition between the ti.lssen punten waar, naar het oordeel van de Admini-
railway and any wagons or other vehicles for thei stratie, bij het vervoer van goederen mededinging 
transport of goods j and the collection of differen-· bestaat tussen de spoorweg en wagens of andere 
tiating wharfage dues from persons who do not voertuigen; en de invordering van differentiele kaai-
contract to have all their goods transported by the gelden van personel1, die zich niet verbinden om al 
railway between the said points or from the con- hun goederen tussen bedoelde pUl1ten per spoor te 
signees to whom such goods may have been consigned; doen vervoeren of van de geadresseerden van die 

goederen; , 
(29) the use of railways or railway or harbour land for (29) het gebruik van spoorwegen of spoorweg- of haventer-

coal sta~ds, depositing or forwarding sites, pipe lines, rein voor kolebewaarplaatsen, opslagplaatsen, ver-
power hnes and the like, and whether the same shall zendplaatsen, pijpleidingen, krachtgeleidingen en 
be overhead or underground; dergelijke, en of dezelve boven- of ondergronds 

(30) the crossing and the manner of approaching any zuBen zijn; 
street, road or thoroughfare by a train; (30) de wijze waarop treinen een straat, weg, of doorgang 

(31) the construction, use, and maintenance of private moeten kruisen of naderen; 
sidings and branch lines connected with the railways; (31) de bouw, het gebruik en het onderhoud van private 

zijsporen en taklijnen, die met de spoorweg verbonden 
(32) advertising, and bookstalls on the railways and at the zijn; 

harbours, and the fixing of the hours and days (32) het adverteren en houden van boekestallen op de 
during which any such bookstall may remain open spoorwegen en i1). de havens, en het vaststeUen van 
for the use of the public; de uren en dagen, wanneer die boekestaBen. voor 

(33) the use of stamps as prepayment upon parcels or het gebruik van het publiek geopelld mogen blijven; 
goods; (33) het gebruik van zegels ter vooruitbetaling van de 

(34) the insurance ,of persons travelling on the railways; vracht op pakketten of goederen; 
(35) the sale of lIquors and refreshments in refreshment (34) de assurantie van spoorwegreizigers; 

rooms at railway stations and in refreshment cars, (35) de verkoop van sterke drank en verversingen in ve1'-
subject to the provisions of this Act, versingskamers op spoorwegstations, en, in verver-

1 ' , ' singswagens, met inachtneming van de bepalingen 
and generally ~lth respect to, the travelllllg or traffic upon or van deze Wet; 
the use or worklllg of the raIlways ,and harbours and for theen in 't algemeen met betrekking tot het persone- of goedere. 
good gove:nment thereof, and the mamtenance of order thereonverkeer op, of het gebruik van, of de uitoefening van de dieast 
and therelll, op de spoorwegen en in de havens, voor het goed bestuur daar-

The regula~ions may provide penalties for any contravention van en de ha~dhaving van de goede orde daarop of, daarin .. 
t~ereof or fad,:re :to compl.}' therewith and may also impose De r~gulatles kunnen strafl'en stell en op overt~edlllg of met
dIfferent penalties III case of a second or subsequent contraven- nakommg daarvan, en kunnen tevens verschlliende straffen 
tion or non-compliance, but no such penalty shall exceed a fine stell en op een tweede of vols·ende overtre~~ng of niet-nakoming, 
of ~fty po~nds, or, in default of payment, imprisonment for a z,,:!le.nde echter g~~n straf ho~er mogen ZIJ~ dan een boete van 
penod of SIX months, or both such fine and imprisonment. vIJfh15 po~d of, blJ wanbetahn~, gevangems van zes maanden, 

As often as': the cOlltr"vention of 0 f 'I t 1 'th of belde die boete en gevangems, 
d. '" l' a1 ure 0 comp y WI W dt d d - t" f' t k . 

any such regulatioll causes damage to any property under the ,or oor e o,er reulllg 0 me -na omll1g van een regu-
managementl.or control of the Ad ' 't t' th labe sC.ha. de berokkend aan goederen onder het beheer of be-

I mInIS ra lOn, e person t . d Ad " t' d 'd hid' h d causing the damage shall l'n add't1' t It l' h· s uur van.e m1nlstra 18., an IS e sc u 1ge ge ou ell tot ,Ion 0 any pena y w HC d' d d Ad '" , d d . 
may be imposed under the regulation, be liable to make the ;ergoe ,lllg aa~va~.~an .~ t' mm~s~~atl:, ~nverm111 er de 
same good to the Administration oepassmg van e 1J regula les ges e e s raJ en, 

. . , , Elke overtreding van een regulatie begaan door een bediende 
An'y c?ntraventlOn of a regula~lOn by a ,servant may, 111 kan in plaats van onderhevig te zijn aan de daarin gestelde 

subst~tutlOn of any penalty prescnbe~ th.erelll, be deemed to straf, geacht worden wangedrag te zijn en kan op dezelfde wijze 
be mIsconduct, ~nd may be de~lt With III the same man~er worden behandeld als een overtreding van een regulatie vast
as a cant.raventlOn of a regulatIOn"made under the authonty gesteld ingevolge de Spoorweg- en Havendienst'Vet 1912. 
of the RaIlways and Harbours SerVIce Act, 1912. De Administratie moet op elk spoorwegstation en in haar 

The Administration shall keep at each station on the rail. hoofdkalltoor in elke haven een eksemplaar voorhanden heb
ways and at the Administration's principal office at each har- ben van aIle geldende regula ties , Deze mogen kosteloos door 
bour, a copy of all rsgulations for the time beiJ)g in force and ieder worden ingezien. 
shall allow any person to inspect the same free of charge, De havenkapitein of ander bevoegde ambtenaar, die aan 

Whenever the port captain or other authorized officer boord gaat van een haven binnenvallend schip of langs ?oord 
boards or goes alongside of any ship arriving at a harbour he daarvan aalllegt, moet aan de gezagvoerder van het sclnp een 
sh~ll cause to be delivered to the master of the ship a copy of eksemplaar van de.ze Wet en ,van aIle voor de haven gelde~de 
tIns Act and of such harbour and quarantine regulations as haven- en karan~~lIl~ regulatles t()~ ,hand st:ll~n.: Met dlen 
may be in force in the harbour: Provided that it shall not be verstande, dat hIJ met meer dan eenmaal 1Il t Jaar, en dan 
necessary more than once in each year to deliver a copy of this slechts op verlangen van de gezagvoe~?er, een eksemplaar 
Act and of the said regulations to the masters of Sllips which van dezeWet en van bedoelde regulatles behoe~t ter hand 
regularly trade with that harbour and which have agents te ste~lell aan de geza~:,oerders :an schepen, dIe gereg~ld 
resident thereat, and then only on the request of the master. n:-~t dle haven handel drlJven en Wier agenten aldaar gevestlgd 

. z~n. 

AI~ bye-laws .and regulations in force at the commencement AIle ten tijde van de invoering van deze Wet geldende 
of t~IS Ac~ havlIlg. reference to the railways and harbours and verordeningen en regulaties, die betrekking hebben op de 
not lIlconslstent WIth this Act, shall, until altered or rescinded spoorweg- en havendienst en niet onbestaanbaar zijn met deze 
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by the Administration with the approval of the Governor. Wet, worden geacht en uitgelegd als uit krachte vandit 
General, be deemed to be regulations made under this section artikel te zijn vastgesteld, totdat zij door de Administratie 
and shall be constrned as if so made, and shall, until so altered onder goedkeuring van de Goeverneur-generaal gewijzigd of 
or rescinded, remain in full force and effect in that part of the ingetrokken zijn, zullende zij van kracht- blijven in dat deel 
Union in which they have been in force, van de Unie, waar zij op die tijd in werking zijn, totdat zij 

alzo gewijzigd of ingetrokken worden. 

CHAPTER II, HOOFDSTUK II. 

RAILWAYS. SPOORWEGEN. 

ConvtJyance of Passengers. Vervoer V(tn R eiz'igers, 

xxxiii 

~. A copy of the time-table for the time being in force 1'13- 5. Een eksemplaarvan de van tijd tot tijd geldende tijdtafel Tij~af~l!! 
~atmg to t.he conveyance of pas~engers s~all be posted up van de dienstregeling voor reizigersvervoer wordt in ieder ~~::;lakt, 
I~ ,a consplCuouS place at each railway statlOn and so as to be spo9rwegstation aangeplakt op een in het DOg vallende plek 
VISIble and accessible, waar het zichtbaar en toegankelik is, 

6. (1) Fares shall be deemed to be accepted and tickets to 6. (1) Vervoerprijzen worden geacht aangellomen en plaats- Voorwaarden 
be issued ?ubject to the condition of there being room available bewijzen afgegeven te zijn onder de voorwaarde, dat er plaats wI:~der 
in the tram and in a compartment of the class for which the beschikbaar is in de' trein of in een afdeling van de klasse ~e~jzen 
tickets are issued. waarvoor het plaatsbewijs is afgegeven, worden 

(2) E ' . . I t b ' . . f afgegeven 
(2) A t h t ' k t I b ' d d" 1 ~ en relzlger, aan wle een p aa s eWIJS IS a gegeven eu 

person, 0 w om a lC 13 las een Issue an .or WHom ' I t b h'kb "d t ' h t 
th ' t' 'I bl ' tl t 'f h' h th t' k t voor Wle geen p aa s esc 1 aar IS In e reIn, waarvoor e ere IS no room aval a e In Ie raIn or w IC 13 'lC 13 1 t b ., 'f' bOO d . , dIll ., , p aa s eWIJS IS a gegeven, IS overgave IJ 13 eerste ge-
was Issue , s la ,upon returmng the tIcket at the earhe~t 1 h 'd h tIt b" ht' d t t t t t 

t 't b t'tl d t h h' f f d d egen el van e p aas eW1Js, gerec 19 0 erugon vangs oppor um 'y, e en 1 e 0 ave IS are re un e , d " van e vervoerpnJs,_ 
(3) A person, for whom there is not room available in the (3) Een reiziger, voor wie geen plaats beschikbaar is in de 

class of compartment for which he has purchased a ticket, and afde~in~sklasse wa~rvoor hij een plaatsbewijs g~nomen h~eft, 
who e~ect~ to travel in a compartment of a lower class shall, ?ll dIe m een afdehng va~ een lagere k~~sse verkIest t~ reIZ?n, 
on dehvermg up his ticket and receiving the certificate herein- IS tegen overgave van zIJn plaatsbewIJs en onder blJvoegmg 
after in this section referred to be entitled to a refund of the van het hieronder in dit artikel vermeld certifikaat, gerechtigd 
difference of the fare paid b; him and the fare payable for tot terugontvang~~ van het verschil, ,tussen de d,oor hem be
the class of compartment in which he travelled: Provided that taald~ vervoerpnJs ~n ~~ v~rvoerpnJs ~erschuldlgd voor de 
a refund shall only be made if at the first opportunity the pas- afdehngsk~asse waarm, hlJ re1sd,e: Met dlen verstande ~at de 
senger so travelling has called the attention of the servant in ~er~gbeLalll1g van dat, ~erschIl slechts dan zal geschleden, 
charge of the train to the fact that he is obliged to travel in a mdlel~ ~e betrokken reI~Iger,?e spoorwegbeambte ,?elast met 
class of compartment inferior to that mentioned on his ticket de leldmg' van de trem blJ de eerste gelegenheld daarop 
and, has received from that servant a certificate showing that opmerkzaa~ gemaakt heeft, .. dat hij verpl~?ht, is in een lagere 
he IS entitled to the refund. klasse te relzen· dan door zlJn plaatsbewIJs IS aangegeven en 

dat hij van die beambte een certifikaat ontvangen heeft 

(4) The class of coach o· rt t h Ii b f t' houdende dat hij tot. de terugbetaling gerechtigd is. 
to tI'me fixed b tl e 'Ad r . c~mt pat' men d

S 
ah lIe, b rom 1 ,Ibm I e (4) De rijtuig- of afdelingsklasse wordt van tijd tot tijd door 

, y 1 mlms ra lOn, an s a e egi y d Ad ' 't t' t t ld d b 't "d lk 
marked on the outside of each coach or com artment, ~ ,mlms ra Ie ,,-as ges, 13 ,en aan e m enzlJ 13 van e 

p nJtmg of elke afdelmg dmdehk leesbaar aangegeven. 
(5) Subject to the provisions of this Act or any other law or ,~5) Behoude~s het bepaalde. ~ij de~e ~f een, andere wet, ~f 

any regulation, the Admistration shall not refuse to carry a bIJ een regulatIe, k~n de Adm11lIS~ratIe met weII?~ren een relZl
passenger who has tendered the proper fare for the journey ger te vervoer~n" dIe ~e v~,rschuldlgde vervoerpnJs aangeboden 
which he desires to make and the class in which he desires to heeft,voo~, de reIS, dI~ hlJ wenst te doen en voor de klasse 
travel waann hIJ wenst· te relzen, 

. (6) Sub-artikels (2) en (3) zijn niet van toepassing op sei-
(6) The provisions of sub-sections (2) and (3) shall not apply zoenbiljetten, 

to season tickets, 7. De Administratie kan weigeren personen die schijnbaar Vervoer van 

7. The Administration may refuse to carry, except in accord- l~~dankdzinni~ of faan deen, aansdt~kelkike ofl'kbebsmethtelikke zie,~te =~e of 
ance with the regulations, a person who appears to be a lunatic 1J e.~ eO. zlJn 0 z~ amge,. Ie "enne 1 esc on en ,~IJn, besmette 
or suffering from any contagious or infectious disease, or who he~~I~ ,ZIJ al dan met voorZIen zlJn van een pl~atsbewIJs of personen. 
appears to be under the influence of liquor, whether or not v:IJbIlJet, anders te vervoeren dan overeenkor.lstig de regnla-
such person has a ticket or free pass. tIes, 

8 
A'" , . 8. (1) De Administratie is slechts dan verantwoordelik Verant., 

• (1) The dmlmstratlOn shall only be lIable for loss of hfe voor de dood of het persoonlik letsel van een reiziger wanneer wqor~ebk:-
of 0 rso I" t 11 th I f l'f ' ., held In geval r pe, ,na I,nJury 0 any passenger w en., e OSS ole, <:r de dood of het letsel het gevolg is van ge brek aan gewone van dood, of 
personalmJ~ry IS caused by the want of ordmary care, dlh- zorg vlijt of bekwaamheid van de Administratie of haar verwondmg 
gence, or skIll on the part of the Administration or of its bedi~nden De Administratie is in geen geval verantwoordelik va.n,een 
s~rvants, and sha}l ,in no case be liabl,e for l~ss of voor de d~od of het personlik letsel van een reiziger, die met relZlger, 
hfe .of, or p~rs~nal mJury to, a passenger ,who IS travellll~g,by biezondere, hetzij mondelinge of schriftelike, vergunning reist, 
spe~lal permISSIOn, wheth,er ver,bal or wntten, on a tram to met een trein, waarin geen rijtuig voor reizigers vervoerd 
winch no passenger coach IS attached, wordt, 

(2) For the purposes of this section the term" passenger" (2) Voo: do:; doeleinden,van di~ a:rtikel is 0,nder, " reizige~" 
shall include every person lawfully travelling upon a train, begrep~n Ieder 'persoo~ dIe wettlg m een trem reIst" met mt
not being a servant or a post office servant in respect of whom zO,ndermg van ,een bedIeude of post,b~ambt~ ten opzlchte van 
a claim for compensation under any law relating to compensa- Wle een vordermg tot ~chadeloosstelllllg, mt krachte v~:r: een 
tion for injuries to workmen can be made fol" loss of life or wet tot schadeloosstellmg wegens ongevallen aan .. werkneden 
personal injury caused by an accident to the train on which overkomen, kan worden gemaakt tel' zake van zlJn dood of 
he is travelling verwoll~,ing,ten gevolge van verongelukking van de trein waal'-

mede hlJ reIst, ' 
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9. No person shall enter any coach on a railway for the 9. Niemand mag- in een rijtuig op een spoorweg plaatsnemen Het reize~: 
purpose of travelling therein as a passenger unless he has with als reiziger, tenzij hij een geldig vrijbiljet of plaatsbewijs bij ~f~~Je~rlJ 
him an available free pass or ticket. zich heeft. biljet is 

is verboden. 

T~athvellinfg 10. (1) If a passenger travel in a train without having an 10. (1) De reiziger, die met een trein reist zonder een gel dig Reizen zonder 
WI out ree 'I bl f t' k t 'th h' b" h' "bT t pass or ticket aval a e ree pass or. IC e WI 1m, or emg m or avmg vrijbiljet of plaatsbewijs bij zich te hebben of die in de trein VflJ 1 Je 
or wi~h in- alighted from a train, fail or refuse to present for examination of bij het verlaten van de trein verzuimt of weigert zijn vrij- b~::j~a~f-met 
~~c~~:ieket or ~o. ~eliver. up his free pass or ticket immedi.ately on biijet of plaatsbewijs dadelik op daarloe gedane vordering ter on:v:o~d?"tnd 
or beyond requISItIOn bemg made therefor, he shall be lIable to kontrole te vertonen of af te geven is verplicht op aanvrage vr1l lbtsIlbJe <!f 

tho'i cd tl d d f th . d'l ffi . I . p aa eWIJS ~~ ta I Z pay on Ie eman 0 any au orIze ral way 0 cIa, van een bevoegd spoorwegbeambte de hieronder in dlt of verder dan 
IS nee. the excess charge hereinafter in this section mentioned artikel .vermelde toeslag te betalen boven ell behalve de de !Feoor

in . addition to the ordin~ry fare. for t~e distance gewone prijs voor de reis, voor de afstand, die hij reist of ~~~i~~d. 
whIch he has travelled or, IS travelhng. or, If t~e~e be gereisd heeft, of, zo er twijfel bestaat omtrent het station, 
any doubt as to the statIOn .from whICh .he ongmal~y waar hij oorspronkelik de reis begon, de prijs voorde 
st~r~ed, the fare fr~m the. statIOn from whIch the. tra~n reis van het station, vanwaar de trein oorspronkelik vertrok, 
ongma~ly started, or If th~ tICke~s of passen~e.rs travell~ng m of, zo de plaatsbewijzen van de reizigers in de trein sederl het -
the tral~ have been. exammed smce the ongmal startmg of oorspronkelik vertrek van de trein zijn nagezien, de gewone 
t~e tram, the o~dmary f~re from the place :vhere the prijs voor - de reis van de plaats waar de plaatsbewijzen 
tickets were exammed, or, 1r they have been e:-ammed more nagezien Zijll, of, zo zij meer dan eens zijn nagezien, van de 
than once, the place where they were last exammed. plaats waar zij het laatst zijn nagezien. 

(2) If a passenger travel or attempt to travel in a compart- ,(2) De reiziger, die.in een afdeling van .?en hog~:e. ~lasse 
ment of a higher class than that for which he has obtained a reist of I??ogt te relzen dan w:aarvoor .. h1J een vrlJbI.IJet, of 
free pass or ticket, or travel in a coach beyond the place plaatS?ewlJ~ .o~t:angen heeft, of, ~n ?en rJ.JtUlg verd~r relst ~a~ 
authorized by his free pass or ticket, he shall be liable to pay door zlJn V;lJbllJet of plaatsbewlJs IS aangewezen, IS v~rphch" 
on the demand of any authorized railway official the excess op . vordermg van een bevoegd spoorwegbeambte de m snb
charge mentioned in sub-section (3), in addit,ion to anyart1kel (3) .genoemde toeslag te betalen, boven en b~?alve 
difference between any fare paid by him and the fare in het versclnl .. tussen de door hem betaalde vervoerprlJs en 
respect of such journey as he has made. de vervoerprlJs voor de af~tand doo: hem afgelegd. 

. (3) The excess charge referred to in sub-sections (1) and (2) 
shall be-

(a) where the passenger has immediately after incurring 
the charge and before being requested to 
produce his free pass or tkket as aforesaid, notified 
to a servant on duty with the train or at a 
station the fact of the charge having been, incurred, 
one shilling, sixpence, or threepence according as the 
passenger is travelling or has travelled or has at
tempted to travel in a compartment of the first class 
or in a compartment of the second class, or in a com
partment or vehicle of any other kind or class; and 

(3) De toeslag bedoeld m sub-artIkels (1) en (2) bedraagt 
(a) wanneer de reiziger, dadelik nadat de toeslag ver

schuldigd is en voordat van hem verlangd wordt zijn 
vrijbiljet of plaatsbewijs als voornoemd te vertonen, 
een in de trein of op het station dienstdoen
de bediende in kennis stelt dat de toeslag verschul
digd is, een shilling, zes pence of drie pence,naar 
gelang de reiziger reist, gereisd heeft of poogde te 
reizen in een afdeling van de eerste klasse, of in een 
van de tweede klasse of in een afdeling of voertuig 
van een andere klasse of soort; en 

(b) in ieder allder geval, tien shillings, vijf shillings of 
twee shillings en zes pence .llaar gelang de reiziger 
reist, gereisd heeft of poogde te reizen in een a.fdeling 

(b) in any other case ten shillings, five shillings, or two van de eerste klasse of in een van de tweede klasse of 
shillings and sixpence, according as the passenger is in een afdeling of voertnig van een andere klasse of 
travelling or has travelled or has attempted to travel t 
. f h fi I' soor ; . 
m a compartment 0 t erst c ass or m a com part- Met dien verstande dat de toeslag in geen geval te boven zaI 
ment of the second class, or in a compartment or gaan-
vehicle of any other class or kind: . . . ... . 

Provided that the excess charge shall in no case exceed _ (1) mdIen de verplIchtmg tot betahllg ervan olltstaat m-
" . .. . " . ' gevolge sub-artikel (1), het bedrag van de gewone prijs 

(1) If the lIabIhty to pay .1t ans~ under sub-~ectIOn (1), voor de enkele reis, door de betrokken reiziger uit 
the amo~nt of. the ordmary sml?le f~re wInch the pas- hoofde van dat subartikel verschuldigd; of 
senger lDcur.rm~ the charge IS hable to pay under (ii) indien de verplichting tot betaling ervan ontstaat in-
that sub-sectIOn, or gevolge sub-artikel (2), het bedrag van het verschil 

(ii) if the liability to pay arise under sub-section (2), the tussen de vervoerprijs door de betrokken reiziger 'be-
amount of the difference between the fare paid by taald en de vervoerprijs door hem verschuldigd voor 
the passenger incnrring the charge and the fare pay- de afstand door hem afgelegd. 
able in respect of such journey as he has made. (4) Indien een persoon moeci'willig weigert de uit krachte van 

(4) If any person wilfully refuse to pay the amounts due by him dit a.rtikel door .hem verschuldi~de. bedragen .aan een bediende 
under this section to any servant demanding the same, it shall op dIens vordermg te betalen, IS ledere statIOnchef of a~dere 
be lawful for any stationmaster or other authorized railway bevoegde spoor.wegbea~bte bevoegd hem zonder ~astbrIef te 
official to ar~'est that person without warrant and detain him in arresteren, en In bewarmg te houden en zodra mogehk voor een 
custody and bring him as speedily as possible before a conrt bevoegd hof te br.e~gen om volgens ~e wet beha.n~eld te :vor~en, 
having jurisdiction to be dealt with according to law op een be.s.ch~~dlgmg va~ zodamge moedwIllIge welgermg, 
on a charge of snch wilful refusal; and he shall be liable on con- zullende h1J blJ ~~roord~ehng .~orden ges~raft met geldboe~e 
viction to a fine not exceeding five pounds, or, in default of pay- van ten hoogste vIJf pona of, b1J wanbeta.llllg,. met gevangems 
ment, to imprisonment for a period not exceeding one month, van te~ hoogste .een maand, of met. beIde dIe boete en &,e
or to both such fine and imprisonment: Pro.vided that no vangems: Met d1en verstande dat memand zo.~der lastbr.Ief 
person shall be arrested or detained withont warrant nnless gearresteerd of aangehouden zal wo.~den tenzlJ er redelIke 
there shall exist reasonable ground for believing that except grond bestaat o~ t~ geloven dat; .tenzlJ. de over~reder gearres
by the arrest of the person offending he could not be found or teerd wordt, hlJ met zonder tlJdverhes, moelte of onkosten 
made answerable to justice without delay trouble or expense. gevonden of voor het gerecht gebracht zou kunnen. worden. 

(5) Th Ad .. t t' h 11 f d ' f d'ff (5) De Administratie betaalt de vervoerprijs of het verschil 
. f e 'd mInd IS rathlon sa .. ~e un f an thY' are t?r 1 er~dncde in de vervoerprijs welke ingevolge dit artikel betaald is, tel'ug: 
m are pal un er e prOVISIOns 0 IS sec Ion provl e M't d • 
that-- ~ 1 S a"-

(a) application.Jor the refund be made within fourteen (a) aanzoek voor de terugbetaling gedaan is binnen veertien 
days from the date of payment; and dagen~na datum van de betaling; en 
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(b) the applicant had at the time he made Lhe payment. I 
a valid subsisting ticket or free pass avail&blc for the 
journey on which he was found without a ticket.. or 
some bona fide reason for being without such ticket 
or free pass, 

(b) de aanzoeker ten tijde dat hij betaalde een geldig 
bestaand plaatsbewijs of vrijbiljet had, geldig voor 
de reis waarop hij zonder plaatsbewiJs gevonden 
werd, of een andere bona fide reden om zonder 
zodanig plaatsbewijs of vrijbiljet te ziJn. 

xxxv 

, 11. (1) De reiziger die opzettelik een vrijbiljet of plaatsbe- Ve:",and~ring 
Alter~ng' or 11. (1) If a passenger wilfully alter, 'Obliterate, or deface a wiJ's zo verandert s~hendt of verminkt dat de datum, het kO~ vermm-
defacmO' free f ' k d h d t b 'lDg van pass or ticket. ree p~ss or tl? et so as to. ren, er tea e, nu~ cr, or any nummer ofeen wezeulik deel daarvan onleesbaar wordt, word~ vrijbiljeto! 

material ~ortlOn thereof Illeg:ble, he shall be lIable to a~ne gestraft met geldboete van ten hoogste tien pond of, blJ plalltsbewlJ~, 
no~ exceedmg ten po~nds, or" m d~fault uf payment, to 1I~< wa " met gevangenis van ten hoogste een maaI~?, 
prIsonment for a period not exceedmgolle month, and shall m zull daarenboven verva1len in een verdere boete gehJk 
a?ditio~ be liable to ~ further fine erJual to the amo~nt of, a aan de prijs van een plaatsbewijs en~ele :~is ~oor de afstand 
smgle tICket for the Journey performed by ,the class m whICh door hem afgelegd in de klasse, waarm hlJ relsde, Het ver
he was travel~ing; and any such altered, obhterated or defaced anderde, geschondell of vermillkte vrijbiljet of plaatsbewijs 
free pass or tlCket shall be confiscated. wordt ingetrokken, 

(2) Any person who obtains by f!"lse pretences or other (2) leder die een plaatsbewijs, order, kwitantie voor de 
f:audulent means, or, who counterfeIts, f<.>rges, or alters any Ivervoerprijs of een vrijbiljet door ?e ~dministratie af~eg~ven 
h~k?t, or?er, reC?lpt for fare 0: free pass Issued by the. Ad- ten blijke dat de houder gerechtlgd IS om met de nJtUlgen 
mIlllstratIOn deSIgned to entItle the holder to travel m the van de Administratie vervoerd te worden, door valse voor
coaches of the Administration, or who utters, publishes, or wendselen of door andere bedriegelike middelen verkrijgt of 
puts into circulation any counterfeit or false ticket, order, namaakt vervalst of verandert, of die een nagemaakt of vals 
re?e~pt fo'~ fare or free pass, with intent to, defraud the, ~d- plaatsbe~ijs, order, kwitantie voor de vervoerprijs of het 
mlmstratlOn or any, other person, shall be lIable o,n conVICtIOn vrijbiljet uitgeeft, verspreidt of in omloop brengt, met l~et 
to a nne not ~xce~dmg one hundred. pounds, or, ~n default of oogmerk om de Administratie of een ander persoon tebedne
payment, to lmp:lsonme~t fo~ a penod ~ot exceedmg one year, gen, wordt bij veroordeli~~ gestraft, met geldboete v~n ten 
or to both such nne and ImpriSOnment, hoogste honderd pond of, bIJ w!"hbe~ahng met gevangen~s van 

Transfe!ring 12. If a erson sell or attem t to sell, or art or attempt ten hoogste ee~ jaar, o~ met ~e~de dIe boete en gevangellls, , 
season tIcket t t 'tIP th " f P t' k tP h If fa 12. leder, dIe een seizoenbIlJet of de heHt van een retoerbIl- Verkoopvau or any half of 0 par WIle posseSSIOn 0 a season IC e or any a 0 . k f' h d tdo t of seizoenbiljet 
return ticket return ticket in order to enable any other person to travel Jet verkooptdof poogt ~edver opendo ~IC t aatrtvantolnl de of de helft 

Fraudulent 
travellmg or 
attemrting 
to travel. 

Recovery of 
fare, etc. 

h 'th h ' t' k t h If f poogt te ont oen ten em e een an er m s aa e seen aar- van!l{'n t erewl or purc ase or receIve a season 'lC e or a 0 ad' f 'b T t f d h 1ft a ee retoerbiljet 
return ticket so sold or parted with he shall be liable to a fine me e ~e, rClzen 0 een selzoen 1 Je 0 •• e e v n n " ' 

t d' t d 'd f It f t to 'm retoerbIlJet, alzo verkocht of opgegeven zl]nde, koopt of ont-
no, excee tlnfg en pou,nds, or

t
, In ed~u 0 paytm

1 
en 'd 'f I

th
- vangt wordt gestraft met geldboete van ten hoogste tien pond 

pnsonmen or a peno no excee lng one mon 1, an 1 e " 't 1 t" d 
h 'f th t' k t h If f t of bij wanbetahng, met gevangellls van en 100gS e een maan , 

r.u~c t at
er o~ rece::er °t t e tseasolnt~c e ,:~ h

a 
1

0
11 ~ rt ~~ zullende de koper of ontvanger vau het seizoenbiljet of de helft 

t IC e rafverthor afi emp t 0 radv,e tehrewl , e
t 

S If a th e ~a I van een retoerbilJet indien hij daarbij reist of poogt te 
o pay a u er ne no excee mg e amoun 0 e smg . f d b ttl t 

f f th . th . d b th t' k t 'd f relzen worden gestra t met een ver ere ce e van en 100gs e 
are or e J?urn~y au onze Y e IC e " or, me, h t b'dr n de vervoerprijs enkele reis voor de afstand 

payment, to lmpnsonment for a further perIOd not exceedmg de he t ba~l' vta f b" b t r g t gevangenis 
one month. oor e 1 Je aan,~egeven, 0, IJ wan"e am, me 

voor een verdere tlJd van ten hoogste een maand, 
13. If a person, with intent to defraud the Administration - 13. leder die, met het oogmerh: om de Administratie te be- Reizen of 

(a) enter any coach or other rolling stock on a railway; or driegen-, ". , _ . ~i~:~ :et 
(b) use or attempt to use a single free pass or single ticket (a) zlCh begeeft m een rl]tlllg of op rcllend mateneel op bedriegelik 

which has already been used OD a previous journey, een spoorweg; of , .,' oogmerk, 
or in the case of a return, ticket or pass, a half there- (b) een vrijbiljet enkele relS of een, plaatsb~wIJ? enke~e relS 
f h ' h I I d b d dat reeds op een vroegere relS gebrUlkt IS, of m hot o w IC las a rea y een so use , b'l" f t "b'l' t d d . geval van een retoer I Jet 0 re oer-vTl] 1 Je, eree s 

he shall be liable to a fine not exceeding ten pounds or, in de- gebruikte helft daarvan, gebruikt of poogt te ge-
fault of payment, to imprisonment for a period not excecding bruiken; 
one month, in addition to the amount of the single fare for any wordt gestraft met geldboete van ten hoogste tien pond of, bij 
distance he may have travelled, together with the excess charge wanbetaling, met gevangenis van ten hoogste een maand, on
or booking fee described in section ten, verminderd de betaling van de vervoerprijs enkele reis voor de 

afstand door hem afgelegd, alsmede de toeslag of het boekgeld 
14. It shall be the dut.y of the court passing any bedoeld in artikel tien. 

sentence under section ten to impose, in addition to the 14. Het hof, dat uit krachte van artikel tien vonnist, is Verhaal V!l;ll 
sente~c~, a further fine equal to the amount payable to the gehouden ben evens het vonnis een verdere b??!e op Le leg- ::~~oerprlJs 
Admllllstration for the f&'lre and excess charge payable or due gen gelijk aan het bedrag, dat als vervoerprlJs en toeslag, 
by the accused in respect of the journey performed by him door de beschuldigde aan de Administratie betaalbaar of 
in the class in which he was travelling, and to order that if, verschuldigd mocht zijn voor de afstand door hem afgelegd 
on the payment of the fine or at the expiration of the in de klasse, waarin hij reisde, en te bevelen, dat, zo bij 
sentence, the further fine has not been paid, the person con- voldoening van de boete of bij het einde van de straftijd, 
victed shall be imprisoned for a further period not exceeding de verdere boete niet beta aid wordt, de veroordeelde voor een 
one month, verdere tijd van ten hoogste een maand gevangengezet zal 

Any further fine recovered under this section or any further worden, 
fine or amount recovered under sections ten to thit,teen inclu- Elke verdere boete uit krachte van dit artikel of elke verdel'e 
sive shall be paid in to the revenues of thp. Admini!l,tration, boete of bedrag uit krachte van artikels tien tot en met dertien 

verhaald, wordt in de kas vall de Administratie gestort. 
Bagage van R eizigers. 

Passengers' Luggage. 

Conveyance 15. The Administration shall convey upon the railway with
of passengers' out charge such amount of luggage as may be prescribed by 
luggage. regulation or by public notice for each class of passenger. 

15. De Administratie is gehouden bagage t.ot zulk een hoe-Vervoel' van 
veelheid vrachtvrij over de spoorweg te vervoeren als bij regu- reizigers
latie of bij openbare kennisgeving v:oor ieder reizigersklasse bagage, 
voorgeschreven mocht zijn. 

~tf:::!i~n 16. (1) '~hen passengers'luggage is handed 'to a servant for 16. (1) De bediende, aan wie rei:igersbagage voor vervoer Registratie 
cOl!."eyance III the luggage van he shall cause ~he same to be in de bagagewagen wordt overhandIgd, moe~ de bagage doen van bag-age. 
regIstered, !"nd shall affix to every pac~age a regIstered number registreren en moet op elkpak een geregIsLreerd, ~ummer 
and ~hall gIve to the pass~n~er a .dupbcate of that ,number: hechten en een duplikaat van dat numm~r ,aan ~e r~lZ1ger af-
PrOVided that. the AdmIlllstratIOn sh~ll n?t be hable for ge\'en: Met dien verstande, dat de AdmIlllstratIe lllet verant-
lu~gage lef~ WIth a serv:ant or ot~erwls~ dIsposed, of ~t any woordelik is voor bagage, die onder berusting v:an ?en spoor-
r~llway statIO~ unl~ss r~gIstered as III tIns sub-sectlOn IS pro- wegbediende of anderszins ~p e~n sp~orwegstat~on IS gelate~, 
vided or depOSIted III a cloakroom, tenzij dezelve overeenkomstlg dlt artIkel geregIstreerd of 1D 

(2) Whenever a pas~enger fails to have ,hi~ lugg~ge so r~- een bagagekame~ afgegeven z~j. , 
gistered and conveyed III the luggage van, It IS carned at hIS (2) Bagage, met abo geregistreerd en III de bagagewagen ge· 
o'\\n risk. plaatst, wordt op risiko van de reiziger vervoerd. 
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(3) Cloakrooms provided by the Administration shaH be (3) De door de Administratie ingerichte bagagekamers zijn 
deemed to be \!arehouses established for the sole convenience en worden aangemerk~ als pakhuizen bestemd voor het uitslni-
of passengers and the pnblic. tend gemak van reizigers en van het publiek, 

(4) The Administration shall not be liable for the loss, mis- (4) De Administratie is ~iet verantwoordelik, ,,:oor verlies, 
delivery, or detention of, or damage to any article or package ;rerkeerde of vertraagde afgIfte ~f voor beschadIgmg van een 
deposited in a cloakroom which exceeds in value the sum of m een ,~agagekamer bewaard artlkel,~f pakk~t, dat de w~arde 
five pounds unless at the time of deposit the value of the van VIJ~ pond te boven gaat, ten.zIJ ten tIJde van de mbe
article be declared and an additional charge paid for excess waargevlllg de w~arde van h?t artIkel of pakket aangegeven 
value in accordance with the regulations, en overee:~komstIg de regulatles een toeslag op de overwaarde 

, betaald ZlJ. , 
17. The Administration shall have a lien upon the luggage 17. De Administratie heeft een recht van retentie op de Re~:he

of a passenger for the payment of any fare or other charge to bagage van een reiziger voor elke vervoerprijs !)f andere kosten ~~~ 
which it is entitled from him, door hem verschuldigd. . 

Goods, 
Goederen 

, , ; 18. (1) Tenzij de eigenaar of afzender of diem vertegenwoor- Verant-, 
Liab~i~y of 18. (1) Unless the owner or consignor or Ins representatIve diger de goederen begeleidt.en onder ziJ'n toezicht houdt is de wh ~drdehkd-AdmlnIstra- th 'd d t' t 1 tl f th Ad ' el van e 
tion for ac~0.mpa~y e goo ~ an re am con ~o Iereo, ~, - Administratie, die goederen vervoert, met inachtneming van Admlni-,, 
!{oodscarried, mIll1,stratlOn tran~portmg gO,ods shall, subject to t~e'provlslOns de navolgende bepalingen, verantwoordelik voor het verlies of ~:-~~rb~~et 

heredlnfafter contamed, b
l 
e thable ffor 10tShS 0t~ or 'tlllJury ttO tt~e de beschadiging van de goederen, hoe het verlies of de bescha- goederen, 

Effect of 
accepting 
receipt, . 

Administra
tion may 
impose con
ditions. 

goo s, rom any cause w Ia soever rom e Ime 1 accep s l,e d' , k" t t fIt t' 'd t' .. d 
d ' d 'th th I t' t'l 't I 't If Igmg 00. ZIJ on s aan, vana Ie, 'IJ SIp, waarop ZIJ e goe-

goo s ~n ~~cor ance:Vl, e regu a lOns un I 1 r~ eases 1 se, deren in overeenstemming met de regula ties aanneemt, totdat 
from hablh~y by dehvery, of the goods, to the consIgnee or hIs zij van verantwoordelikheid ontslagen wOldt door afgHte van 
repre~entatlve or bJ:' placmg the same m a warehouse pursuant de goederen aan de geadresseerde ,of zijn vertegenwoordiger 
to thIs Act, except III the case of- of door dezelve in een pakhuis ingevoige deze Wet te plaatsen, 

(a) an inherent defect, vice or weakness, or some action of behalve wanneer het verlies of de beschadiging te wijten is 
the property itself; aan-

(b) the act of God; (a) een inwe~dig g~brek, inwendige fout of zwakheid of 
(c) inevitable accident; . de werkmg van het goed zelf; 
(d) the act of the King's enemies or any inevitable superior (b) hogere macht; 

force' (c) onvermijdelik toeval; 
(e) the act of the law, (d) vijandelik geweld of onvermijdelike overmacht j 

". , , (e) de beschikking van de wet. 
(2) The Admmls~ratlOn s~a!l be h~ble even III the cases (2) De Administratie is echter zelfs in de in sub-artikel (1) 

excepted by sub-sectIOn (1), If Its neghgence expose the pro- uitgezonderde gevallen verantwoordelik, indien ten gevolge 
perty to the cause of the loss, van haar nalatigheid de goederen blootgesteld werden aan de 

(3) The Administration shall be liable for loss arising from oorzaak, die het verlies berokkende, 
delay only when it is caused by want of ordinary care and (3) De Administratie is slechts dan voor verlies ten gevolge 
diligence on its part, van vertraging verantwoordelik, wanneer het te wijten is aan 

. ', " gebrek aan gewone zorg en vlijt harerzijds, 
19. (1) A consIgnor or consIgnee by acceptlllg a receIpt or 19. (1) De afzender of geadresseerde onderwerpt zich, door Gevolg :van 

written contract for the transport of goods assents to the rate, aanneming van een ontvangbewiJ's of schriftelik kontrakt voor aannemtmg- _ 
t ' 1 d f ' d d I' d t h van on yang lme~ 'P ace an ,manner 0 transport an e H'ery an 0 t e het vervoer van goederen, aan het tarief, de tijd, plaats en bewijs, 
condItIOns therelll stated. wijze van vervoer en aflevering en aan de voorwaarden daarin 

(2) Subject to sub-section (1), the liabilities and obligations aangegeven. , . 
of the Administration shall not be limited, by general.notice (2) Behoudens het bepaalde blJ sub-artikel (1), kunnen de 
but may be limited by special contract. verbint.enissen en verplichtingen van de Administratie niet bij 

", , " , ,algemene kennisgeving, maar weI bij biezondere overcenkomst 
2~. (1) T~e Ad~Ill1stratIOn, may Impose cO,ndltIO~s, not lll- worden beperkt, 

consIstent ~I,th thIS Act .or wIth an:r re~ulatIOn, wIth respect, 20. (1) De Administratie kan voorwaarden stellen, niet on- Adm!ni
to the recelvlllg, forwardlllg, or dehverlllg of any goods and bestaanbaar ziJ'nde met deze Wet of een re<>ulatie ten aanzien stratlekan 

'th d t th . t h f t:ffi 'th tl " , " .'" voorwaarden wI'l' regard' ,0, t e tl~ erc ange 0 ra c WI 0 leI' carners or van de aannemlllg, verzendlllg of a:ievenng van goederen en stellen, 
rai way a fillllS :r~ IOns: . in verb and met de uitwisseling van vracht met andere vervoer-

~2) The AdmullstratlOn, shall ~e,ep at each statIOn on the del's of spoorwegbestnren. 
radways a copy of the saId condItIOns, and shall allow any (2) De Administratie houdt op elk station van de spoor
persOn to illS})eC~ i,t fre~ of charge at all reasonable times, wegen een eksemplaar van voormelde voorwaarden, zullende 

(3) The AdmIlllsbatlOn shall not be bound to carry any een ieder op aUe redelike tijden kosteloos daarvan inzage mogen 
anima~ suffe:-ing from any infectious or contagious disease or nemen, 
any WIld alllmaL i (3) De Administratie behoeft geen dier te vervoeren, dat 

~oIlllignor 21. (1) The consignor of goo.ds shall be liable for the freightt' een aanstekelike of besmettelike ziekte. heeft of een, wild dier' 
hal?le for thereon but if the contract bet.ween him and the Administra- 21. (1) De afzender van goederen IS aansprakehk voor de Afhzendder d 
freIght unless 'd lId' d It" t "t h d ge on en e 
there is a tion provide that the consignee shall pay the freight, and if the i aar~p, ver~c lU Ig e vrac 1 prlJ,s, enzlJ ussen em en e vrachtprijs ~ 
oontI;act that Administration allow the consignee to take the goods it shall: AdmIlllstratIe overeengekomen IS dat de geadresseerde de betalen tenzlJ 
eonslgnee ' ht" 1 ld ' lk 1 d Ad ' 't t' d overeenlf&-will not afterwards be able to recover the freight from the con. vrac pnJs za vo oen, III we geva e fillllS ra Ie aan e komen III dat 

pay. signor. geadresseerde de goederen zal moe ten afgeven, zonder de vracht- de geadres-

Lien for 
freight. 

(2) The consignee of goods shall be liable for the freight pri~s later op de afzender te kunnen ve:-halen. . . b:~~:;al 
thereon if he accept the' goods with notice that the same is (2) De geadresseerde van goederen IS aansprakebk voor de 
unpaid . daarop verschuldigde vrachtprijs, indien hij de goederen aan. 

. neemt wetende dat de vrachtprijs onbetaald is. 
22. (1) If a person fail, on demand made by or on behalf 22. (1) Indien iemand de vrachtprijs of andere aan de Ad- Rrh;,van 

of the Administration, to pay any freight or any other charge ministratie wegens de goederen verschnldigde onkosten niet op ~~aclt~;rij~~r 
due· to the Administration in resped of any goods, the Ad- daartoe door of vanwege de Administratie gedane vordering 
ministration may detain t.he whole or any part of the goods, voldoet, kan de Administratie die goederen geheel of ten dele, 
or, if they have been removed from the railway, any other of of, zo zij reeds van de spoorweg weggehaald zijn, andere goe-
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the goods of that person which are then in, or may thereafter deren van de betrokken persoon terughouden, die op dat tijd-
come into, its possession. stip iu het bezit zijn van de Administratie of in vervolg van 

. ., tijd in haar bezit mochten komen. 
(2) When ~n~ go~ds have ~een detamed und~r sub-sectIOn (2) De Administratie kan, zo de goederen uit krachte van 

(1), ~he Adm111IstratlOn may, 111 th,e case of perIshable goods, sub-artikel (1) teruggehouden zijn, van de aan bederf onder
sell m any ,maun~r at once, an~, m th~ case of other, goo~s, hevige goederen dadelik op enige wijze, en van de anderen. bij 
sell by,pubbc auctlO:r: on the ,explr:f of a, le~st ten days notICe openbare veiling na aHoop van ten minste tien dagen nadat 
o~ the l~ten.ded auc~IO~ publIshed 111 one or more n.ewspapers van de voorgenomen veiling aankondiging is gedaan in een of 
?Ircula~mg 111 the dlstr~ct where the goods were deta111ed, what meer nieuwsbladen, die in het distrikt waar de goederen 
It conslde~s to be sufilclent of the goods to prod~ce a su~ equal aangehouden worden, in omloop zijn, een haars inziens 
to th~ freIg}lt ~nd all expenses .of the ?etentlOll, notICe, !1nd genoegzame hoeveelheid'verkopen tot dekking van.de vracht
sale, I,nclud111g 111 t.~le case of alllmals, t.ne expen~e of feed111g, prijs en aHe onkosten van bewaring, aankondiging en verkoop, 
watermg, a~d tend111.g t.he same. Every s~ch nO~ICe shall st.atemet inbegrip, ten aanzien van dieren, van de kosten van voeren, 
the name o. the consIgnor and of the conSIgnee, If known. Idren~en en oppassen daarvan. In elke aankondiging moet 

(3) Out of the proceeds of the sale the Administration may meldmg worden g~maakt va~ de naam van de afzender en 
retain a sum equal to the freight and expenses aforesaid, in_geadress~erde, zo dIe bekend IS. .. 
eluding any balance due in respect of any former freight and! (3), Ult de opb~~ngst van de verkoop houdt de. Admllu
expenses, rendering t.o the person entitled thereto the surplus:st.ratle deyrachtprIlS en onkosten voormeld af,. ~lsmede het nog 
(if any) of the proceeds and such of the goods (if any) as re_lverschuldI~e wegens een vroegere vrachtprIJs of onkosten. 
main unsold. . ,Het overschot van de opbrengst en alle onverkocht gebleven 

'·goederen· worden aan de rechthebbende teruggegeven. 
(4) I~ a person, on whom .a demand for any freigh~ due (4) Indien iemand, van wie de door hem verschuldigde 

fr?m. hIm has been made, fall. to remove f~om the raIlway vrachtprijs gevorderd is, niet binnen zeven ~agen de goederen, 
WlthIll seven days an~ goods whIch hav~ r.emaI:r:ed unsold after die na een veiling uit krachte van sub-artlkel (2) onverkocht 
a sale under sub'sect:on (2), the AdmIlllstratlOn may sell the gebleven zijn, van de spoorweg afhaalt, kan de Administratie 
whole of t~em and dIspose .of the proce~~s of the sale as. nearly al die goederen verkopen en over de opbrengst van de verkoop 
as may be III accordance WIth the prOVISIons of sub-sectIOn (3). beschikken zo nil. mogelik overeenkomstig het bepaalde bij 

(5) Notwithstanding anything in this section contained, the sUb(;t)r~~eit (3). t d h t b ld b" d't'k I k d 
Administ.ration may recover by action in any competent court Ad .. Ite te!5en

d
s aan e

ht 
e.. epa a e IJ I artl e, 'an e 

h f . I t mIlllS ra Ie e vrac pn]s en onkosten voormeld bij aktie 
any suc reig 1 or expenses. . b d h . f h I 

III een evoeg 0 ver a en. 

XXXVll 

23. (I) When any goods have come into the possession of the ,23 .. (1) Wan?eer goederen" d~e he~zij tot vervo~,r of .anders- Beschikking 
Administration for transport or otherwise and are not claimed ZIll1l,. m het be ZIt van de Admlm~tratle gekome:r: z!Jn, n~et door ~~:~gehoolde 
by the owner or other person appearing to the Administration de e1genaar .of .an~er pers~~n, dIe aan de Admllllstratie daar- goedtll'en. 
to be entitled thereto or when. a d.eelaration delivered under.ltoe gerecht~gd b!IJ~t te zIJn, opgev~aagd worden, ~f wanneer 
sub-section (1) of section tl1!enty-six in respect of any goods een, v~~klarmg, dI.e Illgevolge sub-artlkel (1) va~ artIkel ze~-en-
is false in any material particular or when the ownership oftwmtzg ten aan:":Ien v.an goeder~n afge~even IS, ten 0pzIChte 
goods is uncertain in consequence of an incorrect or insuffi_ van een belangnJke .b~ezonderheld vals IS, of wanneer het, ten 
cient address of the consignee, the Administration shall, if thelgevolge van een. on~~llst of. ollvoldoeud adres van d.e geadres-
owner or other person be known, cause a notice to be servedseerd~ .onze~er IS, Vile d~ elgenaar van de goederen IS, moet ~e 
upon him requiring him to remove the goods. IAdmlt~~stratI~, z~ de elgenaar of ander persoon bekend IS, 

hem bI] kenmsgevIllg aanmanen om de goederen af te halen. 
(2) If the owner or other person be not known or the notice (2) Indien de eigenaar of ander persool1 onbekend is, of de 

cannot be served upon him, or if he do not comply with the kennisgeving niet op hem gediend kan worden, of indien hij 
requisition in the notice, the Administration may sell the aan de kennisgeving niet voldoet, kan de Administratie de 
goods in accordance with the provisions of the last preceding goederen overeenkomstig de voorschriften van het voorgaand 
section (so far as those provisions are applicable), rendering artikel (voorzover die toepasselik zijn), verkopen, en het over
the surplus (if any) of the proceeds of the sale to any person achot van de opbrengst van de verkoop aan de rechthebbende 
~ntitled t.hereto; in the meantime the Administration may betalen; inmiddels kan de Administratie, door de goederen in 
place the goods in a warehouse and thus relieve itself from any~een pakhuis te plaatsen, zich van alIe verdere verantwoordelik-
further liability. \ heid ontslaan. . • 

. . .... "1 (3) Niettegenstaande het bepaalde bij dit artikel, indien 
(~) Notwlthstandmg anythmg HI t~ll~ sect.lOn contamed, If aan bederf onderhevige goederen die, door de Administratie 

perIshable. goods acc~pted by th.e A~mmistratlOn f?~ transpo~t ten vervoer aangenomen zijnde, bij aankomst ter;plaatse van 
be, on.a:r;nval at theIr ~e~tIllat~on, III suc~ a condItIOn that lllibestemming in zulk een toestand verkeren, dat zij naar het 
the opllllOn of the AdmIllIstratIOn they wIll becoIl).e worthless, oordeel van de Administratie waardeloos zuBen worden kan 
the Administration ~ay, if the owner or person entitled to de Administratie, zo zij niet door de eigenaar of rechthebbende 
the good~ has not clalme.d the~, pro?eed at ?nce to carry out opgevorderd worden, ze dadelik overeenkomstig dit artikel ver
~he sale III accordance WIth thIS sectIOn, or If the goods havekopen, of indien zij werkelik waardeloos geworden zijn, ze 
III fact become worthless, may proceed to destroy them. lvernietigen, ' 

24. (1) If after the Administration has fulfilled its obliga- 24. (1) Indien de geadresseerde, nadat de Administratie Voorschrift 
tiona to deli~er or has duly offered to fulfil the same the con. aan haar verplichting tot aHevering voldaan of voldoening yool'lhiett d 

, d h'k b d h d d . geva (a e signee do not accept and remove the goods within the time aaraan be oorh ~ange 0 e~. e~~t, e g~e er~n lllet aan- geadresseerde 
specified in any regulations or in any consignment note, thene~mt of afhaalt bmnen de tIJd bIJ r~~latle. of I.n de vracht- ~tetoederen 
Administration may relieve itself from further liability by!bnef aangewezen, da~ kB:n de Adml111stratle zlCh van aIle aanneemtof 
placing the goods in a warehouse on account of the consignee verde:r;e verantwoordehkheld on~slaandoor d~ goederell voor afhaalt.: 
and giving notice thereof to. him, and any such warehousing rekemng van de ge~dresseerde III een pakhUls te p~aat~n en 
shall be considered as being for the sole benefit of the consignee hem ~aarvan kenms te ~eveD.' zulle?de deze plaatsmg m ee? 
or consignor as the case may be. pakhUls geacht worden UltslUltend III het belallg onderscheI-

denlik van de geadresseerde of de afzender te zijn geschied. 
(2) If the place of residence or business of the consignee be (2) Indien de woonplaats of het kalltoor van de geadres

unknown to the Administration, it may give the notice by seerde niet bekend is aan de Administratie, kan aan de ge
posting a letter to the consignee to the address given on the adresseerde kennis worden gegeven bij brief, over de post ge
goods or papers relating thereto; if no address is given on the richt aan het adres opgegeven op de goederen of in de daartoe 
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goods or papers relating thereto or if the same is illegible, no beLrekkelike papieren. Wanneer geen adres op de goederen 
notice shall be necessary. Where goods are consigned to a of daartoe betrekkelike papieren opgegeven is of wanneer het 
consignee through or to the care of a third party, delivery adres onleesbaar is, behoeft geen kennis te worden gegeven. 
shall be effective if made to the consignee direct or to the third Wanneer goederen aan een geadresseerde gericht zijn door of 
party. aan de zorg van een derde, is de aflevering naar behoren ge-

daan, indien zij geschiedt rechtstreeks aan de geadresseerde of 

Upon 25 Th.Ad· . t . h 11 bId f l' b'l't aan die derde. 
delivery to • (1) e. mlms ratIOn s a e re ease rom la ll.y 25 (1) D AdmH iatr tie 's ont.slaO'en van aHe verantwoor- Door , 
hold~r of for goods by delivery thereof in good faith to allY holde.r of a delikheid voeor goe~ere: do~r aflev:ring daarvan te goeder afievermdli!; 
conslO'nment d I' t ' t t d'· t ' tl f b van goe eren 
note, ~tc" Ad- up lca e conslgnmen n,o.e or .a VIce tl0 e ~IVen lere or y trouw aan de houder van een duplikaat vrachtbrief of advies- aan honder 
ministration or on behalf of the AdmllllstratlOn an? specIally endorsed,. or brief door of vanwege de Administratie daluvoor afgegeven en van vraoht
lr~hlfi~.from tothe holder of an order for, the deh~ery of goods o~ recmpt speci~al geendosseerd, of door allevering daarvan aan de hou- :~~a~c~~., 

for luggage or parcels by or III the name of the comngnor or der van een order tot aflevering van goederen of ontvangbewijs Adm!m-

consignee. voor bagage of pakketten door of ten name van de afzellder of ~~~:~~~en van 
.., . , geadresseerde afgegevell, aan- , 

(2) \Vhen the AdmlmstratlOn has grven a receIpt or other (2) W d Ad ' ". t' t b" f d sprakehk-
document sUbstantially equivalent thereto, it may require its. h fdanneker de mdlnlstral':ke teen dOll dvakng eWltJS of an er heid, 

d bl . d' , l' th m 00 zaa aarme e ge IJ S aan 0 umen a gegeven surren er or a reason a e III emmty agamst calms ere on I ft k "1 d d f t I .' d 
before delivering the goods. dee , an ZlJ, a vor~ns e goe eren a e. everen, e overgave 

daarvan of een redehke waarborg verlangen tegen aallspraken, 
(3) When any goods or sale proceeds ill the posses~on of the die op gJond daarvan mochten worden gemaakt. , 

Ad . 't t' l' d b t th (3) V\ anneer goederen of de verkoopopbrengst m handen van 

d 
mlnlStradlon ~bred c. alme

b 
Yt' wo (011') mo

d
re(2)persons.

t
o
f
r tl e de Administratie door twee of meer personen worden opgevor-

ocumen s escn e In 8U -sec ·lOilS an are no or 1- . , 
. th.Ad" t t' . 'thh l' 'd r f th derd of wanneer de dokumenten bedoeld III sub-artlkels (1) en 

com~ng, t ~ ml~ls r\~r~hmay WI 0 t:'-tl : lvei o .. e (2) niet overgegeven worden, kan de Administratie de afgifte 
tOO s ~r sa ~ pro~e s .un 1 : aerso~ e~ \; l~.l: o£.mlo~ van de goederen of van de verkoopopbrengst weigeren, totdat 
t~ re~~ve. t, :m t' as glv~n :nt~ll e1m,lll y; e S\~ ac Ion 0 de persoon die haars inziens daart'le gerechtigd is, ten genoegen 

':h mm~ ~a ~~ aga~ns e I c alms ~ a~y t~ er pe:,son van de Administratie waarborg gesteld heeft tegell aanspraken 

t
Whl ArdesI?e~ tOt' e goo 8

1 
or tShae prdoce.e s; In 1 e mean Ime van andere personen op de goederen of de verkoopopbrengst . 

. e mInIS ra IOn may pace e goo s In a ware lOuse. D Ad ' 't t' k d d "dd 1 ' k e mInIS ra Ie an e goe eren lnml e S In eell pa -
llUis plaatsen. 

4dministra- 26. (1) The owner or person having charge of any goods 26. (1) De eigenaar of peraoon, die het toezicht heeft over De Admini
tlO!l may·trte- which are brought upon a railway for the purpose of being goederen die bij een spoorweg ten vervoer zijn aangebmcht of strat . .i

f
c k1l,lkn 

qUIre wrl eu .. sohrl te I e 
descrip~ion transported or the co~slgnee of any goods whIch have been de geadresseerde van op een. spoorweg verv'lerde !50ederen, opgave 
aid w:;lght transported on a raIlway, shall, on the request of a moet op aanvrage van een bediende, aan deze bedlende een vcrlang'en 
o goo s. servant, deliver to that servant a declaration in writing signed schriftelike door voormelde eigellaar of persoon of door de v'=h~£ aard 

by the owner or person aforesaid or by the consigrlee (as the geadresseerde ollderscheidenlik gM:.ekende verklaring afgeven ;~wioht van 
case may be) and containing the true weight and such a de- behelzende een opgave van het juiste gewicht en zulk een goedcren, 
scription of the goods as may be sufficient to determine the beschrijving van de goederen, dat op grond daarvan het tarief 
rate and amount which the Administration is entitled to en bedrag kan worden bepaald, hetwelk de Administratie ten 
charge in respect thereof. aanzien van die goederen gerechtigd is in rekening te brengen. 

(2) Indien die eigenaar, persoon of geadresseerde voormelde 
(2) If the said owner, person, or consignee fail to deliver verklaring niet geeft of, zulks verlangd wordeIlde, het pakket 

such a declaration or on being required to do so fail to open the of pak waarin de goederen zich bevinden niet opent opdat de 
parcel or package containing the goods in order that their aard van de goederen kan worden vastgesteld, kan de Admini-
description may be ascertained, the Administration may- stratie-

(0) 

(b) 

in respect of goods which have been brought for the 
purpose of being transported on the railways, refuse 
to carry the goods unless in respect thereof a rate be 
paid not exceeding the highest rate which may be in 
force at the time on the railways for any class af 
goods"'and, when there are no facilities for weighing, 
upon the weight as estimated by a servant. 

in respect of goods which have been transported on the 
railways, charge a rate not exceeding the said highest 
rate, and when there are 110 facilities for weighing, 
upon the weight as estimated by a servant. 

(a) ten aanzien van goederen, die voor vervoer over de 
spoorwegen zijn aangebracht, het vervoer daarvan 
weigeren, totdat voor dezelve een vrachtprijs voldaan 
is, niet te boveagaande het hoogste tarief, dat op dat 
tijdstip op de spoorwegen voor de een of andere goe
dereklasse geldt, en wanneer er geen weeglnrichting 
is, de vrachtprijs berekenen naar het door een be .. 
diende geschat gewicht; of 

(b) ten aanzien van goederen, die over de spoorwegen ver- . 
voerd zijn, een vrachtprijs niet te bovengaande het 
hoogste tarief in rekening brengen, en, wanneer er 
geell weeginrichting is, de vrachtprijs berekenen naar 
het door een bedielJde geschat gewicht. 

(3) If the weight of goods be materially understated, the' (3) Indien het gewicht ,:a? goe~eren aanmerkelik te laag is 
Administration shall be entitled to charge on double the opgegeven, kan de Ad~lmstratIe vracht bereke~en op 
difference between the weight as stated and the actual weight. het dubbel? van h~t versclul tussen het opgegeven gewlcht en 

het werkehke gewlcht. 
(4) (0) If any person wilfully make a false statement as to (4) (a) Ieder die in een vrachtbrief, geleibrief of ander 

the nature, quantity, weight or measurement· of any dokument, die of dat hij ingevolge dBze Wet gehouden 
goods delivered upon a railway in any consignment isaftegeven ten aanzien van goederen dieop een spoor-
note, way-bill, or other document which under this weg aangebracht· ZijIl, opzettelik een valse opgave 
Act he is required to deliver in respect of those goods, doet betreffende de aard, de hoeveelheid, het gewicht 
that person shall be liable on conviction to a fine not of de afmetingen van die goederen, wordt bij ver-
exceeding fifty pounds or, in, default of payment, to oordeling gestraft met geldboete van ten hoogste 
imprisonment for a period not exceeding six months, vijftig pond of, bij wanbetaling, met gevangenis van 
or to both such fine and imprisonment. ten hoogste zes maanden, of tot beide diegeldboete 

(b) If in any such document there be any under-statement 
of the quantity, weight, or measurement of the goods, 

en gevangenis. 
(b) Indien in zulk een dokument de hoeveelheid, het ge

wicht of de afmetingen van de goederen te laag opge-
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or any misdescription of their nature, the effect 
whereof if undetected might lead to their being 
chargqd for at less than the proper rate, then in lieu 
of freight at the ordinary rate and irrespective of 
any person's liability under sub-section (3) and 
whether the understatement or misdescription be 
wilful or not freight at a special rate to. be fixed by 
the Administration, not exceeding double the 
ordinary rate, shall be payable in respect of the 
goods: Provided that the Administration may 
refulld any excess charge if the owner, person or 
consignee aforesaid satisfies the Administration that 
the understatement was not wilfully made. 

geven of de aard daarvan verkeerd beschreven is, 
de niet-ontdekking waarvan ten gevolge zon kunnen 
hebben, dat voor het vervoer van die goederen min
der dan bet voorgeschreven tarief berekend zon zijn, 
dan kan, in plaats van het gewone vrachttarief en, 
afgezien van de aansprakelikheid van enig persooll uit 
krachte van sub-arlikel (3) en zander aanzien of de te 
lage opgave of de verkeerde beschrijving 81 dan niet 
opzettelik geschiedde, een biezonder door de Admini
stratie vast te stell en vrachttarief, niet t.e boven
gaande echter het dubbele van het gewone tarief, 
voor die goederen worden berekend: Met dien ver
stande dat de Administratie enige hogere berekening 
kan terugbetalen wanneer de eigenaar, pers('on of 

(5) If any difference respecting the description or weight of geadresseerde voormeld ten genoegen van de Ad· 
goods of which a declaration as aforesaid has been delivered ministratie bewijst dat de te lage opgave niet 
arise between a servant and tbe owner or person baying charge opzettelik geschiedde. 
or the consignee of any goods which have been ~rought to. be (5) Indien omtrent de beschrijving of het gewicht van goe
transport.ed or have been transported on the raIlwa~s, or If a deren ten aanzien waarvan een verklaring als voormeld 
servant suspect ~hat. the go?ds are wrongly deSCrIbed, the afgegeven is, geschil ontstaat tussen een bediende en de 
servant may detam and examme them. eigenaar of geadresseerde van goederen, of de persoon, onder 

. ... . wiens zorg goederen zich bevinden, die ten vervoer op de 
(6). If. It appear from the examm~tIOn or welghmg. that the spoorwegen zijn aangebracht of die reeds alzo vervoerd zijn, of 

descnptlOn dlffer.s from or the. welgh~ of the goods IS grea~er indien een bediende vermoedt dat de goederen verkeerd 
than that stated m the .declaratlOn dehver,ed unde~ sub-sectIOn beschreven zijn, dan kan de bediende de goederen aanhouden 
(1), the person who dehvered the declaratIOn, or, If that per- en onderzoeken. '. 
son be not the ~wner ?f. the goods, then that person and the (6) Indien uit het onderzoek of door afweging blijkt, dat 
own.e: .shall. be hable Jomtly and se.verally to p~y t.o the de beschrijving niet overeenkomt met de beschrijving die, of 
AdmlnlstratIOn the cost of. t~e de~entIOn and exammatlOn of het gewicht van de goederen groter is dan het gewicht dat in 
the goods,. ~r:d the Admlmstra~lOn shall be exonerated from de verklarillg bedoeld in sub-artikel (1) opgegeven is, dan is de 
all respon~lbllity for a~y l?ss whICh may have been caused by persoon, die de verklaring afgegeven heeft, of, indien die persoon 
the detentlOn or exammatlOn. niet de eigenaar is van de goederen, alsdan zijn die persoon 

en de eigenaar gezamenlik en afzonderlik verplicht tot voldoe-
27. Notwithstanding anything in this Act contained, the ning aan de Administratie van de onkosten van de aanhouding 

Administration shall not be responsible for the loss, destruc- en het onderzoek van de goederen, zullende de Administratie 
tion, deterioration, or delay of any goods with respect to the ontslagen zijn van aIle aansprakelikheid voor enig verlies ten 
description of which a declaration materially false has been gevolge van de aanhouding of het onderzoek. 

XXXIX 

delivered, or in respect of which a wrong or improper or 27. Niettegenstaande het bepaalde in deze Wet is de Ad- Ontheffing 
insuffici~nt address. for. delivery h,as been given,. if the loss, ~inistratie niet v~rant:voordelik voor. het verlies, de ver?ieti- ;~~rde:l~k~
destructIOn, detenoratlOlJ, or delay has been III any way gmg, waardevermllldermg of vertraglllg van goederen, III de heid in geval 
brought about by the false declaration or by giving a wrong or beschrijving waarvan een in hoofdzaak valse verklaring afge- van 
. . ffi' t dd . ft' f' k d b h l'k onvoldoend Improper or msu Clen a ress, nor In any case or an amoun geven IS, 0 ten aanzlen waarvan een ver eer , on e oor 1 beschreven 
exceeding the value of the goods if that value were calculated of onvoldoend ad res opgegeven is wanneer het verlies, de goeder~.n. 
in accordance with the description contained in the false vernietiging, waardevermindering of vertraging op enigerlei 
declaration. wijze veroorzaakt is door de valse verk;laring of door opgave 

_ van een verkeerd, onbehoorlik of onvoldoend adres. In geen 
28. (1) No person, other than a person of a class specially geval is zij verantwoor~el~k vo?r een hoger bedrag dan de 

authorized in writitlg by the Adl!linistration, shall take with waarde van d~ goederen, l.~d~en dIe wa-:rde bepaald zou ",,:orden 
"!tim or require the Administration to transport loaded fire- overeenkoms~lg de beschnJvmg vervat III de valse verldarmg. 
arms or ally dangerous goods upon a railway. 28. (1) Nlemand behalve een persoon, behorende tot een Gevaarlike 

klasse biezonderlik door de Administratie in geschrifte daartoe goooeren. 
(2) No persoll shall send any such goods upon a railway bevoegd verklaard, mag geladen vuurwapens of gevaarlike 

without making a written declaration as to the nature and goederen op een spoorweg medenemen of dezelve aan de Ad
description of the goods and distinctly marking their nature ministratie ten vervoer aanbieden. 
on the outside of the package containing them, and such a (2) NieIlland mag dergelijke goederen op een spoorweg mede
declaration shall be countersigned and held by the officer in nemen tenzij hij een schriftelike verklaring ten aanzien van de 
charge of the sending·station. aard en soort van de goederen gemaakt en de aard daarvan 

duidelik op de buitenzijde van hun verpakking aangegeven 
(3) A servant may refuse to receive any such goods as are h!3eft. Die verklaring moet door een beambte, die het bestuur 

described in this section, for transport or conveyance, and when heeft over het station van afzending, medeondertekend en door 
any such goods have been received without such a declaration hem gehouden worden. 
as is mentioned in sub-section (2), may refuse to carry them (3) Een bediende kan weigeren goederen bedoeld in dit 
or may stop their transit. artikel ten vervoer of ter verzending aan te nemen en kan 

zulke goederen, die zonder de in sub-artikel (2) bedoelde aan-
(4) If a servant has reason to believe that any such goods gifte aangenomen zijn, weigeren te vervoeren of ze onderweg 

are contained in a package with respect to the contents stuiten. 
whereof such a declaration as is mentioned in sub-section (2) (4) Indien een bediende gegrond vermoeden heeft, dat 
has not been given, he may cause the package to be opened zulke goederE'n in een pak zich bevinden, ten aanzien van de 
for the purpose of ascertaining its contents, and if the goods inhoud waarvan de in sub-artikel (2) bedoelde aangifte niet ge
be dangerous he may stop the further transport thereof. daan is kan hij het. pak doen openen ten einde de inhoud 

daarvan te onderzoeken, zullende hij, indien de' goederen van 
(5) Nothing in this section contained shall be construed as gevaarlike aard bIijken te zijn, hun verder vervoer stuiten. 

derogating from any law for the time being in force relating (5) Het bepaalde bij dit artikel maakt geen inbreuk op van 
to explosives or as applying to any goods tendered or delivered kracht zijnde wetten bp ontplofbare stoffen en is niet van toe
for carriage by order or on behalf of the Imperial Government passing op goederen ten vervoer aangeboden of afgeleverd op 
or the Government of the Union, or as applying to any last van, of van wege de Rijksregering of de Regering van de 
property which any member of His Majesty's regular military Unie noch op zaken, die een lid van Zijn Majesteits geregelde 

, 
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or naval forces, or any member of a police or defence force. land- . of zeemacht, of een lid van een politie- of verdedigings
may take with him upon a railway in the course of his macht, op een spoorweg in de uitoefening van zijn dienst of 
employment or duty as such, plicht als zodanig mede mocht nemen, 

(6~ ~ny person contravening ~his section shall be liable ~n (6) Ieder die dit artikel overtreedt, wordt bij veroordeling 
conVIction to a fine not exceedmg one hundred pounds or, m gestraft met geldboete van t.en hoogste honderd pond of, bij 
default of payment, to imprisonment for a period not ex- wanbetaling, met gevangenis van tell hoogste een jaar, of met 
ceeding one year, or to both such fine and imprisonment and beida die boete en gevangeuis en voorts met verbeurdverkla
further to confiscation of the goods, and in addition he shall dng van de goederen, zullende hij daarenboven aansprakelik 
be liable for any loss, injury, or damage which may be caused zijn voor verlies of beschadiging veroorzaakt doordat zulke 
by reason o~ any such goods aforesaid having been so brought goederen alzo op een spoorweg aa.ngebracht zij~, 
upon the raIlway. 29, (1) De verantwoordelikheid van de Admi!1istratie uit Beperking 

L' ,.-t' . 29 (1) Th I' b'l't f th Ad ' 't t' d t' krachte van artikel achtt·ien voor het verlies, de vernietiging vanakdel~khn-'d Iml .... Ion • e Ia I I Y 0 e mInIS ra IOn un er sec lOn f d 'd' 1 d d' ,spr e I eJ 
of liability in ;g" f t·h loss d t t' d t' t' f I' ,0 waar evermm enng van even. e leren of vogels, dIe ten van de t f e'" lheen or . e es ruc l/)n or e enora Ion 0 lye anl- ,," , 
:~:~lsO m~ls or birds de~iver~d to it to be transported on a railway ~e~voer op een sp~~rw;g ~fg~ev:~~ ZlJ~, l~at I;.Ie:~ g~val de !:tl~lten 
transported, shall not ill any case exceed the amounts mentioned ill the e I:~gen genoem m, e er e lJ age 0, ?ze ,e e oven, aanzien van 

Th' d S h d I t th' A t I th d' d tenzlJ de persoon, dIe ze aan de AdminIstratle zendt of vervoerde 
I' lr, c t~ u e to t~ ~d u~ ~s: t ,e person Je~l mg °tr be- aflevert, ten tijde van hun aflevering ten vervoer, dezelve heeft dieren, 

d
lvelrmgd emd 10 ed teh llitlntlhs rat,lOn cfaltlhse, dlel~ 0 f e aangegeven of doen aangeven voor eenhogere waarde respektie-
ec are or ec ar em a e Ime 0 elr e Ivery or I'k d d b d d' b d Id D d B"l 

transport, to be respectively of higher value than the amounts ve} an e e ragen opgenoem III e oe e er e, IJ age, 
set out ' th 'd Th' d Sid I ,2) Wanneer de meerdere waarde alzo a'angegeven IS, kan de 

In e sal . lr c Ie u e. Ad . 't t' . hI' k d .. mInIS ra Ie, ten aanzlen van et logere nSI 0, e pnJzen 
(2) \Vhere the higher value has been so declared, the Ad- die volgens voormelde Bijlage respektievelik verschuldigd zijn, 

ministration may, in respect of the increased risk, charge over v~hogen met een percentage op de alzo aangegeven meerdere 
the sums respectively chargeable according to that Schedule a warde, . . ,. . 
percentage on the excess of value so declared, (3) In leder re,chtsgedlllg t~gen de ,A~n:mlstratIe t.ot ver-

(3) In every legal proceeding against the Administration h~al va,n vergoedlllg voor v~rhes, VernIetlgmg, of ~~ardever
for the recovery of compensation for the loss, destruction, or mlll~ermg van een levend dler of vogel rust de bewIJslast ten 
deterioration of any live animal or bird the burden of proving aanZlen van de ~aarde daarvan ,en d~ omvang van de schade 
the value thereof and the extent of the injury shall lie upon op de persoon, dIe schadevergoedm~ CIst. , 
the person claiming the compensation, ,30, (l>..Wanneer goederen van d~, a~rd opgenoemd m de Beperking 

VIerde BIJlage tot deze Wet vervat ZIJl1 m een pakket of pak, van aa~- , 
d t d Ad ' 't t' t d f sprakeli\::held 

Limitation of 30 .. (1) When any of the articles mentioned in the Fourth a aa~ e mInIS ra Ie en vervoer?p e spoor,,:egen a ge- ten aanzien 
liability in Scbedule to this Act are contained in any parcel or package leverd IS, en wa~neer de ,,:a~rde ~an ~le goederell tlen pond of van g?ederen 
~~rcl~~ ~~ delivered to the Administration for transport on the railways, me~: bedraa~t,l~ de 1dmmldstratle ~ledt :rerantwohordehkkkvoor d:'e ~~~riie, 
special value, and the value of such articles is ten pounds or more, the Ad- ver les, v~:llle 19m9 0 wa:ar evermm erlllg va.n , et p~ et of 

ministration shall not be responsible for the loss, destruction, pak, tenzlJ de p~:soon, dIe het a~n de AdmmlstratIe zendt 
or deterioration of the parcel or package, unless the person of a.flevert, ten tIJde van de aflevElrlllg ten vervoer, de waarde 
sending or delivering the same to the Administration caused en mhoud ,daarvan heeft aan~~geven of do en aangeven e~~, 
its value and contents to be declared or declared them at the tot vergoedmg van het hoger fISIko, over vorenbedoelde pl'lJS 
time of its delivery for transport and paid, by way of com- een percentage op de alzo aangegeven meerdere waarde vol-
pensation for the increased risk, over the sum aforesaid, a daan heeft, , . . . . , 
percentage upon the excess of the value so declared, (2) Wanneer verhes, vern:etlgmg of waardevermmderlllg 

plaatsgevonden heeH ten aanZIen van een pakket of pak, waar-
(2) 'When loss, destruction, or deterioration has occurred in van de waarde aizo aangegeven is enym opzichte waarvan ,een 

respect of any package or parcel for which the value has been percentage op de meerdere wa~rde Ult krachte v:>n sub-artI~el . 
declared and the percentage on excess value has been paid (~). voldaan IS, kan d~ ver~oedmg voor het verhes, de vern~e
under sub-section (1), the compensation, recoverable in respect tIgmg of waardevermmderlllg ?,e alzo aang,egeven waard~ t;let 
of the loss destruction or deterioration shall not exceed the te bovengaan, zullende de bewIJslast, dat dIe waarde de JUlste 
value so declared, and the burden of proving that value to waarde was, niettegenst~ande eriige voor~ieni~g in de aangifte, . 
have been the true value shall, notwithstanding anything in rusten op de p~r~oon, ,dIe schadevergoedmg elst, 
the declaration, lie on the person claiming the compensation, (3) De Admm~strahe kan, aan het vervoer ,van ee~ pakke.t , 

dat volgens aanglfte cen artlkel opgenoemd m de Vierde BIj-
(3) The Administration may make it a condition of trans- lage. tot deze Wet bevat, de voorw~arde. verbinden, dat een 

porting a parcel declared to contain any article mentioned in bedlende door onderz?ek of anderszllls ZIC~ verzekerd heeft, 
the Fourth Schedule to this Act that a servant has been satis. dat het pakket werkehk het aangegeven arhkel bevat, 
fied by examination or otherwise that the parcel actually con- 31: ~ann,eer g~ederen vervoerd worden ov~r een lijn van de td~inistratie 
tains the article declared to be therein. . AdmlnIstratIe, dIe slechts een gedeelte Ultmaakt van de s met ak l'k 

b ' . d' d . aanspr e 1 estemmmgsreis van Ie goe eren, en verloren gaan of voor goederen 
Administra- 31. 'When goods are transported over any line of the Ad- vernietigd worden of een waardevermindering ondergaan, die nil!~ op 
;~~~~1ble minis~ration which is only part of the journey for which they is d~ Administra~ie ,b~vrijd van verantwo?rdel~khei~ v~or he.~ ~::{o!~:~n 
for googs not are dispatched and are lost, destroyed, or have deteriorated, verhes, de v~rllletIglllg of waardevermmdermg, mdlen ZlJ geraakt zljn. 
l~t on Its the Administration shaH be exonerated from liability for the voldoend bewljs levert, dat zulks niet plaatsvond op de spoor-
mes. loss, destruction, or deterioration if it give satisfactory proof wegen van de Administratie, of gedurende vervoer onder het 

that the same did not occur whilst the goods were on the rail- beheer van de Administratie, 
ways of the Administration, or were being transported under 32. Het recht van terugvordering van hetgeen in verband Teruggave 

Claims for 
refunds and 
compensa
tion must be 
made within 
four months, 

the control of the Administration, met het vervoer van goederen over een spoorweg te veel betaald ;:n hitgeen 
is of van een rabat en het recht tot vergoeding voor het ver- be~~d is en 

32. No person shall be entitled to a refund of an overcharge lies, de vernietiging of waardevermindering van goederen, die schade- , 
or rebate in respect of goods transported on a railway or to voor vervoer zijn afgeleverd of in een bagagekamer zijn gedepo- =:~t1~~~n 
compensation f?r the loss, destruction, or deterioration of goods neerd, vervalt, tenzij binnen vier maanden na de datum van vier maanden 
delivered for transport or for deposit in a cloakroom, unless aflevering, de rechthebbende of iemand van zijnentwege een worden d
within four months after the date of the delivery, a written schriftelike vordering tot teruggave van het te veel betaalde gevraag . 
claim to the refund or compensation has been made by him or of tot schadevergoeding ingediend heeft, zullende die vordering 
on his behalf containing full and detailea information as to volledige en omstandige biezonderheden inhouden omtrent de 
the goods and supported by such documentary evidence as may goederen en gestaafd zijn door zulke bewijsstukken als redeli-
be reasonably required. kerwijze verlangd kunnen worden. 
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33. In any legal proceedings against the Administration for 33. In geval de Administratie in rechten aangesproken De eigenaa.r 
compensation for loss, destruction, or deterioration of goods wordt tot vergoeding van het verlies, ~e vernietiging of.waarde- ~~: v~:::en 
(other than live animals and birds) delivered to it for transport vermindering van goederen (niet zljnde. levende dleren en ding va.n 
by railway, it shall not be necessary for the claimant to prove vogels), aan haar tenvervoer per spoor afgeleverd, behoeft de schade eist, 
how the loss, destruction, or deterioration was caused. eiser niet te bewiJ'zeu waardoor het verlies, de vernietiging of behoefkt de 

.' k d' o6rzaa. va.n .• waardevermludenng vero~rzaa t wer . d h d 
!hi~~son 34. No goods whatsoever upon which customs duty is pay- ~~\ea e 
customs duty able shall bE' sold under this Act without the' authority of the ~~~iizen. 
~~a~\t~uie COdmmishsi.one~ ortl~thAer proper,offidcerlofllcusffto~s ofd,th~ ~nhitohn, 34. Geen goederen hoegeuaamd, waarop doeauerechten be·, Aandoeane
authority an not mg m 11S ct contame s la a ec~ or ImllllS . e taalbaar zijn, mogen uit krachte van deze Wet worden ver- rechte~ on. 
of principal rights and powers conferred upon customs officers by any law kocht zonder de toestemming van de kommissaris of andere derhevlge 
~~~~s relating to customs. . bevoegde ambtenaar van doeane van .de Unie, zullende het ;.o~=~iet 

Penalties 
for certain 
classel! of 
offences. 

Geneml offences in respect of Railways, bepaalde bij deze 'Vet de rechten en bevoeglheden niet beinvloe- verkocht 
den of verkorten, die aan doeanebeambten toekomen uit zonder toe· 

35. Any person who does or causes or procures to be done krachte van een doeanewet. . ~{!~f~-
any of the following acts, namely,- A S d' a.mbtenal!.r 

• 

(a) trespasses upon a railway and refuses to leave after 1gemene p001'wegove1-tf'e mgen. van doeane. 

being warned to leave by any railway servant; 35. leder die een van de volgende handelingen pleegt, doet Stl'af op 

(b) wilfully gives a false name or address to a servant or plegen of uiUokt, namelik, die- . ., :~:~n van 
constable for the purpose of avoiding prosecution' . (a) een spoorweg wederrechtehk betreedt en weIgert overlre-

( ) ,. . t f' t . t' b 1 ' 'I t' zich te verwijderen na daartoe te zijn aaugemaand dingen. c IS In a sta e 0 In oXlCa Ion or e laves In a VlO en or d b d' d 
ff ' h f h th oor een spoorweg e len e; o enSHe manner to t e annoyance 0 ot ers on e (b) tt l'k t "d' I . I railwa s. opze e I, er vermlJ mg van vervo gl~g, een va se 

y , naam of vals adres opgeeft aan een bedlende of kon-
(d) does anything which may cause injury to persons em,- stabel' 

ployed.or travelling on t,he railways; (c) in bes;honkenstaat is of zich, tot ergernis van ande-
(e) commits any nuisance or act of indecency or uses ren op de spoorwegen, op een gewelddadige of aan-

profane, obscene, indecent, or abusive language on stotelike wijze gedraagt; 
the railways; (d) iets doet, dat personen, die op een spoorweg werkzaam 

(j) writes, draws, or affixes any pr.ofane, obscene, indecent 
or abusive word, matter, representation, or character 
upon the railways; 

(g) 

(h) 

wilfully and without lawful excuse int~rferes with the 
comfort of any passenger, or extinguishes any lamp 
or light on a train or railway; 

defaces the writing on any board or any notice autho
rized to be maintained on any railway or train; 

(i) damages any railway rolling stock or any material 
used upon or belonging to any railway; 

(j) being a passenger, enters a coach or a compartment 
which is reserved by the Administration for the use 
of another passenger or which already contains the 
maximum number of passengers authorized to be 
carried therein, and refuses to leave it when required 
to do so by a servant; 

(k) being a passenger, resists the lawful entry of another 
passenger into a coach or a compartment not reserved 
by the Administration for the use of the passenger 
resisting, or not already containing the maximum 
number of passengers to be carried therein or there· 
on; 

(l) smokes in any compartment or other part of a coach 
on a train when smoking is prohibited in that com
partment or part; 

(m) enters or leaves any railway coach on a train while it 
is in motion, or elsewhere than at the side of the 
coach adjoining the platform or other place appointed 
by the Administration for passengers to enter or 
leave the coach, or opens any outer door of any 
railway coach on a train while it is in motion; 

(n) travels or attempts to travel on or in any part of a 
train not intended for the use of passengers; 

(0) in the absence of a gatekeeper, omits to shut and 
fasten any gate on the railway so soon as such person 
and the animal, vehicle or other things (if any) under 
his charge h&.'e passed through the gate: Provided 
that the gate is furnished with a practical latch or 
fastening easily applied; 

zijn of reizen, schade zou kunnen berokkenen; 
(e) een ergerlike of onzedelike handeling begaat of gods

lasterlike, ontuchtige, onbetamelike of beledigende 
taal op de spoorwegen bezigt; 

(I) een godslasterlik, ontuchtig, onbetamelik of beledi
gend woord, voorstel1ing of teken op de spoorwegen 
schrijft, tekent of aanbrengt; 

(g) opzettelik en zonder geldige verschoning een reiziger 
overlast aandoet of een lamp of licht op een trein 
of spoorweg uitdoet; 

(h) het opschrift uitwist op een bord of kennisgeving dat 
of die op een spoorweg of trein aangebracht mag 
worden; 

(i) rollend materieel of ander materieel ,beschadigt dat . 
gebruikt wordt op of behoort aan een spoorweg; 

(j) een reiziger zijnde, zich in een rijtuig of afdeling be
geeft, waarvan het gebruik door de Administratie 
aan een ander reiziger voorbehouden is of waarin 
zich reeds het mltximum ~antal reizigers bevindt, 
dat daarin vervoerd mag worden, en weigert op 
waarschuwing van een bediende dat rijtuig of die 
afdeling te verlaten; 

(k) een reiziger zijnde, zich verzet dat een ander daartoe 
gerechtigde reizigereen rijtuig of afdeIingbinnenkomt, 
dat of die niet door de Administratie ten gebruike 
van de zich verzettende reiziger voorbehouden is of 
niet reeds het maximum aantal reizigers bevat, dat 
daarin of daarop vervoerd mag worden; 

(l) in een afdeling of ander deel van een rijtuig in de 
trein rookt, wanneer het roken in die afdeling of dat 
deel verboden is; 

(m) in· of uitstapt in een in beweging zijnd rijtuig van e(jn 
trein of elders, dan aan de zijde van het rijtuig langs 
het platform of andere plaats door de Administratie 
aangewezen voor het in- of uitstappen van reizigers 
of een deur in de langse zijde van een rijtuig opent, 
terwijl de trein in beweging is; 

(n) reist of poogt te reizen op of in een deel van een trein, 
niet beste md voor het gebruik van reizigers; 

(0) waar geen hekwachter is, nalaat eell hek op de spoor· 
wegtoeen vast te maken,zodra hij en het dier, voertuig 
of andere dingen, die onder zijn toezicht mochten 
staan het hek doorgegaan zijn, mits het hek voor.· 
zien is van een praktiese klink of sluiting, gemak
kelik te hanteren. 
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Penalties for 
certain other 
classes of 
offences, 

Penalties 
for grave' 
offences, 

(p) being a driver or conductor of a' tramcar, omnibus, :~p) een bestuurder of kondukteur zijnde van een tram, 
carriage, or other vehicle, di;;obeys while upon the omnibus, rijtuig of ander voertuig en zich op spoor-
premises of the railways, the rea,sonable directions wegterrein bevindende, niet de redelike aanwijzingen 
of a servant or police officer or constable, opvolgt van een bediende, politiebeambte of 

h II b I , bl "t fi t d' d konstabel; s a e la eon convlCtIOn 0 a me no excee mg ten poun S dt b" d r t ft t ldb t t.. t 
or, in default of payment, to imprisonment for a period not ",:or IJ veroo,~ e mg ges, ra me ge.. oe ~ van en oogs e 

d ' tl t b tl 1 fi d " t tlen pond of, blJ wanbetalmg, met gevangems van ten hoogste excee Ing one mon 1, or 0 0 1 SUC 1 ne an Impnsonmen, " d f • t b 'd d' b t ' een maan ,0 me el e Ie oe e en gevangems. 

36' A h d b d 36. Leder die een van de volgende handelingen pleegt, doet Straf op 
. ny person w 0 oes. or causes or procures to e one, I f 'tl kt l'k d' zekere andere 
f th f II ' '. 'I h P egen 0 UI 0 ,name 1 , 1e- k:l any 0 e 0 oWIng acts, name y, w 0- ( ) . .. .. d d d ld' d assen van ' a een relz1ger zlJn e, zon er gegron e en vo oen e overtre-

(a) being a passenger, without reasonable .. and sufficient reden, gebruik maakt van, of zich bemoeit met een dingen 
cause, makts use of or interferes with any means door de Administratie aangebracht mid del van ge-
provided by the Administration for communication meenschap tussen reizigers en een bediende belast 
between passengers and a servant in charge of or met of betrokken bij het vervoer van een trein; 
concerned in the running of a train; (b) wetende of kunnende weten, dat een spoorwegrijtuig, 

(b) knowing or being in a position to know that a railway afdeling of andere plaats door de Administratie voor 
coach, compartment, or other place is reserved by the het uitsluitend gebruik van mans- of vrouwsper-
Administration for the exclusive ,use of males or sonen, of person en van bepaalde rassen, of 
females, or persons of particular races, or different verschillende klassen van person en of naturel-
classes of persons, or natives, enters that coach, com- len, bestemd is, dat rijtuig, die afdeling of 
partment, or other place in contravention of a regula- andere plaats binnengaat in strijd met een regulatie 
tion and without lawful excuse, or having so elltered en zonder geldige verschoning, of alzo binnengegaan 
it remains therein after having been desired by a zijnde aldaar verblijft na door een bediende tot het 
servant to leave it; verla ten daarvan te zijn verwcht; 

(c) pulls down or wilfully injures any board or document (c) een bord of dokument, dat op een spoQrweg of op rol-
set up or posted by order of the Administration 011 a lend materieel op last van de Administratie aange-
railway or on any rolling stock; bracht is, afhaalt of opzettelik beschadigt; 

(d) gives or offers to a servant any money or anything of (d) aan een bediende geld of geldswaarde geeft of aan-
value for the purpose of evading payment of any sum biedt, ten einde de betaling te ontduiken van een 
due under this Act; ingevolge deze Wet verschuldigde 80m; 

(e) being a passenger who to his knowledge is suffering (e) een reiziger zijnde, die desbewust aan een besmettelike 
from an infectious or contagious disease, enters or of aallstekelika ziekte lijdt, op een spoorweg reist of 
travels upon a railway in contravention of the regula een spoorweg betreedt in strijd met de regulaties; 
tions; (I) een bediende zijnde en wetende dat een persoon krank-

(j) being a servant and knowing that 3 person is a lunatic zinnig of lijdende is aan een l::iesmettelike of aan-
or suffering from an infectious or contagious disease, stekelike ziekte, opzettelik die persoon op een spoor-
wilfully causes that person to travel upon a railway weg doet reizen, zonder te zorgen dat hij van andere 
without arranging for his separation from other reizigers afgezonderd wordt ; 
passengers; (g) niet bij de eerste gelegenheid aan een bediende een op 

(g) fails b deliver at the earliest possible opportunity to een spoorweg of in een spoorwegrijtuig gevonden 
a servant any property found on any railway or in voorwerp afgeeft of een alzo gevonden voorwerp van 
any railway coach or removes any property so found een spoorweg of uit een spoorwegrijtuig of afdeling 
from a railway or railway coach or cOIripartment; verwijdert; 

(h) wilfully obstructs or impedes a servant in the dis- (h) opzettelik een bediende in de uitoefening van zijn 
charge of his duty; dienst belemmert of hindert; 

(7) discharges any firearm, or throws stones, metal, bricks, (1) een vuurwapen afschiet of stenen, metaal, bakstenen, 
gravel, timber, glass, bottles or other articles likely gruis, hout, glas, bottels of andere ar ikelen werpt 
to obstruct or injui'e anyone engaged in working on or diG mogelik iemand bezig te werkenl-, op of nabij 
near the railwa.y; de spoorweg kunnen belemmeren of bezeren; 

(j) removes from a railway or any railway premises any (j) van een spoorweg of spoorwegterrein rollend mate-
rolling stock, tarpaulins, tools, appliances or property rieel, dekkleden, gereedschappen, toestellen of goe 
of any kind, or permits any such rolling st?ck, tar- deren van welke aard ook verwijdert of toelaat dat 
paulins, tools, appliances or property to be unlawfully dit rollend materieel, die dekkleden, gereed3chappen, 
in his possession or on his premises; toestellen of andere goederen wederrechtelik in zijn 

(k) permits or allows any animal to stray on a railway bezit of op zijn grond zich bevinden; 
provided with fences, subject to such fences being in (k) toestaat of toelaat dat een dier zich begeeft op een 
a proper state of repair; van heiningen voorziene spoorweg, mits zodanige 

(l) drives or knowingly permits any animal to he on any heiningen in goede staat van reparatie verkeren; 
railway otherwise than for the purpose of lawfully (l) een dier drijit of opzettelik op een spoorweg la!1t lopen 
crossing the railway, whether he be the owner of the voor een ander doel dan om de spoorlijn wettig over 
animal or only in charge thereof: Provided that such te steken, hetzij hij de eigenaar van het dier is of 
railway be properly fenced; slechts het toezicht daarover heeft, mits zodanige 
'. . , . , spoorweg behoorlik afgeheind is ; 

shall be b~ble on convICtIOn to a fi.ne n.ot exceedmg twe:r;ty wordt bij veroordeling gestraft met geldboete van ten hoogste 
pounds, or.m default of payment, to lmprISOnment fo:- a p~nod twintig pond of, bij wanbetaling, met gevangenis van ten 
not exceedmg three months, or to both such fine and lmprISOn- hoogste drie maanden of met beide die boete en gevangenis. 
ment. 37. Leder die een van de volgende handelingen pleegt of Straf.op 

37. Any person who does, or causes or procures to be done, doet plegen of uitlokt, namelik, die- et·nds~lgeover. 
f 'h fll' t 1 h remgen. any 0 ~ e 0 owmg ac S, name y. w 0-- (a\ een handeling begaat, die de dienst van een spoorweg • 

(a) does any act which obstructs or might obstruct the belemmert of zou kunnen belemmeren of het leven 
working of a railway or endangers or might endanger vc,n daarop reizende personen in gevaar brengt of in 
the liveO! of per:sons travelling thereon; gevaar zou kunnen brengen; 
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(b) without lawful authority, moves any part of the (b) zonder wettige bevoegdheid enig deel van het rollend 
rolling stock on a railway or leaves the same on any materieel op een spoorweg beweegt of op enig gedeelte 
p'rt of a railway; van een spoorweg laat; , 

(c) without lawful authority moves any signals, points, (c) zonder wettige bevoegdheid .'leinen, wissels, draden, 
wires, sleepers, rails, stop blocks or mach~nery on a dwarsliggers, spoorstaven, stopblokken of machinerie 
railway, or shows any signal likely to misle.~d ; op een spoorweg beweegt of een sein vertoont, dat zou 

(d) without lawful authority, cuts down, breaks, removes, kunnen misleiden; 
destroys or injures any fence, building, or bridge or «(l) zonder wettige bevoegdheid, een heining, gebouw of 
other property in or upon any railway; brug of ander eigendom in of een spoorweg om-

(e) attempts or counsels the doing of, or assists or aids in kapt, afbreekt, verwijdert, of beschadigt; 
doing, any of the acts mentioned in this section, (e) een van de behandelingen opgenoemd in dit artikel 

" poogt te begaan, daartoe aanraadt of daarbij helpt of 
shall be hable on conVIction to a fine not exceeding two b hul zaam is' 
hund:ed pounds or, .in default of payment, to imprisonment for wordt bij ever;ordelillg' gestraft met een geldboete van ten 
~ per.lOd not exceedmg two years, or to both such fine and hoogste twee honderd pond of, bij wanbetaling met gevangenis 
ImpriSOnment. van ten hoogste twee jaren, of met beide zulk een boete en 

General. gevange~Iis.· . 

xliii 

38 (l) Tl Ad .. t . h 11 k' Algemene Bepalingen. 
• Ie llIlllS :ratIOn ~ ~ rna e compe~satlOn. to 38. (1) De A dministratie is aan de eigellaar van vee tot Vergoedlng 

the owner. of any stock. kIlled or mJured by a~y tram runnlllg ver oedin eho1,).den van de scbade door hem geleden doordat voor .. 
on any raIlway: PrOVIded that no compensatIOn shall be pay- .. g g g. d d f b h d' d' besehadlgmg 
bl . t f t k k'll d .. d' th k'lr zlJn vee door een trem op een spoorweg ge 00 0 esc a Ig IS. van vee. 

a :' ~n re~pedc 0t an
t1

y s oc t If e do.r mJure wnere
d

.
1
. e 1 mg

f 
Geen vergoeding is echter verschuldigd, indien de dood of de 

or lllJury IS u~ o.le wan 0 or mary care or Ilgence 0 beschadiging van !let vee te wijten is aan gebrek aan g~wone 
the owner or hIS servant. f -.. d' f' .. b d' d . zorg 0 vllJt van e elgenaar 0 zIJn e len e. 

(2) No person shall be entitled to recover any sum of money (2) .Nie~and is gerechtigd tot een ve:r~oeding uit k~ac~te 
under this section for the killing or injury of any stock who, v~n dlt artlkel voor d~ dood of beschadIgmg van vee, dIe met 
within seventy-two hours after the stock has been killed or bmnen twee en zevel1t.1.g uur nadat het vee gedood of bescha
injured, fails to give notice to the nearest office" in charge of a digd is, aan de che~ "I1a.n het ~aastbijzijnde station of aan de 
station, or platehiyer in charge of a section, of the killing or sI?oorstaafiegger, dIe het toezwht he~ft. over een baanvak, aan
injury and of the number' and kind of the stock so killed glfte doet van de dood of de beschadIgmg en. van het aantal eu 
or injured in respect of which compensation is claimed: de soort van. het alzo gedood of beschadl~d vee, waarvoor 
Provided that if a servant of the Administration was aware of schadevergoedmg gevorderd wordt: Met dlen verstande dat 
the killing or injury, it shall be sufficient compEance with this waar een bediende van de ~dmi:r:istratie kennis droeg van de 
section if such notice be ,given a reasonable time after such dood of ~esc~adigillg, ~an dlt a:tIkel genoegzaam v?ldaan za.l 
killing or injury. worden mdlen zodamge aanglfte gedaan wordt bmnen een 

. . redelike tijd na de dood of beschadiging. 
. (3) The <:arcases or rem~ms of all ~to:k kIlled and all I~- (3) De dode lichamen of overblijfselen van al het gedood en 
Jure.d stock m res.p~ct of whIch any claIm IS ma~e ut;t~er thIS beschadigd vee, waarvoor uit krachte van dit, artikel schade
sectIOn shall be dIlIgently and to. the best .of hIS ablht~ kept vergoeding gevorderd wordt, moet door de eisende eigenaar 
and preserved by the owner makmg the ~lalm, for a pen~d. of zorgvuldig en naar zijn beste vermogen worden bewaard en in 
not. l~ss than three full da;:s from .the tIme when the kl<lll1g stand gehouden gedurende ten minste drie volle dagen, gerekend 
or ~nJury took pl~ce or untIl such tIme as t~e carcases or r:,- van de tijd waarop het vee gedood ofbeschadigd werd of tot 
mams have been Inspec~ed by a.p:,rson appom~ed to asc.ertam tijd en wijle dat de dode lichamen of overblijfselen geinspek
the val.ue of .the sto?k. kIlled or mJI~red: PrOVIded that If an'y teerd zijn door iemand belast met de vaststelling van de waarde 
stock IS senously mJured or ~aI.med,. and th:, ow~er, ~IS van het gedood of beschadigd vee: Met dien verstande dat 
servant or a serv~nt of ~he AdmI~Istratlo~, conSIders It advls- indien vee ernstig beschadigd of verminkt wordt en de eigenaar, 
able, . he may kI~1 sucn st~ck. ~Ithout m a~y way thereb?, zijn dienstbode, of een bediende van de Administratie het 
a~ectlIl.g the questIOn of the lIabIlIty or otherWIse of the AdmI- raadzaam acht, hij zodanig vee doden kan zonder dat daardoor 
mstratIOn for the value of such stock. de kwestie van de al dan niet verantwoordelikheid van de 

(4) A person who fails diligently and to the best of his Administratie v~oi de w~arde van zod~nig vee beinvloed.:vordt. 
ability t.o keep and preserve the carcase and remains of stock (4) Iemand, dIe verzUlmt de dod~ hc~amen of o,:erbhJfselen 
killed or injured as aforesaid or a person who makes under v~n vee, dat alzo gedood of beschadIgd ~s, zorgvuldIg en naar 
this section any claim for compensation determined by a court ~IJn beste. ver~ogen te beware~ en .m stand te ho~den of 
of competent jurisdiction to be fraudulent or grossly excessive Iemand, dIe ~lt ~ra?hte van dlt artlkel een. v~rderlllg tot 
shall not be entitled to any of the benefits of this section. A schadevergoedlllg ~ndI~nt, welke volgens de beshsslll~ van een 
person who makes any such claim with intent to defraud shall bevoe~d hof bednegehk of verregaan~ ove~dreven IS, verva~t 
be guilty of an ofl'euce and liable on conviction to the penalties van zIJn reeht t?t de voordelen van dIt artlkel.· Iem~nd d~e 
prescribed by law for the crime of fraud. zulk e~n vordermg doet met het oogme~~ om te b.ednegen IS 

schuldIg aan een en wordt blJ veroordelmg gestraft 
(5) "Stock" shall, for the purposes of this section, in- met de strafl'en bij de wet gesteld op de misdaad van bedrog. 

elude a horse, mule, donkey, bull, ox, cow, calf, sheep, goat, (5) Onder "vee" is, voor de doeleinden van dit artikel 
pig, and ostrich. begrepen een paard, muil, donkey, bul, os, koe, kalf, schaap, 

. .. bok, varken en vogelstruis. 
- (6) ~ompens~t~on under ~hlS sectIOn to the owner o~ any (6) De vergoeding, waartoe de eigenaar van gedood of be-
stock kIlled or mJur~d shall m no case be payable at a hIgher cchadigd vee uit krachte van dit artikel gerechtigd is, gaat in 
rate than as follows. geen geval de volgende bedragen te boven: _ 

For any horse-Twenty-five ponnds. Voor een paard-Vijf en twintig pond. 
For any mule-Twenty pounds. Voor een muildier-Twintig pond. 
For any d011key-Eight pounds" Voor een donkey-Acht pond. 
For any cattle per head-Twelve pounds. Voor een beest-Twaalf pond. 
For any ostrieh- Twelve pounds. Voor een vogelstruis-Twaalf pond. 
For any sheep, goat, or pig-One pound. Voor een schaap, bok of varken-Een pond. 

. .. 39. In geval van een verspoeling van de lijn of f'en soort- Aanliggend~ 
~9. In case of a. ,,:asha:vay u~on t~~e hne or .of any s~m~lar gelijk ongeval, kan de Administratie zonder voorafgaand ve~lof f!k~~ kan In 

aCCIdent, the AdmIl1lstratIOn may, whhout prevIOUS permISSIon, de aanliggende grond betreden en daarvan zulk een redehke gOV II 
enter upon the adjoining lands and may take therefrom such hoeveelheid aarde stenen of ander materiaal wegnemen als hob ~o:~' ::1" 
b
reasonable qUfanttihty of earth, rfocffk o~ oth1er material, as t;nay voor het doen van 'de noodzakelike herstellingen nodig mocht :O~:~irgen. 

e n~cessary or e purpo.se 0 ~ ectmg t 1e necessary repaIrs: zijn: Met dien verstande dat de Administratie aan de eige. betredon 
PrOVIded that the ~dmmIs~ra~IOn ~h~l~ pay compensatIOn to naar of gebruiker van de aanliggende grond· de daaraan ge-
the owner or OccupI~r of the .sa.ld adJ0ll1lng land for the damage dane schade zal moeten vergoeden, zullende het bedrag van de 
done thereto, and, 111 case of dIspute as to the amount payable, schade bij gebreke van minnelike schikking door arbitrage 
the matter shall b~ determined by arbitration. worde~ bepaald. ' 

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



xliv 

.. 

Freight and 
fares to be 
charged 
equally to 
all persons. 

Advisory 
Boards, 

UNION GAZETTE EXTRAORDl1SARY, 30TH MAY, 1916 . 

40. ~ll freight and fares for goods and passenger traffic shall . 40. AIle vrachten en vervoerprijzen voor goederen en passa- Vracht en 
at all tImes be charged equally to. all persons,. an.d at the glersvervoer moeten ten allen tijde gelijkelik voor aIle personen ve;yoer
same, rate whether pe; ton, per mIle or otherWIS? I~ respect be.~ekend worden. en volgens he~zelfde tarief hetzij ~er ton, per ~~~~~~ 
of all passengers and of aU goods of the same descnptlOn and mlJl of anderszills, ten aanZlen van aIle reizigers en aIle gelijkplik 
conveyed or transported. by like con:reyance 0; engi ne passing goederen van dezelfde soort en vervoerd of getransporteerd aan aIle 
only over the same portlOn of the hne of raIlway under the door een soortgelijk vervoermiddel of lokomotief die aIleen personen 
same ci~cumstances and conditions, and no reducti.on orrover het~elfde gedeelte van de spoorlijn loopt onder dezelfde berekend. 
ad,:,an?e ill any such rates and f~res shall be ~ade duectly:omstandighede.n en voorwaarden, zullende geen vermindering 
or illdl.rect!y ill favo?r of 0:: agalllst any partICular person 10f vermeerderlllg van zodanige vrachten en vervoerprijzen 
travelh.ng upo~ or u,smg ~ railwa.y, or harbour except where,hetzij middelIik of onmiddellik gemaakt worden ten gunstevan 
otherWIse provIded ill tIllS Act. i of ten, nadele van een biezondere persoon die op een spoor-

CHAPTER III. weg relst of daarvan of van een haven gebruik maakt behalve 
waar deze Wet anders bepaalt. 

HARBOURS. HOOFDSTUK III. 
41. (1) The Governor-General may constitute an Advi- H 

sory Board for each of the Harbours of Table Bay, Mossel AVENS, 
Bay, Port Elizabeth, East London and Durban, or any other 41: (1) De Goeverneur-generaal kan een Raad van R8.(i!lu van 
harbour, and may appoint persons to be members thereof. AdvlesvoorelkevandehavensTafelbaai,Mosselbaai,PortEliza- Advles. 
An Advisory Board shall consist of seven members. One beth, Oost Londen en Durban of enige andere haven instellen en 
member shall be nominated by the municipal council of the de leden daarvan,aan?tellen. Een Raad van Advies bestaat uit 
town at which tbe harbour is situate, three by the zeven leden. Een lid wordt benoemd d~or de. stadsraad 
chamber of commerce of such town, and the remaining van de stad, waar de haven gelegen IS, dne door de 
three members shall be nominated by the Governor-General. kam?r vat;t koophandel v!\on zodanige stad, terwijl de 
In the nomination of the last mentioned three members ovenge dne leden door de Goeverneur-generaal benoemd 
regard shall be had, as to one of them, to representation of worden. Bij de benoeming van laatstgenoemde drie leden 
the shipping interest and as to one of them moet, ten aanzien van een van hen, gelet worden 
to the representation of the' persons paying wharfag~ op het vertegenwoordigen, van de belangen van de 
or landing, shipping or transhipping dues at the scheepvaart e~, ten aanZlen van een van hen, op het 
harbour: Provided that Advisory Boards existing at the vertegenwoor~rgen van de pers<:nen, die k.aai- of landingsgel. 
commencement of this Act as constituted under Act No. 38 den, verschepmgs- of oversCheplllg!lgelden In de haven betalen: 
of 1908 of the Colony of the Cape of Good Hope shall con- Met dien verstande dat de Raden van Advies bestaande bij 
tinue to be Advisory Boards for the Ports of Table Bay, de invoering van deze 'Yet en ingesteld ingevolge Wet No. 38 
Port Elizabeth and East London respectively, until they are van 190~ van de Kolome de Kaap de G<:ede Hoop, als Raden 
each dissolved by the Governor-General, or until the term of van AdvieS voor de havens van Tafelbaal, Port Elizabeth of 
office of an Advisory Board has expired under the regulations Oost Londen onderscheidenlik zullen voortbestaan, totdat elke 
made under the said Act No. 38 of 1908. van hen door de Goeverneur-gencraal ontbonden wordt of 

(2) A membe~ of an Advisory Board may at any time be ~otdat de diellsttijd :ran een Raad va? Advies verstreken is 
removed from hIS office by the Governor-General, provided mgevolge de regulatles vastgesteld Ult krachte van bedoelde 
that the Governor-General may not remove a member nomi- \Vet No. 3~ van 1908. 
nated by a municipal council or by a chamber of commerce, (2) Een hd van cen Raad va~,Advies kan te eniger tijd door 
except upon application in writing by such council or cham- d? Goeverneur-generaal van zlJn aI?bt worden ontzet, met 
ber of commerce. Upon removal or retirement of a member dlen verstande echter dat een lId, dIe door cen stadsraad of 
the Governor-General may appoint another person to be a do~r een kamer van ko?phandel benoemd is, slechts op schrif
member, always observing the method of nomination herein- tehk verzoek van \!;odamge raad of kamer kan worden afgezct. 
before provided. In geval van afzetting of bedanking van een lid, kan de Goe-

(3) There shall be a chairman of each Advisory Board, who ve~t;teur-genera~l een ander lid aan,s.tellen, met inachtneming 
shall be appointed by the members at the first meeting of the altlJd van de hlerboven ver.melde WIJze van benoeming. 
Board. If at any meeting the chairman is not present at the (3) I?~ere Raad van Advles heeft een voorzitter, die door de 
time appointed for holding the same, the members present leden bIJ de e~rste raadsv?~gadering wordt aangesteld. Wan 
shall choose some one of their number to be chairman of such neer de voorzltter op de tIJd bepaald voor het houden van een 
meeting. verga;Iering ni.et tegenwoordi~ is, kiezen de aanwezigc led en 

(4) TI Governor-General may make regulations een Ult hun mIdden tot voorzltter van zodanige vergadering. 
'b' Ie pre- (4) De Goeverneur-generaal kan regulaties vaststellen tot 

scn mg- l' rege mg van-
(a) the period during which members of an Advisory (a) het tijdvak gedurende hetwelk leden van een Raad 

Board shall hold office; van Advies hun bediening bekleden ,; 
(b) the manner in which the meetings of a Board shall (b) de wijze waarop vergaderingen van een Raad worden 

be convened; when meetings shall be held; and the belegd; wanneer vergaderingen worden gehouden; en 
notice to be given convening s11ch meetings; de kennisgeving, waarbij van zodanige te houden ver-

(c) the attendance of members at meetings; the quorum gaderingen bericht wordt gegeven; 
necessary to constitute a meeting; the procedure at (c) de bijwoning van vergaderingen door leden; het 
meetings; the manner in which minutes of meetings quorum dat voor een vergadering vereist is ; de pro 
and other records shall be kept; and the manner in cedure op vergaderingen, de wijze waarop notulen van 
which the results of the Board's deliberations shall vergaderingen en andere stukken wordengehouden ell 
be conveyed to the Administration; de wijze waarop de besluiten var, de Raad ter kennis 

(d) the powers which shall be vested in such Boards to van de Administratie zullen worden gebracht; 
. enable them to obtain such information and to per- (d) de bevoegdheden, die de Raden zullen hebben om 

form such acts as may be necessary for the deter- zodanige inlichtingen te kunnen verkrijgen en zo-
mination of any matter under consideration, or for danige handelingen te kunnen verrichten als vereist 
the due and proper fulfilment of the duties and mochten zijn voor de afdoening van door hen te be-
functions conferred upon them, han~elcn aangelegenheden of voor. de behoorlike ver-
.. ' , vullmg van de hun opgedragen phchten en funkties, 

and generally.as to all ~uch other matters ~s may be necessary en m t alg?,meen tot regeling van aIle zodonige zaken als nodig 
for the .effective carrylllg out of the obJect and purposes of mochten zlJn voor de doeltreffende uitvoering van de voor-
thIS sectIOn. '1:ieningen van dit artikel. 
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42. (1) All property and rights relating to the Simons- 42. (1) AIle eigendommen en rechten betreffende de De havens 
town harbour which were vested in the municipality of Simons- haven van Simonstad, die uit krachte van Wet No. 43 van van SiIMn. 1 
town by Act No. 43 of 1902 of the Cape of Good Hope shall, from 1902 van de Kaap de Goede Hoop behoorden en toekwamen ~~i~n osse 
and after the commencement of this Act, vest ill the Governor- aan de municipaliteit van Simollstad, gaan met de invoering 
General, subject to such liabilities, if any, as the said property van deze Wet over op de Goeverneur-generaaI, onder bezwaar 
or rights may l'l.wfully be subject to. From the commencement van aIle verbintenissen, waaraan die eigendommen of rechten 
of this Act the Simonstown harbour shall be controlled and wettig onderworpen zijn. 
managed b} the Administration as one of the harbours of the Vanaf de invoering van deze Wet wordt de haven van 
Union: Provided that nothing herein contained shall derogate Simonstad door de Administratie bestuurd en beheerd als een 
from the rights and powers by any law conferred upon the van de havens van de Unie: Met dien verstande dat door het 
Lord High Admiral of the United Kingdom or the Lords Com- bepaalde bij deze ·Wet geen inbreuk wordt gemaakt op de 
missioners for executing the office of Lord High Admiral. rechten en bevoegdheden wettelik verleend aan de Lord Groot-

Admiraal van het Verenigd Koninkrijk of de Lords Kom-
(2) All property 3.nd rights vested in the Mossel Bay Har- missarissen voor de waarneming van het ambt van Lord Groot

bour Board shall from and after the commencement of this Admiraal. 
Act vest in the Governor-General subject to all the liabilities in (2) AIle eigendommen en rechten behorende en toekomende 
respect of contracts or otherwise to which the said property aan de Havenraad van Mosselbaai gaan na de invoering van deze 
or rights may lawfully be subject, From and after the com- Wet over op de Goeverneur-generaal, onder bezwaar van aIle 
mencement of this Act the Mossel Bay Harbour shall be verbintenissen, uit overeenkomst of anderszins voortspruitende 
controlled and managed by the Administration as one of the waaraan bedoelde goederen ~f rechten wettig onderhevig moch
harbours of the Union, ten zijn, Met de invoering van deze Wet staat de haven van 

Mosselbaai onder het bestuur en beheer van de Administratie 
43. The East London harbour (within the Buffalo River als een van de havens van de U nie, 

and the entrance thereto) and the Durban harbour are hereby 43. De haven van Oost Londen (binnen de Buffalo Rivier Verplichte 
declared to be compulsory pilotage harbours (together with e~. de toegang daartoe) ~n de haven van Durban ;;rorden hier- loodshavens, 
such other harbours as may from time to ti}lle be declared by blJ verklaard tot verphchte loodshavens (onver~111derd, ~ul~~ 
the Governor-General by proclamation in the Gazette to be andere ha:e~s als de Goeverneur-gen~raal van tlJd tot tlJd blJ 
compulsory pilotage harbours) save and except in respect of proklamatle m de Staa,ts!coel:ant verphchte loo~sh~:ens mocht 
such ships as may be exempted by statute or regulation: Pro- verklar?n), behalve t.~n aanzle~. van scheI:en, dIe blJ de wet of 
vided that the Administration and a pilot who is a servant regul~t:e da~rvall v1'1Jgesteld. zlJn,: Met dlen verst~nde dat .~e 
thereof, shall be exempt from liability for ~ny loss or damage Ad;nllmstratie e~ ee~ loods 111 ~lenst daarvan vnJgesteld zlJ.n 
that may arise or be caused through the act, omission, or van aansprakehkheld voor verhes of sc~ade voortkome~de Ult 
default of such pilot. of veroorzaakt door d!3 daad, de nalatmg of het verZUlm van 

die loods. 

44 Th t f h t 1 , .., h 44. De gezagvoerder van een koopvaardijschip, dat een Scheeps· 
Sthip'S jJal)er~ b . 1 lIe mas edr 0 evdery mderc ands hlIP atrhnvIhn~ ,111 a . atr-.haven binnenloopt, moet op aanvrage het scheepsregister en de ~!~~~,enz. 
e c., to be our s 1a ,upon eman ,pro uce an s owes Ip s regIS er h ' d h k" f d b d b 
produced d h" t tl t .' tl tl' d: sC eepspapleren aan e aven apltem 0 an er evoeg e am - worden , an s Ip s papers 0 Ie por capcalll or o' ler au 101'lZe t t' 1 rt overgelAad 

ffi f h " t' d h II d I' " t f h' enaar er lllzage over eggen en ve onen, -" ' o cer, or IS lllspec lOn, an s a elver a lIS 0 IS passen- R" ttl" t af .. . t 
gers with a description cf their rank, sex, and occupation, IJ moe I evens een 11: ge~en van /IJn laBsag:~r~ me 
together with a list of any deaths or removals that may have °hga~e :an l~un rtng, ~~d se. en ~?ep ~ sme de ~n IJ,S v,a~ 
occurred during the voyage, and shall report, in writing, if ~ ~bs el'.geva ~n 0 verwIJ te~mgen, h I'~tge uron ~ e rel; Zl~ 
any person has stowed himself away or concealed himself on e en voorge aan en n:oe m gesc n, e rappor eren 0 emg 
b d f '1 h' 'th t th kId t f persoon zonder de kenms of toestemmlllg van de gezagvoerder 

tl
oar 

0 t any S1:C
d

l s Ip WI t. on ted lnowe get?r cofnsen 0 medegevaien is of zich aan boord vall het schip verborgen 
Ie mas er; an any mas er no u y accoun mg or every h ft I d d d' b h l'k kl' ft . d' 'd If' d f lIt' f f th ee . e er gezagvoer ar, Ie geen e oor 1 ever ar111g gee 

In
f 

IV; uat adol~esal th' 01'1' ta se
h
y actchoun ,In

t
g or ar~y °d emf' or omtrent ieder persoon voormeld of die omtrent zulk een persoon 

re usmg 0 elver e IS w en ereun 0 reqUIre as a ore- 1 kl' f f d' . d I" 
. d h 11 b r bI . t" t fi t d' fift eep. va se ver ar111g gee t, 0 Ie weIgert e IJst op aanvrage 

sal 'Is a. ~ lad fe on I conVIc Ion 0 a ne. no . excee 111g y als voormeld af te geven, wordt bij veroordflling gestraft met 
poun( s or, 111 e au t of payment, to Imp1'1sonmevt for a Idb t t h t "ft' d f bOO b t r 
period not exceeding three months. ge oe e van, en oogs e VIJ 19,pon 0, IJ wan e a mg, 

met gevangBllls van ten hoogste dne maanden. 

45. TIle Comml'ssl'oner or· other ffi f t 45. De Kommissaris of andere bevoegde ambtenaar van ~tkla.ri:r 
Clearance proper 0 cer 0 cus oms doeane in een van de havens van de Unie kan weigeren de n 'Y0r den 

tard t fthl b ftl U' ft' tl 'geWeIger ::a;be re- a any 0 e l{l.~ o~rs 0 Ie mon, may re use 0 glV~ 1e gezagvoerder van een schip in een haven uitklaring te geven totdat ~a,n ~e 
fused until master of any ShIp III a harbour clearance outward untIl he totdat hij de dok- of havengelden rechten of kosten van enige regulatles IS 
regulations h?s paid .the dock or harbour .dues, d~ties. or charges of all 800rt die door hem of door zij~ schip verschuldigd mochten voldaan. 

~:~~t:in ktllldhs ,Whh\C~l ~ll:y ~leld~e fromdh}Im or ~lS dS1fllp aththe hhar~oudr zijn in de haven waarin zijn schip ligt, betaald heeft, en tot-
witli and . a w lC lIS ~ Ip IS ylll!:\", an las receIve rom t e a,,:t on~e dat hij van de bevoegde ambtenaar een certifikaat ontvangen 
charges paId. officer a. certificate se~tmg forth t~at he has co~phed WIth heeft, meldende dat hij voldaan heeft aan de vereisten van 

the reqUlrements of thIS Act ~nd WIth the r?gulatlOns ?f t~e deze Wet en aan de regulaties van de haven, zullende ieder 
harbour, and ever.y ,such .shll~ shall be subject to a hen III zodanig schip onderhevig zijn aan een recht van retentie ten 
favour of the AdmlUlstratlOn 111 respect of the amount so due. gunste van de Administratie ten aanzien van het aldus ver-

. schuldigde bedrag. 
Responsi- 46. In the case of any contravention of this Act or of any 46. In geval van een overtreding van deze Wet of van een De gezag-
bility of ship- regulation on board any ship within a harbour, the master of regulatie, begaan aa.ll boord van een schip in een haven kan voerder kan 
master for h' h' b d--"" .' voor overoontraven- t e S Ip may e procee tl'U agamst III respect thereof and may de gezagvoerder deswege gerechtehk worden vervolgd en voor tredingen 
tions, be held liable for the contravention. de overtreding worden aansprakelik gesteld. worden , 

aansprakehk 
gesteld. 

47. If, at the time of landing a::ld delivery at a harbour' 47. Indien de scheepse.igenaar, ten tijde van het Ianden en A.dministratie 
Administra- fl d 11 d f fl daartoe tion . fte of goods to the Administration for transit or delivery to the a everen van goe eren 111 cen aven voor oorvoer 0 a eve- t kk d ,a r d d d d Ad C ., , h 'f l'k s re en e 
~oti~, may consignees, the ,shipowner notify to the Administration in ~an e gea resseer en, aan e mllll~tratie sc 1'1 te 1 kennisgeving, 
letat,lln ghoods , writing that freight or other charges to the amount specified kennIs geeft, dat. de vracht of andere onkosten tot het bedrag goederen 
un 1 c arges ' d k . 't . d' . terughouden . 
paid. in the notice remain unpaid in respect of those goods, the aangegeven!n ~ enmsgevmg en .a~nzle~ v~~ Ie goeaeren ' 

Administration is hereby empowered to retain and refuse nog onbetaald zlJn, wordt de AdmlnIstratIe bIJ d,eze bevoegd 
delivery of the goods to the owner or any other person until- verklaard de goederen terug te houden en afieverlllg daarvan 

(a) production of a receipt for the amount, notified as 
aforesaid, signed or purporting to be signed by or on 
behalf of the shipowner ; or 

aan de eigenaars of een andere persoon te weigeren totdat-
(a) een kwitantie overgelegd is voor het in vorenbedoelde 

kennisgeving ·aangegeven bedrag, getekend, of luiden
de getekend te zijn door of van wege de scheepseige
naar; of 
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(b) production of a release from payment of the amount 
notified as aforesaid, signed or purporting to be signed 
by or on behalf of the shipowner ; or 

(c) payment of the sum claimed together with any charges 
and duty in respect of the said goods, shall have 
been made to the Administration, 

(b) een ontslag van betaling overgelegd is van het in 
vorenbedoelde kennisgeving aangegeven hedrag, gete
kend of luidende getekend te zijn door of van wege 
de scheepseigenaar; of 

(c) het gevorderde bedrag tezamen met kosten en rechten 
ten aanzien van die goederen aan de Administratie 
betaald is. 

. . ..," 48. (1) Indien de Administratie na overlegging van een Wijze W:>!l:rop 
ActIOn which 48. (1) If the Admllllstrabon on producbon of a receIpt kwitantie of ontslag of biJ' betaling als voormeld de goederen de A~mml
may be taken l' f 'd d I' I d h " , stratle met by the Ad- or re ease or on payment, as a oresal , e lier t Ie goo s to t e aflevert aan de persoon, dIe de kWltanbe of het ontslag over- goederen kan 
!llinistratioIl part,Y ~r?ducing the receipt or release or making ,t~e pa~me~t, legt of de betaling doet, i,s zi~ t~n aanzien van di? goederen handelen. 
Ithn respedct of no lIabIlIty whatsoever shall attach to the AdmmlstratIOn m bevriJ'd van aIle aansprakehkheld Jegens de scheepselgenaar. de 

egoo s. f h d' h h h' h' . respect 0 t e goo s elt er to t e s Ipowner, t e consIgnee, geadresseerde, de eigenaars of wie ook, 
the owners, or any person whatsoever. (2) Indien geen betaling of ontslag als voormeld gedaan of 

, overgelegd wordt, kan de Administratie, en zulks door de 
(2) If no payment ?r. no :elease as afor~sald b? made scheepseigenaar verlangd wordende, moet de Administratie 

or pro,duced, the AdnllmstratlO~ m~y, and" If requIred by na verloop van negentig dagen vanaf de tijd, waarop 
the s~lpowner, shall, at the explratl,on. of mnety days, from de goederen bij haar in bewaring geplaatst zijn, of, zo 
the tIme when th? goods were placed m Its ~ustody.' or, l~ t~le de goederen aal1 bederf onderhevig, ziju, zo veel vroeger als zij 
g?ods ~e of, a pe~Ishable nature, at s,:ch ear.her I?erlOd as m Its vermeent te behoren, dezelve, of zovele daarvan als benodigd 
dIscretIOn It thmks, fit, sell by pubhc auctIOn eIther for home zijn tot dekking van de hierondergenoemde onkosten, bij open
use or for exportatIOn t,he goods, or so much thereof as may bare veiling verkopen hetzij vool' binnenlands verbruik of 
be necessary to satisfy the charges hereinafter mentioned. voor uitvoer. ' 

(3) Before effecting the sale the Administration shall give (3). Alvorens t,ot de, :erkoop over te gaan, moet de ~dmini-
, h f b d" stratle een redehke tIJd van te voren daarvan kenms geven reasonable notIce t ereo y a vertisement m two newspapers b" d . 't ' bl d d" d b"h 'd ' 

circulating in the neighbourhood or in one daily newspaper IIJ a ,:,,?rter16:~ ~ee ~~e~w~ : ,en'd Ie l~ ~lla, IJ ~l m o~
published at the harbour of discharge, or at the town in oop zlJn 0 III ee~ ag a , ,a III e onsc eplllgs av:en Ui:: 

I 'h I h b ' 't t d d h 11 1 'f th dd gegeven wordt of m de stad m welke de haven gelegen IS. ZIJ w nc t Ie ar our IS Sl ua e ,an s a a so, 1 e a ress . , , 
of the owner of the goods has been stat,ed on the manifest moet teven~, ~ndlen het a,dres van de eIge~aar va~ de goederen 
of the cargo or on any of the documents which have come into opgegeven ?s ~n het m~lllfest van de, l~dmg, of III een v~,n de 
th 'f th Ad ' 't t' 'f tl 'd dd' s' b stukken, dIe m het bezlt van de Admllllstratie gekomen zlJn of e poSSeSSIOl1 0 e mInIS ra Ion or 1 'Ie sal a res e, , d' h b k d' d' 
th 'k t 't d t' f th 1 t th f Indlen dat adres an erSZlns aan aar e en IS, aan e eigenaar o erwlse nown 0 I ,sen nO'lce 0 e sa e 0 e owner 0 , " " k ' 

th d b 't d 1 tt' van de goederen blJ gereglstreerde bnef emllS geven van de , e goo s y regIs ere e' er, k 
ver oop. 

(4) The title of a bona fide purchaser of the goods shall not (4) De rechtstitel van cen bona fide koper van de goederen 
be invalidated by reason of the omission to send the notice wordt niet ongeldig gemaakt uit hoofde van het verzuim om 
required by this section, nor shall any such purchaser be bound de bij dit artikel gevorderde kennisgeving te zenden noch is 
to enquire whether the notice ha'l been sent, zulk een koper gehouden te onderzoeken of de kennisgeving 

gezonden is. 
, ,,49. De opbrengst van de verkoop wordt door de Adminis- Aanwending 

~E~~~lpr~~. 4~. T~e proceeds ~f sale shall be applied by the Admlms- tratie 0 de vol ende wiJ'ze en in de volgende rangorde aan- van verkoop-
ceeds of sale, tratlOu m the followllig manner and order: - d P g opbl'engst, 

Administra
tion entitled 
to charg-e for 
rent and 
necessary 
expenses, 

Saving 
clause, 

gewen :-
(a) If the goods be sold for u~e wit~in ~he Union, in pay- (a) indien de goederen verkocht ZlJl1 voor gebr,uik in de 

ment of any customs dutu)!l owmg m respect thereof; Unie, tot betaling van de doeanerechten, dIe daarop 
(b) in payment of the expenses of the sale and advertising; verschul~igd mochten zijn ; 

() , t f tl t t d th h d (b) tot betalmg van de onkosten van verkoop en ad· 
C III paymen 0 Ie ren , ra es, an 0 er c arges ue t 
' h Ad " " f h 'd d'" ver eren ; to t e mlmstratlOll m respect 0 t e sal goo s; (fl) t t b t l' d lIt d k t 

, ,..' ... 0 e a mg van e luur, reCl en en an ere on os en 
(it) m payment of the amount claImed by the slllpowner aan de Administratie verschuldiO'd ten aanzien van 

aS,due for freight or other charges in respect of the die goederen ; b 

saId goods, (d) tot betaling van het bedrag door de scheepseigenaar 

and the surplus, if any, shall be paid to the owner of the goods. gevorderd als vracht of andere onkosten ten aanzien 
van die goederen, 

d I d
' h d f zullende het overschot (zo e1' een is) aan de eigellaar van de . 

50. 'Vhenever any goo s are pace m t e custo y 0 d w den b t aId 
" ' d h h' f ' f' goe eren or ea. 

the AdmlmstratI~n, un ,er t e aut onty ,0 sectIOn 01 t?j- 50. Wanneer goederen uit krachte van artikel zeven Admini-
seven, the AdmllllstratlOn shall be enbtle(l. to rent m en veertig bij de Administratie in bewaring geplaatst stratie i,s 
respect of the same, and shall also have power at the i'n is de Administratie gerechtigd huur daarvoor in gerechtlgd 
expense, of the ,owner of the goods t? ~o al~ such reasenable ;jk~ning te brengen en kan tevens ten koste van de eigenaar ~:Jz:kel,lke 
acts as 111 the Judgment of the Adr~ulllstratIOn are necessary van de goederen zulke redelike maatregelen nemen als naar onkos~en III 

for the I?roper custody and preservatIOn of the goods and shall het oordeel van de Administratie noodzakelik zijn voor de be- t;~;~~~ te 
have a hen on the goods for the rent and expenses. hoorlike bewaring en het behoud van de goederen, zullende zij 

voor de huur en onkosten recht van retentie op de goederen 
51. Nothing in this Chapter contained shall be construed hebben. 

as obliging the Administratio~ to take charge of ally ,goo~s 51. De Administratie wordt door het bepaaide bij dit Voorbehoud5' 
which it would not have been h?,bl~ to take cha~g~ of, ~f thIS Hoofdstuk niet verplicht goederen in bewaring te nemen, die klausule, 
Act ,had, not passed.' ,or as bmdmg, the Adm~mstratIOn to zij niet in bewaring behoefde te nemen indien deze Wet niet . 
enqUire mto the vahdl~y of any claIm for freJght or other ingevoerd was, of om onderzoek in te stellen naar de gel dig-
charges made by any shIpowner. heid van een vordering voor vl'acht of andere onkosten door 

een scheepseigenaar gedaan. 
Notice, etc" • 52, Wherever this Chapter requires that any notice shall 52. Waar in dit Hoofdstuk het doen van een kennisgeving Aan ,wie. 
~iv';~,om be given, 0:' any receipt, and release. shall be produced to the of de. o.verle~ging v~n een ontslag of kwitantie a~n of, bij de :d~Jeving 

AdministratIOn, the notIce or receIpt and release shall be Admlmstratie worClt gevorderd, wordt de kenmsgevmg, de 
deemed to have been validly given or produced, if given or kwitantie of het ontslag geacht deugdelik te zijn gedaan of 
produced, to the Administration's principal officer at the overgelegd, indien zulks gedaan is of overgelegg is aan of bij 
harbour. . de hoofdambtenaar van de Administratie in de haven, 
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Oe~ain 53. Sections twenty-two, twenty-three, twenty-four, t1lJenty-, 53. Artikels twee en twintig, drie en twintig, vier en Z:\1;~r1 
~tlOrs Ii to five, twentY-SMJen, thirty-two and thi1·ty-four of this Act f1JJintig, 'viif en twintig, zeven en twintig, twee en dertig en 'vier tro~f~sSt:~ 
be a~~licable shall m'utatis mutandis apply to harboUl'S. en dertig van deze 'Vet zijn mutatis mutandis van toepassing II zijI!- toe-
to harbours.' op havens passehk op 

, Havens. 
Limitation of 54. The Administration shall in no case be liable for loss 54. De Administratie is in geen geval aansprakelik voor .Beperking 
~dmi~ist~a: of or damage to any' goods in its custody at a harbour if the verlies of beschadiging van goederen in haar bewaring in een van d~_l_ 
tlOn'shablhty -. '. d' I' f d h d ..' h aansplUAC-in respect of loss 0; damage b,e caused ,by the act of God or of the King's hav:n l~ len het, .ver les 0 e BC a e te WIJten IS aan ogere likh~id, van, 
loes uf or enemIeS the penIs or accIdents of the sea fire flood tempest' macht, s lands vlJanden, de gevaren of toevallen van de zee, Admml~H.tle 
damag-e to " ' ,,' "" b d t' t . lk b' f k ten aanZlen goods deliver- CIvIl commotIOn, rIOt.s or strIkes; or for~ rar: ' overs rommg, s orm, 'i'0, s ewegmg, oproer 0 wer - van verlies 
ed to it in , stakmg; of voor- van, of 
ha,rbour, (Ct) the loss of weIght or measure of goods or the de-. (a) onderwicht of ondermaat van goederen of bederf schade aan 

Landing and 
shipping at 
Durl/an p<lr
formed by 
Administra· 
tion, 

terioration by heat, decay, rust, sweat or change of veroorzaakt door hitte, verrott;ng, roest, zweting of ~:;1~b;::n 
character of such goods as may be handled by the verandering van de aard van goederen, die door de afgeleverd. 

(b) 

(c) 

Administration or deposited in its warehouses, or on handen gaan van de Administratie of in haar pak-
its premises, or be otherwise in its charge; or for any huizen of op haar terreinen geborgen zijn of anders-
loss of contents of bags through sifting or for inter- zina onder haar toezicht staan; of voor enig verlies 
llal breakage, or deficiency in contents of unbroken van de illhoud van zakken ten gevolge van doorstui-
packages; or .ving of voor illwendige beschadigillg door breken 

loss or damage to castings, machinery or other goods 
not protected or insufficiently protected, packed or 
stacked, nor from leakage arising from defective 
drums, tms or packages, or for the 10s8 of 01' damage 
to goods by vermin or insect pests; or 

loss of or damage to animals arising from inherent 
vice, or from any cause other than that arising from 
the negligence of the Administration or its servants; 
or 

veroorzaakt of voor eell tekort van de illhoud van 
ongebl'oken pakken; of 

(b) verlies of beschadigillg van gietwaren, machinerie of 
andere goederen, 'die niet of ollvoldoende beschermd, 
verpakt of gestapeld zijn noch voor lekkage ten ge
volge van gebrekkige bussen;blikken of pakken of 
voor het verlies of de beschadigillg van goederen ver
oorzaakt. door ongedierte of insekt.en; of 

(c) verlies of beschadiging van diel'en, die te wijt.en is aan 
een aan het dier eigen fout of aan euige andere 
Dorzaak dan die voortspruit uit de nalatigheid van. 

(d) loss of or damage to goods caused from maintaining d.e Administratie of haar bedienden; of 
too high or too Iowa temperature in cool chambers (d) verlies of beschadiging van goederen veroorzaakt doO!' 
or failure of machinery or plant not. due to negligence te hoge of te lage temj)eratliur in koelkamers of door 
on the part 'of t.he Administration or its servants; het. onklaar l'aken van machinede of bedrijfsuit-

, " , ,:rusting, niet veroorzaakt d9Qr nalatigheid van de 
ProvIded that tlus sectIOn s~l~ll 1l0~ apply to goods dehv~red Administratie 9f haar beciienden: 
to and a~epted by the AdnJllllstratlOn, I,ll manner prescnbed Met dieJl versta;ude d1j.t d.it artikel niet yan, toepassing is op 
by regulatIOn, for transport upon the r,allways and so long aSgoederen, aan cie Administratie, op de wijze bif reglllatie be
the contract for transI)Qrt of such goods IS not fully performed, paald, afgegeyen en door haar ten' vervoei over de spoOl'Wegell 

aangenomel1 zolang het kontrakt voor het vervoer van zodauige 
55. (1) If the Administration undertakes or performs goederen 1I0g niet ten volle uitgevoerd is. 

the business of landing and shipping goods at Durban other 55. (1) Wanneer de Adrninistratie het werk op zich lleemt Landings- en 
than that class of ~anding and shipping business which of verricht vall het landen en verschepen van goedercn te Dul'- vel~~h~pjD!<s
immediately prior ,to the commencement of this Act it has ban, met uitzondering van die klasse van landings- en verschec ba~ dO::r d~" 
undertaken or is performing, it shall, after publishing in the pingswerk die zij onmiddellik ve6r de invoering vall deze \Vet A,dministra
Gazette three months prior to its first un&'lrtaking the business op zich genom en heeft of verricht, moet zij) na drie maanden ~:n t;erri~ht, 
notice of its intention so to do- ve6r de aanvang van het werk in de 8taatskoerant een keIlllis

geving gepubliceerd te hebhen van haar voornemen om zulks 
to doen-

(a) purchase at. a fair valuat~on from a-?y ~gent carrying (a) tegen een billike taksatie van iedere agent die bij de 
on the bUsllless of landlllg ~nd ShlPP~l1g at Durban invoering van deze Wet landings- of verschepings-
,at the commencement of thIS Act, Ius warehouse, werk verricht te Durban zijn pakhuis, kantoor en 
omceand barrackpr<?perty and plaut, used ,at such barak eigenJom en zijn bedrijfsuitrustinf?' bij die iu 
,~o~m.encement exclUSIvely for bona fide l~ndlllg ~nd voering uitsluitend en bona fide ,voor landlllgs- en ve:-
:ShlPPlllJS wo:k at Durban, such valuatHji b,elllg schepingswerk te Durban gebrUlkt kopen, zullellde die 
determllled, III def~ult of agreemen~, by two arbltra- taksatie bij gepreke van minnelike schikking door twee 
tors and an umpIre to be appolllted under and scheidsrechters en een eindbeslisser worden hepaald, te 
:subject to the provisions of Act No, 24 of 1898 of worden aangesteld overeenkomstig de bepalillgel1 van 
Natal; and Wet No, 24 van 1898 van Natal; en 

t hid' h" t (b) aan iedere zodanige landings- of verschepingsagent 
(b) pay ·lOtantY,aucth an lllgtorf tShlPPlllfigt agedn·ba sh~m een som betalen gelijk aan tweemaal heh bedrag van 

equa ·0 WlCe e amoun 0 e pro . rna e y 1m , d h b h ld d d h t' 19' 2 
d . th 1912 f h f h' b " t de WlllSt 001' em e aa ge uren e e, Jaar ... 
Dunbng e y~a~ . d ~om s~hmfc d~ IS dusllI~ess. a van dat deel van zijn bezigheid te Durban dat ,er. 

f
ur and as IS defnvet.h rom e anrmgt?,n t~ llPPthmgt kregen is door het landen ell verschepen van goede-

0' goo s j an or e purpose 0 eS'lma mg a 'd d' . t t b t t 
fit b 1 1 t f t' h t h II b b't ren j en ten ein e Ie WIns e egro en moe een pro a a ance s lee or , a year s a e su 1m - d· d t ' d 

t d b tl ·d t t d't d· t d b th balans door Ie agent 'loor a, Jaar wor en overge-
e ,y, Ie s.al agen 0 an ~u 1 or eSlgna eye le d aan een door de Administratie aan te wijzen 

cadmllllstratIOn, together WIth all books and papers gd't t t II b k d k t ' " fi au 1 eur ,ezamen me a e oe en en 0 umen en .relatmg to the saId busmess, The amount of pro t ' , ' " d H' b d ' 
h II b th t 'fi d b t1 t'fi t f th betrell'ende de bezlghmd voornoem. ct e rag van 

:S?'d ed't e a~~un ,certl';, y f l~ter 1 ,~a ~ 01 e de winst zal zijn het bedrag in het certifikaat van 
~~l t a~ 1 ~r a /r mspe I~n 0 1e sal a ance genoemde auditeur vastgest.eld na inspektie van 
s ee', 00 s an .papers; an balans, boeken en dokumenten voornoemd; en 

(0) take over, as far as practicahle, as servants of the (0) bona fide leden van het personeel van iedere zodanige 
Administration, bona fide members, of the staff of landings- en verschepingsagent onder de rang van 
any such landing and shipping agent under the rank ' bestuurder voor zover doenlik overnemell als bedien-
of manage!;; the engagement of any such servant den van de Administratie; de indienstnemillg van zulk Q 
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• 

shall not entitle him to any pension rights except cen bediellde geeft hem geen aanspraak op enige pen-
such as may be acquired under the Railways and sioellrechten behalve die welke verkregen kunnen 
Harbours Service Act, 1912. worden onder de Spoorweg en Havendienst 'Vet, 1912. 

(:2) For. the purposes of this section" landing and shipping" (2) V ~or ~e ?oeleinden van dit arti~,el fll~it "landing en 
shal1not mclude the stevedorincr or forwarding of goods. verschepmg met het stuwen en ekspedleren m van goederen. 

(3) The Administration shaltnot undertake the business of (3) De Administratie onderneemt niet het werk. van aan
cartage contractors or cartage agents to or from Durban nemers van besteldienst of besteldienstagenten naa1' of vanaf 
Harbour, un~il af~er the expiration of two years from the de haven van Durban, voor .het :erstrij.ken van ~wee jaren na 
?ate of a notICe gIven by the Administration and published de d~t~m ,:an een k~nlllsge."lllg UltgevaardIgd door de 
m the Gazette, stating the intention of the Administration to AdmIllIstratie en gepubhceerd III de 8taatskoemnt, het voo1'
undertake such a business. nemen bekend makend van de Administratie om zodanig 

werk te ondernemen. 

CHAPTER IV. 
POI. ICE AND PO,VERS OF ARREST BY OFFICIALS. 

HOOFDSTUK IV. 
POLITJE EN BEVOEGDHEDEN VAN AMBTENAREN OM TE 

ARRESTER EN • 

56. ,All ~tation masters.' inspectors, permanent way inspec- 56. AIle stationchefs inspekteurs haaninspekteurs B ' 
tors tIcket mspectors sIt k t' 'd " ,evoegdheld , ' " ,peCla ·IC e ,examlll~rs, exammers an teurs vall plaatshewijzen, speciale kontroleurs van plaats- van 
tlCk~t collectors or other authorIzed raIlway or harbour bewiJ'zen kontr6leurs en kollekteurs van plaatsbewI'J'zen of ambtena1'en 
effi ' .. d f '1 h'I " . van de Clals, n:-ay ar.resL an remove rom any ral way co~c or ral - andere hevoegde spoorweg- of havenbeambten kunnen een Administratie 
w~y premIses 01 harbour any perso~ found trespassmg o~ .the ieder arresteren of uit een spoorwegrijtuig of van een om al'rest~ties 
raIlw::ys or harbours, or con!ravenlllg any of the provlSlons spoorweglokaliteit of uit een haven verwijderell die te doon. 
of thIS Act or any re~ulatlOn" , . de spoorwegen of havens wederrechtelik betreedt of 
~he person so arrestmg shall wlt,h all convement speed, de hepalingen van deze vVet of de regulaties overt,reedt, De 

del:ver the person arrested or cause hu.n to he ~elivered to apersoon, alzo een arrestatie doende, moet de gearresteerde ten 
polIce officer or constable to be dealt WIth accordmg to law, spoedigste overgeven of doen overgeven aan een politiebeamhte 

"'lpointment ~7. The Governor-General may, in mann!lr provided in the of kOllstabel om, volgells wet te worden behand~~d. . . 
o l?erB<?ns to RaIlways and Harbours Service Act 1912 3I)point so many 57. De Goevel'neur-gelleraal kan op de WIJze bepaald m Aanstelllllg 
mamtum ' ,. 'd Q H ' d' t UT '1912 I l·vanperso!lon order up:m :persons as may be deemed necessary for the duty of maintain- e IJPoorwe~ en a,en lens vv et ,zovee person en aanste - om de orela 
the Rallways mg order upon the Railways and at the Harbours, and when len als nodig geacht wordt, belast met het handhaven vall de te handhavcn 

H
andbat the any such person so appointed is carrying out that duty he orde op de spoorwegen en a::.<n de havens. Een aldus aange- op 8pOO1'we-

ar ours. t ld 1 f b" I 'f ". gen en aan 
shall be capable of exercising all such powers and shall per- see ,Persoon lee t IJ let u~toe enen van' ~IJn phcl~t aIle havens. 

Supply of 
liquor and 
refreshments 

Payments to 
be made to 
Treasury. 

form all such functions as are by law conferred on or are to zodan~ge bevoegdhede~ en verncht a.lle zodamge funktIes ais 
be perfol'med by a polioe officer or constahle, and shall be wetteh~ ?pgedragen zIJn of als ve~rIC:lt moeten worden door 
liable in respect of acts done or omitted to be done to the een pohtIebeambte of konstabel en IS m handelen en nalaten 
same extent as he woulti have been liable in like circumstances in dezelfde mate aansprakelik als hij onder gelijke omstandig
if he were a member of a police force of the Union, and shall heden .geweest zou zijn in~ie,n hij lid van een politiekorps van 
have the henefits of all the indemnities to which a memher de ~llIe geweest ware eI! IS III het genot, van aIle schadeloos
of a police force would in like circumstances he entitled, stellmgen waartoe een hd van een politiekorps onder gelijke 

omstandigheden gerechtigd zou ~ijn. 

CHAPTER V. HOOFDSTUK V. 

HEFRESHMENT CATERING. VERVERSINGSDIENST. 

58. The Administration may undertake and provide for 58. De Administratie kan zich helasten met de vel'- Versehaffing 
tl.le supply and sale of intoxicating liquors refreshments schaffing en verkoop van hedwelmende drank, verversingen van drdanken , , ' t b k . t t . "d en an ere 
CIgar,S, to?accos and cigarettes at any time during the day ~lgaren, "~' a en slga:et en, e ellI~e: tIl overdag of's nachts yerversingen. 
or mght 111 refreshment rooms at such railway station as 111 v~rversll1gskamers ,m ?oor de ~l11lster, na ov:erleg met de 
may be approved of by the Minister, after consultation with maglstraat van het dlstnkt waarlll zulk een statIon gelegen is, 
the magistrate of the district in which such station is situated goedgekeurde spoorwegstations alsmede in verversingswagens 
and ~n refreshment cars, subject always to the regulations; met ~nachtneming altijd van des~etreffende regulaties; 
PrOVIded that all refreshment rooms shall, in respect of the Met dlen verstan?e dat all,e. verversmgskamers wat betreft 
hours of opening and and the sale of liquor to natives, de uren van opellmg en SlllItmg en de verkoop van sterke 
eonform to the laws in force in the district in which such dran\, aan naturellen moeten gehoorzamen aan de wetten 
refreshment rooms are situated, and shall, as regards the g~lderide in het distrik~ waarin die verversingskamers gelegen 
hours ~uring which they remain open for the sale of liquor, ZIJn, en ~et betrekkmg tot de uren gedurende welke zij 
be sUhJ.ect to such further restrictions as may be imposed by g~opend zlJn vo~r de verkoop van s~erke drank onderworpen 
re~ulatI~n: ~)rovided further .that, except ill the case of a ZIJIl aan zodalllge verdere heperk~ngen alB door regulatie 
raIlway JunctIon, no refreshment room for the sale of intoxi- opgelegd mochten worden: Met dlen verstande voorts dat, 
cating liquor shall be established at a railway station which behalve in het geval vall een 'spoorwegaansluiting, geen ver~ 
is situ~te outside the limits of a recognized town, village or versingskamer, voor de verkoop van bedwelmende dank zal 
townshIp. worden gevestIgd op een spoorwegstatlOn dat gelegen is huiten 

Notwithstanding anything in this section contained no de grenzen van een erkende stad of dorp. ' 
intoxicating liquor shall be sold at a refreshment room in any NiettegenstaanJe het hepaalde bij dit artikel mag geen 
are:;" in which, unde~ the provisions of any law as to loca:l ?edw~lmen~e drank. verkocht worden in e.en ,verversingskamer 
?ptlOn, ~h.e grant of hcen~es for th? sale of intoxicating liquor ~n emge krmg ~aarlll krachtens de ~oorzIemn~en ~al1 een wet 
IS prohIbIted, whether WIth or WIthout an exception of any[lll zake plaatsehke keuze de verlenmg van hcentIes voor do 
particular form of licence. ,verkoop van bed:velmellde ,drank verboden is, hetzij met of 

, . . . . iwnder UltzQlldenng van elllge hiezolldere Vorm van licentie . 
. 59. 'I hel e shall b? ,anllu~lly paId over to the Mmister of 59. De Ad.ministratie hetaalt jaarliks aan de Minister Betalino'en te 

Fmanee by the AdlllllllstratlOn- van Financien- worden" ge-
(a) In re3pect o{ all refreshment cars, one total sum of (a) ten aanzien van aIle verversingswagens, een g·ezamen 'rdahaensaaar,t de 

:five hundred pounds sterling; like som van vijf honderd ponti sterling; , une. 
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ill l'espeet of e<LCh refreshment rOOlll, other t.han a' 
lea bed refreshllleut rOOlll, ill which illtu;;..ic;,lillg i 
liquor with or without refreshments are sold under I 
the provisions of this Chapter or the regulations, I 
such sum as is payable ill respect of a bar licence! 
in the d. istrict in which such refreshment room is II 

situated; 

in respect of each refreshment room, in which refresh
ments alone without intoxicating liquors are supplied, 
such sum as is payable for similar privileges in the 
district in which such refreshment room is situated, 

(b) ten aanzien van iedere verversingskamer, niet zijnde 
eell vel'huurde verversingskamer, waarin bedwelmende 
drank met of zonder verversingen verkocht wordt, 
ingevolge het bepaalde bij dit Hoofdstuk of de regu
laties, zodanige som ale betaald moet worden ten 
aanzien van een barlicentie in het distrikt waarin 
zodanige verversingskamer gelegen is; 

(c) ten aanzien vall iedere verversingskamer waarin aBeen 
verversingen worden verschaft zonder bedwelmende 
drank, zodanige som als voor soortgeliJke voorrechten 
betaald moet worden ill het distrikt waarin zJd!J.nige 
yerversingskamer gelegeh is, 

xlix 

60. (I) I~ respect of, any ref~eshment room at a station 60. (1) De volgellde bepalingen zijn toepasse!ik op verver- Licentieren 
~pon ,the ,ralh~'ays, at wInch the nght to sell refresh,m~nts ~nd sillgskamers op spoorwegstations tell aallzien waarvan het recht van ver
mtoxlCatmg hquors h,as been p'anted by the AdmmlstratlOn!om verversingen en bedwelmelld~ dranken aldaar te verkopen hu~~d~<ver 
to a lessee, the follow1l1g provlslOns shall apply: aan een huurder verleend is: k~m~; 

(a) The lessee of such refreshment room may apply to the 
General Manager of the Administration for the issue 
of such certificate as is mentioned ill the next suc
ceeding paragraph. 

(h) The General Manager may with the approval of the 
magistrate of the district in which the refreshment! 
room aforesaid. is situate, issue a certificate to the 
lessee authorizing the grant to him by the Receiver 
of Revenue of such district of a licence to sell intoxi
cating liquors for periods of six months or twelve 
months, but every such licence shall expire on the 
thirtieth day of June or the thirty-first day of 
December next after the date of issue thereof, ItS the 
case may be. i 

(r:) };jvery such licence shall be renewable. in accordance 
with the conditions under which it was issued for 
periods of six months or tw~lve months. 

. (d) 

(e) 

Every such licence may be t~ansferred with the COJ.l.

sent of the General Mana¥,er, and subject to the 
wri,tten approval of the maft~str::,te of the district in 
which the refreshment room11s sltuate. 

Every such licence may at any time be cancelled by 
the I{cceiver of Hevenue upon a written application 
from the General Manager. 

(I) Every lessee shall, except as hereinbefore provided, 
be subject to the laws relating to the sale of intoxi
cating liquors within the Province in which the 
refreshment room of which he is the lessee, is situate, 
and to such further regulations (not inconsistent 
therewith) as may be made under this Act: Provided 
that on Sunday, Christmas Day and Good Friday 
intoxicating liquor may be sold, but only- . 

(i) to persons taking meals at such refreshment 
room; and during such meals; and 

(ii) to bona fide railway uassengers, 

(a) De huurder van de verversingskamer kan bij de 
Algemene Bestuurder vall de Admini,';tratie het 
ill de eerstvolgende paragraar bedceld certifikaat 
aanvragell ; 

(h) De Algemene Bestunrder kan met de goedkeuring van 
de magistraat van het distrikt waarin de verversingl>
kamer gelegen is, een certifikaat aan de hum'der 
geven, wa.arbij de, Ontvanger van Inkomsten ge
machtigd wordt llf'm een licentie uit te reikell om 
bedwelmende drank gedurende een tijdperk van zes 
of twaalf maanden te verkopen. Elke licentie loopt 
af ollderscheidenlik op de dertigste Junie of een en 
dertigste December volgende op de datum van 
uitreiking daarvan. 

(c) De Bcentie kan worden vernieuwd, overeenkomstig de 
voorwaarden waaronder zij uitgereikt is, voor tijd
vakken van zes of twaalf maanden. 

(d) De !icentie kan met de toestemming van de Algemene 
Bestuurder en met schriftelike goedkeuring van de 
ma.gistraat van het distrikt waarin de verversings
kamer gelegen is, worden overgedrageu. 

(e) De licentie kan te eniger tijd door de Ontvanger van 
Inkomsten op schriftelik verzoek van de Algemene 
Bestuurder worden ingetrokken, 

(I) ledere huurder is, voor zover hiervoren niet andel'S 
bepaald is, onderworpen aan de wetten op de verkoop 
van bedwelmende drank binnen de Provincie, waarin de 
door hem gehuurde verversingskamer gelegell is, en aan 
zodanige verdere regu!aties (niet onbestaanbain daar
mede) als ondel' deze \Vet vastgesteld mochten wordell: 
Met dien verstande dat op Zondagen, Kerstdag en 
Goede Vrijdag bedwelmende drank verkocht kan 
worden, doch alleell-
(i) aan personen die in die vervel'singskamer maal

tijden gebruiken, en gedurende die maaltijden, en 
(ii) aan bona fide spoorwegreizigers, 

Met dien verstande dat geen verdere verhuring of vernieuwing 
Provided 1ihat no further lease or renewal of lease of a van verhuring van een verversingska.mer op een spoorweg 

refreshment room upon a railway where intoxicating liquors ,,:aar bedwelmende drank verkocht wo~~t~ door de Administra
are sold maybe granted by the Administration after the tIe mag wordenaangegaan na verstnJlnng van een bestaand 
eXI)iration of any existing contract or agreement of lease. huurk~lltrakt, en verdeI' dat na de aann~mil1g van dez,e wet, 
and further that, after the passing of this Act, no new leases geen meuwe huurkontrakten voor verversmgskamers, dle het 
for refreshIll~nt rooms co~veyin!5 the right,to a lessee to apply rech.t aan een huur?er geven, om aaIlzoek te do en voor h~t 
for the certdicate mentIOned m sub-sectIOns 1 (a) and 1 (b) certlfikaat vermeld m sub-artlkels 1 (a) en 1 (b) van dlt 
of this section shall be granted. artikel, verleend zullen worden, 

(2) Whenever, by reason of riot or tumult occurring or (2) Telkens wanne~r w,egens plaatsvin?end of, ve,rwacht 
expected to occur, licensed premises in the district are closed oproer of opsta:nd gehcentleerde percelen m het dlstnkt ge
under the law therein in force relating to the sale of sloten worden mgev~lge d~, daar geld~nde wet oP, de verkoop 
ilJtoxicating liquors, the provisions of thaI; law so far as it van be:t.welmend~ drank, ZIJll de bepal.mgen van dl~ wet? vo~r 
relates to the closing of licensed premises under those circum- zover ZlJ betrekkl~g heeft oJ? lhet slmten van gehcen~leel'(ie 
stances shall also apply to railway station refreshment rooms. percelen. onder ~le omstandlg leden, ook van toepassmg op 

, spoorweg-verversmgskamers, 

~:;::~~~!~, 61. N o~hiug in this, <:hapt?r contained. shall be constru.ed ,6~. Do~r ~let bepaalde bij dit Hoofdstuk wordt de Ad- ~etaling von 
as exemptIng the AdmllllstratlOll from pa.ymg customs dutles TUlll1stratIe met onthevell van de betaling van invoerrechten op lllvh;r-
011 any liquors or goods imported by it for sale on the rail· dranken of goederen door haar ngevoerd voor verkoop op de r')c en. 
ways. spoorwegen. 

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



COIHli lions 
Rj'jJlieable to 
lJrivnte 
r!ulways. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH ~{AY, 1916. 

CHAPTER VI. HOOFDSTUK VI. 
PRIVATE SPOORWEGEN. 

62. (1) Voor zover in dit Hoofdstuk niet andeTs hepaald B~palingen 
62. (1) Save as in this Chapter is provided, all private is worden aBe private spo?rwe~en bij voortduring beheerst door t~p:::jng 

railways shall continue to he governed by the law or other de wet of andere autontelt, mt krachte waarvan tot hun aan- zij;n op 
authority' under which their construction 'and working were leg en eksploitatie machtiging verleend werd, worden de echter prl~atespoor 

.. . d P . d K weg en. authorized but in the case of private railways in the Province ten aanZlen van pnvate spoorwegen III e rovmCle e aap 

PRIVATE RAILWAYS. 

of the Cap~ of Good Hope all reference to Act No. 19 of 1861 de Go~de Hoop de toepassing van Wet No. 19 vall 1861 bij 
is hereby excluded. deze mtgesloten. 

Het bepaalde bij Hoofdstuk II en bij artikels zes en vijftig, 
The provisions of Chapter II. and sections fiftY-Bix, Bixty- zeven .en zest'ig,.a,cht er: zestig negen en zestig en z,event'ig is 

seven, sixty-eight, oi.xty-nine and se'venty shall apply to private mu.tatls mutandzs op pnva,te spoorwegen van toepassmg. 
railways mutatis1n,utandis. , (2) Behoudens goedkeurmg van de Goeverneur-generaal, kan 

I de eigenaar van een private spoorweg regulaties, niet strijdende 
(2) Subject to the approval of the Governor-General, the met deze VVet, vaststellen ten aanzien van de zaken bedoeld in 

owner of a private raIlway may make regulations not inconsistent artikel vier vall deze Wet voorzover- zij betrekking hebben op 
with this Act with respect to any of the matters referred to in spoorwegen, en ten aanzien van de plichten en het gedl'ag 
section four of this Act in so far as they relate to railways, van bedienden ill dienst van een eigenaar van een private 
and in respect of the duties and conduct of servants in the spoorweg, zullende te dien einde artikel 1Jiel' van deze 'Yet 
employment of any owner of a private railway, and for that 1n1ttatis 1nutand'is van toepassing zijn op private spoorwegen. 
purpose section fml1' of this Act shall mu.tatis rntdandis apply (3) Alle regulaties vastgesteld uit krachte van een wet waar
to private railways. bij machtiging verleend wordt tot de aanleg en exploitatie van 

een private spoorweg, en welke bij de invoering van deze ,Yet 
(3) All regulations made by virtue of any law authorizing van kracht en niet daarmede in strijdis, worden gehouden 

the construction and working of a private railway which may voor regulaties onder deze Wet, totdat zij door de Goever, 
be in force at the commencement of this Act and not incon, neur-gelleraal veranderd of gewijzigd zijn. 
sistent with this Act shall, until altered or rescinded by thel (4) Artikels zestien, zeventien en ttvee en t1JJ'intig van de 
Governor-General, be deemed to be regulations uuder this ~ct.Spoorweg en Havendienst 'Vet, 1912, zijn 1nllta(is "nl/tandis 

, , 'I van toepassing op private spoorwegen. 
(4) SectlOns Inxteen, se'venteen and t1venty-t1vo of the, 

Railways and Harbours Service Act, 1912, shall rnutat1:s 03. (1) De Administratie kan, wanneer en zo dikwels Onderzoek 
rnutand'is apply to private railways. zij goedvindt, na olltvangst van illlichtingen de lijnen en wer- yan private 

ken van een private spoorweg door een of meer bevoegde inge- d~~~rdeegen 
In.pectioll k ' 1 of private 63. (1) The Administration may, when and so often as it nieurs doen onderzoe en en, zo mt let verslag van dat onder- .Adm!ni-
I'>l.'lwaYB by thinks fit, upon information received, cause an inspection to be zoek b,lijkt, dat het een 0, f ande~ gedeel.te van zul,k ee. n lijn of :ttlak'ntl·lnerreynan 
the Adminis- k t t d I b dt d 1 k d ~ tration and made by one or more competent engineers, of the lines and w~rl' lIn.deeno

l 
es an zb1C 1 eVklll , Ie g~v,aar 1 flS vodor e di~nst op een 

stojJpa)[e of works of any pri \late railway, and if from the report of any vel 19le1 van let open are vel' eel' van relz1gers 0 goe eren, pnvate 
t1'11t:!ic if Brune such inspection it appear that any part of such line or works kan de Administratie de eigenaar van de private spoorlijll f~dfe~~hff 
:~ ~~;3r~Io is in a condition dangerous to the safety of public passenger schriftelik aanmanen, om dat gedeelte ten gelloegen van de niet ten 
~(l.tisfaetioll or goods traffic the Administratiun may bv written notice Adnlinistratie binnen een in de aanmaning bepaalde tijd in gd'tmAodege:n,va 
of Adminis, . ' ,,' " . 'd d 'I d 11 ' e mml-tration, reqmrE:> the owner of the pnvate raIlway to put that part ltl a goe e ,staat van ~11 er lOU ~e ste, en.. . . strati~ her-

state of repair satisfactory to the Administration within a Indiell aan dIe aanmamng met 111 aIle opzlChten voldaan steld IS. 

period to be fixed in the notice. If the terms of the said wordt, kan de Administratie bij order onder de hand van de 
notice be not complied with ill every respect the Administra- Minister bevelen. dat ~et openbaar verkeer van reizigers en 
tion may, by order under the hand of the Minister, direct tha.t goederen over die pnvate spoorweg gestaakt worde, totdat 
the working of the said private railway for public passenger zekere herstellil1gen, ill de order met redelike ilauwkenrigheid 
and goods traffic shall be stopped pendina the completion of te worden omschreven, zijn gedaan: Met dien verstande dat 
certain repairs to be specified with reason:ble accuracy ill the de, eigenaar v66r de verstrijking van de in de schriftelike aan-
order: Provided that the owner may before the expiration of maning bepaalde tijd zulke vertogen en bewijsstukken aall de 
the written notice, make such rep~esentations and produce Minister kan voorleggen als bi.j moge goedvinden ten einde de 

.sucli evidence'to the Minister as he may think fit for- the terugtrekking van de aanmaning te verkrijgen of een vermin
purpose of obtaining the withdrawal of the notice or a reduction dering van de uitgaven die daardoor teweeggebracht mogen 
of the e1>.pellditure which it may involve. After the order has worden. 
been served upon :;he ownef or his representative traffic upon N adat de order op de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ge
the part of the said private railway which is the subject, of the diend is, moet de dienst op dat gedeelte van de private spoor
order shall be stopped and shall not be resumed until the weg worden gestaakt, waarop de order toepasselik is, zullende 
order has beel] withdrawn in writing by the Minister. de dienst niet mogen worden hervat v66rdat de order schrif-

telik door de Minister ingetrokken is. 
(2) The owner, and, in the event of the owner being a com- (2) De eigenaar en, zo de eigenaar een maatschappij is, 

pany, every director as well as the manager or person acting ieder direkteur alsmede de bestuurder of de persoon, die als 
as manager of the private railway, who, dnring the currency bestuurder van de private spoorweg optreedt, die gedurende 
of t.he order, tranSpol Ls or causes or permits to he transported het bestaan van de order reizigers of goederen over een ge
either passenger or goods traffic upon a part of a private rail- deelte van een private spoorweg, ten aanzien \'laarvan een 
way in respect of which It Minister's order under sub-section order van de Minister ingevolge sub-artikel (1) gegeven is, 
(1) has been issued, shall each be liable on convictiol) .to a fine vervoert of doet vervoeren of dat vervoer toestaat, wordt bij 
not exceeding two hundred pounds for every day during which v,eroordeling gestraft met geldboete van t,en hoogste twee hon
such traffic is so transported or, in default of payment, to im- derd pond voor elke dag, gedurende welke zodanig vervoer 
prisonment for a period not exceeding twelve months, plaats vindt of, bij wanbetaling, met gevangenis van ten 

hoogate twaalf maanden. 
(3) Nothing in this section contained shall be constmed as (3) Door het bepaalde bij dit artikel wordt de Administratie 

rendering the Administration liable for loss or damage r.aused niet aansprakelik voor verlies of schade veroorzaakt op of ten 
on or in respect of a private railway nor shall the absence of an aanzien van een private spoorweg, noch wordt de eigenaar van 
inspection by the Administration exempt the owner of a private een private spoorweg ontheven van aansprakelikheid doordat 
railway from liability. het onderzoek door de Administratie achterwege blijft. 
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CHAPTER VI!. HOOFDSTUK VII. 

MISCELI,ANEOUS PROVISIONS, GEMENGDE BEPALINGEN. 

64. (1) No action the cause of which shall have arisen after 64:. (1) Geen aktie de grond waarvan ont~t~an i: nil, de in- Verjarinl2' 
the commencement of this Act shall be brought againllt the ~oerlDg van deze We~ kan, tegen de Admnllstratle worden van aktles, 
Administration unless the sam.e be commenced within twelve mgesteld, 2:0 dezelve lllet bInnen twaalf maanden na het Ol1t-

-months after the cause of action arose, staan van de grond van de aktie wordt aangevangen, 

(2) N t' h II b d' t tl Ad ' 't (2) Geen aktie kan tegen de Administratie worden aange-
, ? ac IOn sa. e commence ?,gams ,Ie ~IlllS -;a· vangen, voordat ten minste een maand verlopen zij, nadat van 

tlOn untIl one. month at least after Written notIce of mtentIOn h t t t h t' t II d kt' h 'ft l'k , , , e voornemen 0 e Ins e en van e a Ie een se rI e 1 e 
tt? eObmmeln~et~hffe acbtlOnh,hasttheen served upotn tl

I
le Athdmtullstt~a- kennisgeving door de eiser of door zijn prokllreur of agent op 

IOn y p am 1 or y IS a orney or agen, n a no ·ICe d Ad " , d' d' D k" t d d 
th f t ' ddt 'I f tl I' h 11 b 1 I e mllllstratle ge len 18, e ennlsgevmg moe e gron 

e cause 0 ac Ion an e al sOle calm s a e c eary d k' d b' d h d d d' d 'd I'k d r 'ti t t d van e a tIe en e lezon er e en van e vor ermg Ul e 1 
an exp ICI y S a e . en uitdrukl:elik uiteenzetten. 

How Idl!'al 65. Anything to the contrary notwithstanding in the 65. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen van de Wijze van 
~b:br~~~ht Crow~ Liabilities ~?t, 1910, contained, all legal proceedings ~roon Aansprakelikhei~ ,Wet" 1910,. mo~~en aIle rechtsge- ~~~R:-an 
by I!'nd to whIch the Admmlstration is a party shall be brought by dmgen, waarm de AdIlllmstratIe als partIJ optreedt, door of dingen door 

Aa!<dalI~s~t_he or against .the Administration in the name of the "South t.egen de Administ.ratie worden aangelegd ten name van de of tel;:e!l de 
mIlliS • , • ' , H "11 d d d 'Admllll-tration, Afnean Railways and Harbours," and the necessary serVICes" Zmd Afnkaanse Spoorwegen en avens, zu en e e aann stratie 

therein may be effected on the General Manager or any vereiste dieningen ~unnen geschieden op de AIge~ene ' 
Assistant Ge,:eral Manager or Divisional Superintendent in Bestu~rder of ee!l Asslsten~ ~lgemet;e Bestu~rder of Afd~hngs 
the Province m which such proceedings are brought. Supermtendent 1Il de ProvmCle waarm zodamge rechtsgedmgen 

, ' . , aangeleg9- worden. , 
ExammatlOn 66. Whenever any person claims damages or compensa- 66. 'Vanneer iemand van de Administratie vergoeding of Geneeskundlg 

. by medical t' f th Ad " .. f I' d . onderzoek 
practitioner, IOn rom e mInIstratIOn m respect 0 an a lege per- schadeloosstelling vordert wegens een beweerd persoonlik . 

son~l i~ju~y" a~ly judge of ~he SupreI~e Court or any cO,urt letsel, dan kan een rechter van het Hooggerechtshof of een 
havmg JUriSdICtIOn to determ,me the claIm, may, at any tIme hof, dat bevoegd is tot het beslissen van de vordering, te eniger 
before or ,after the proceedmgs to recover such damages or tijd v66r of nadat het rechtsgeding tot verhaal van die ver
?o~pensatIOn h~ve been commenced, orde~ ~hat ~he person goeding of schadeloosstelling aangevangen is, bevelen, dat de 
lllJured be examm~d on behalf, of the ~~ml1l1stratIOn ~y one gekwetste persoon van wege de Administratie onderzocht worde 
or more duly regIstered medICal practItIOners named m the door een of meer behoorlik geregistreerde en in de order ge-
o;der, and may make such ,order WIth r~spe<;t to the manner, noemde geneeskundigen, en kan, ten aanzien van de wijze, tijd 
tune, and ~lac~ of conductl'lg the exammatIOn, and, th~ costs en plaats van het onderzoek en de kosten van de applikatie 
of the, apphcatl?n for such order and of such examlllatlOn, as voordie order en dat onderioek, zulke beschikking maken als 
he or It may thlllk fit, hij of het goedvindt. 

Jurisdi?tion 67 Where any offence against this Act or the regulations 67. Wanneer een overtreding van deze Wet of de regulaties Bevoegdl}eid 
of magls- • d g begaan ·wor.J~ kan de overtreding van magl-
trates' courts. is committed on any of the railw8.ys, the offence may be dealt op een van e spoorwe en C4j., , straatshoven. 

Reports ol 
accidents. 

with, tried and punished by the magistrate's court of any wor~en beh:md.eld, berecht. en gestraft door het magl~~raatshof 
district through any part whereof the line of railway passes, in van Ieder dlst.~lkt, door emg deel w,aarvan de, s~oorhln .loopt, 
the same manner as if the offence had been actually committed op· dezelfde wlJze als~f de overtredlllg werkehk, m dat dlstrl~t 
in that district: Provided that a magistrate's court shall not begaan ~as: Met dlen verstande dat een m~glstraatshof met 
have jurisdiction to impose any higher or severer penalty than bevo~gd IS een ho~ere of zwaardere straf op.te leggen dan de 
the maximum penalty which such a court may impose when a maXlmum straf, dIe zulk een hof kan opl~gg~n, wanneer ~en 
case is remitted to it for trial in accordance with law by proper zaak aan hetzelve door de bevoegde. autont.elt ter b~re~htm~ 
authority, and then only if so remitted and in accordance with volgens wet terugve~wezen wordt, en d~n sle~hts, mdlen ZIJ 
~he terms of the remittal; but nothing in this proviso con- alzo terug .. ~e:wezen IS en overeenkotnstIg de mhoud van de 
tained shall he construed as depriving a magistrate's court of terugverv.:IJzmg, ., 
the exercise of its ordinary jurisdiction in respect of such an . Door ~lt voorb~~oud wordt echter aan een maglstraatshof de 
offence. . Ultoefelll,ng v~n ziln gewone rechtsmacht ter zake van zulk een 

overtredlllg met ontnomen. 
68. (1) When any of the following accidents occur in the 68. (1) Wanneer een van de volgende ongevallen in de uit- Kenni~geTing 

course of working a railway or in a harbour, namely,- oefening van een spoorwegdienst of in een haven plaatsgrijpt; van n 
. . ,. namelik : ongeTa en. 

(a.) any aCCIdent attended WIth loss of human hfe or WIth , 
grievous bodily harm or with serious injury to pro- \a) cen ongeval, gepaard g~ande ~et verhes van men~e-
perty; or lev ens o~ ~et zwaar hchamehk letsel of met ernstIge 

(b) any collision of trains of which one is a train carrying beschad~gmg van go~deren; of " ' , 
passengers; or (b) een botsmg van tremen, waarvan een reIZIgers ver-

(c) the derailment of any train carrying passengers or any voert; of, ... , 
part of such train; or (c) de ontspormg van een trem, ~Ie relzlgers vervoert of 

(d) any other accident that has caused or was Ilkely to van een deel van zulk een trel~; of 
cause loss of human life or grievous bodily harm or (d) een and~r onge,val, dat verhes, van mense}eyens of 
serious injury to property zwaar bchamehk letsel of ernstIge beschadlgmg van 
',' goed ten gevolge heeft gehad of had kunnen hebben, 

the Administration shall, without unnecessary delay, send moet de Administratie zonder onnodig verzuim aan de Minister 
notice of the accident to' the Minister of Justice. The van Justitie kennis geven van het ongeval. De Goeverneur
Governor ,General may appoint one or more persons here· generaal kan een of meer personen, hieronder genoemd de raad 
inafter referred to as the board (one of whom at least shall not (minstens een vail wie niet in dienst van de Administratie is), 
be in the employ of the Administration) to make a public en- belasten met een onderzoek in het openbaar naar de oorzaken 
quiry into the cause of the aC9ident and report to him there- van het ongeval en met het uitbrengen aan hem van een 
on. The holding of the enquiry shall not exempt any magis- verslag daaromtrent. Door het houden vall het onderzoek 
trate or justice of the peace having jurisdiction from holding wordt een bevoegde magistraat of vrederechter niet 
any such inquest as is prescribed by any law providing for the ontheven van de verplichting om een bij 'een wet op lijk-
holding of inquests, schouwingen voorgeschreven lijkschouwing te houden, 

• 
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(2) The board shall have power to examine witnesses on (2) De raad is bevoegd getuigen onder ede te ondervragen 
oath and (through its chairman if the board consists en (door middel van zijn voorzitter indien de raad uit meer 
of more than one member) to summon witnesses, to ad, dan cen lid bestaat) getuigen te dagvaardeu, getuigen 
minister the oath to witnesses, and to call for tIl€ de ced Ilf te nemen, de overlegging van boeken en 
production and grant inspection of books and documentsl dokumentell te v'orderen ell inzage daarvan te verlenen. 
The laws and rules obtaining in the magistrate's court of th~ De wetten en regels, geldende in het magistraatshof van 
Province within which such an enquiry is being held shall de provincie waar zulk een onderzoek plaatsvindt, zijn 
mutat'is mu,tandis apply to procuring the attendance of mtltati,~ mlltancUs van toepassillg op de oproepillg van 
witnesses, their examination, the Rfoduction of books and getuigen, hun verhoor, de overlegging van boeken en 
documents, and the like; and for that purpose the persoll dokumenten en dergelijke. Tot dat einde heeft de persoon, 
appointed to hold the enquiry or the chairman of the board of die met het onderzoek belast is of de voorzitter van de 
enq)1iry, shall have power to sign such documents as may be raad van onderzoek, hetzelfde recht om dokumen
necessary for the purpose of the enquiry, in the same manner ten, die in verb and met het onderzoek nodig zijn, te 
as the magistrate or his clerk has power 80 to do nnJer the tekellen als de magistraat of zijn klerk lIeeft uitkrachte van de 
rules of the magistrate's court. Ally process to be served for regels van het magistraatshof. AIle in verband met zulk een 
purposes of such an enquiry shall be served by the messenger onderzoek te dienen stukken, worden gediend door, ~ de bode 
of the magistrate's court of the district in which the person van het magistraatshof van het, distrikt, waarin de per soon 
upon whom service is to be made resides, or any person gevestigd is, op wie de diening moet geschieden, of door een 
appointed under section fifty-sellen. persoon aangesteld ingevolge artikel ze ven en 1·ijftig, 

69. The Administration sha.ll send to the Governor-General 69. De Admillistratie moet aan de Goeveneur-generaal, in Inzending 
in such form and manner and at such int,ervals as 'he may de vorm en op de wijze en op de tijden door hem te stellen, van opgave 
direct, a return of accidents, whether attended with personal een opgav.e inzendell van aile ~,?gevallen, die oP, haar s~~or- ~~~evanen, 
injury or not, occurring upon its railways or at the harbours, wegen, of III de havens! plaatsgnJpen, zonder aanZIen of ZIJ. al 
and sueh return shall be laid by the Minister upon the Tables dan met met perso?ll.hk lets~l gepaard ~aan, zul1ende zodalll~e 
of both Houses of Parliament within fourteen days after the opga~e door ~e, MU1lster bmnen v~erben ,dagen na het begm 
commencement of each session thereof. van Iedere zlttmg ter Tafel van beide Hmzen van het Parle-

, , ,ment gelegd worden, 
Proo,f of. 70. In any actIOn for the recovery of damages sustallled 1Il 70. In eniO'e aktie voor verhaal van schade gelede .. 
negligence III conse ue f fi 'd bIt" b n BewIJs van 
I ' , . q n?e 0 ,a re occaslOn~ y a ocomo Ive e~gll:e teil O'evolge van een brand ontstaan door een lokomotief nalatigheid 

c almsanslDg upon a rallwav It shall not be Incumbent upon the pIal t ff b • from fires. J' -. , n I op een spoorlijn, zal het niet verplichtend zijn om lD eisen ont. 

Saving as to 
rlefen~e 
works, etc, 

to prove that .8,:ch ~re was occaSIOned by the negh~ence te bewijzen dat zulk een brand veroorzaakt was door nalati _ st~an~e door 
of. the Admllllstrabon ?r of the owner of any prIvate heid van de Administratie of de eige11aar van enige privafe gIasblanden. 
raIlway, but such 'neghgence shall be presumed, unless spoorlijn maar zulk een nalatigheid zal aaligenomen worden 
rebutted by the defendant. ,tellzij weerlegd door de verdediger, , 

71: Nothing ill this Act contained shall affect or diminish 71. Het bepaalde in deze \Vet maakt geell inbreuk op Uitzondering 
the nghts and powers conferred upon any authority acting in rechten en bevoegdheden verleelld bij enige autoriteit hande- betrefl'?l1de 
pursuance of the South Africa Defence Act, 1912, nor shalllende ingevolge de Zuid-Afrika Verdedigingswet 1912, noeh verdedigings, 
any p.ower~ conferred upon the Administration by this Act bel mag enige bevoegheid, bij deze Wet aan de Administratie werkel1. 
exerCIsed III r.espect of any defenc,e works or approaches verleend, worden uitgeoefend ten opzichte van verdedigings-
thereto,werkell of toegangen daartoe, , 

Saving as. to 72, Nothing, in this Act contained shall affect the right of 72. De bepalingen v~n deze Wet hebb~n ge~t; illvloed op het Voorbehoud 
COn8~rJlctl,on any local authority to construct and maintain at any level recht van een plaatsehk gezag om op een gehJkgrondse over- wat betreft 
ofwrres,plpes ' 'th' tl I'· f' , 'd' , "weg b'nnell d g enz n "a .. b' d d" d d het aan-and otber crossmg WI 1Il Ie Imlts 0 Its JUrIS lctIOn, such WIres, pIpes .,' - I ere v n zIJn ge Ie , zo alll~e ra en, brengen van 
appliances or other appliances either overhead or underground as lHay bejPIJpen (,f al1~ere toesteilen ~an te brengen en l,n stand te draden. 
by 10cIl;l required for the proper working of anv tramwav,or other,houden, hetzlJ bovellgronds ot ondergronds. als llod1g mochten p,ijpen en 
authorIty at " " "d b 1 l·k b d' , 'f ddt 

tai
' . 1 I public service: Provided that no excavation 011 railway or ZIJll voor e e 1001' 1 e e 1elllllg van een tram 0 an ere open- an ere oe-

oer neve 'b d' t M t d' t ddt .. stellen door 
orossings, harbour premises for any such purpose shall be made without are 1

f
e
l
ns: J:

t 
e .Ien vel'S an e a, gdeer; Uldtgra1v,11ldg op spoor- plaatselik: ge-

the consent of the Administration, and no such wires, pipes weg. 0 laveI: erreIll voor een v~r; zo ~mge oe em en, zonder zag,.op zekere 
or other appliances shall be laid or constructed without due de tOflstemmlllg va~ de Admll1lS~~atle zal worden gemaakt; gehJkgrondse 
llotice thereof to the Administration, and the adoption by zullende geen zodamge draden, plJpen of andere toestellen overwegen. 
the local authority at its expense of such measures for thelgeleg~ of aangebra:c~t wo::den zonde,r dat daarvan behoorlik ' 
safety of the railways and the persons travelling thereon andikenllls 11:a11 de Admll:~stratle gegeven l~ en zonder dat door het 
at the harbours as may be necessary owing to the constrnctionlpl~::tsel~k gezag te zIJnen koste zodamge, maatregelen voor de 
of such wires, pipes or other appliances. , Ivelhgheld vaJ~ de sp<5orwElgen en het pubhek dat daarop en in 

Short title 73 Tl· A t b 't d f II tl R 'I jde havens rmst getroffen worden, als wegens het aallbrengen 
a

nd HarlblS c' mRay let~I e Cor at IPurPdoseMs as Ie at I 'A~aYtS van die draden, pijpen of andere toestellen vereist zijn, 
anrl date of ours egu a lOn, on 1'0, an anagemen c, 73 D 'u k 11 d l' d d 
commence- 1916 and 8h II d· t t· d t • eze !Vet an voor a a oe em en wor en aange- Korte titel en 
ment of Act ' a commence an come In 0 opera IOn 011 a a ,e'l Id 'I d S H R I ' 

, to be fixed b th G G I bIt' . th I laa as e poorwegen en avens eg ement, Bestuur en datllIn van y e overnor- enera y proc ama IOn III e B h W t 1916 t dt· k' d d invoeringvan Gazette. e eer e , , an .. ree 111 ~er .lllg op een oor e Wet 
Goeverneur-generaal blJ proklamatie m de Staatskoerant . 
te bepaltln datum. 
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First Schedule. 
LAWS REPEALED. 

Number and 
Year of Law. 

Long or Short'title or 
Subject of I,aw. 

Extent of 
R€peal. 

Cape Ordinan<'e No. Ordinance for improving the I he whole. 
ports and harbours and Goud Hope. 21 of 1847 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do, 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Act :t.T o. 16 of 
181)7 

Act No. W of 
l858 

Act No. 7 of 
1860 

Aot No. Hi of 
1861 

Act No. 16 of 
1861 

Act No. 17 of 
1861 

roadste'l,OS of the Oape 
Oolony. 

To consolidate the law relat· rhe whole. 
ing to quarantine and Port 
RegUlations. -

For constructing a break· do much as is 
water to form a harbour unrepeal<d. 
of Refuge in Table Bay 
and otherwise improving 
the ~aid Harbour. 

For enabling the Harbour The whole. 
Board of Mossel Bay to 
levy certain Wharfage Dues. 

To enable the Governor to rhe whole. 
increase the number of 
HarbourCommiEsioners, 
etc. 

To authorize the Table Bay The whole. 
Breakwater Commission· 
ers from and out of the 
funds under their adminis· 
tration and control to con-
struct docks. 

To remove doubts regarding Section rid:. 
the claims of the Simon's 
Bsy Dock or Patent Slip 
C"mpany h reference to 
the cranage and wharfage 
dues payable in Simon's 
Bay. 

Act No. 19 
1861 

ActXo. 17 

of 'rhe regulation of Ra"lways The whole. 

1862 

Act,1861. .. 
of To extend oorfain provisions The whole. 

of the Act No. 10 of 1858, 
entitled "An Act for en· 
abling the Harboul' Board 
of Port Erzabeth to levy 
certain Wharfage Dues." 

Act Xo. 23 of i To make further' provision The whole. 
1864 ' i towards completing the 

I 
improvement of Kowie 
Harbour. 

Act ~;o. 24 of For making further provi. The whole. 
1864 sion to complete improve

ments of the Harbour of 

Act No. 26 of 
1864 

Act No.8 of, 
1865 

Ad No.9 of 
1866-67 

Act No. 10 of 
1866-67 

Act No. 8 of 
1812 

Act No. 15 of 
1872 

Algoa Bay. 
For ~xempting from Wharf- The whole. 

age Dues, bullion and coin 
landed in Algoa Bay, 
Mossel Bay and Port 
Alfred. 

To make provision for com· The whole. 
pleting the improvement 
of Kowie Harbour. 

For raising the further sum The whole. 
. of fifty thousand pounds 
for the completion of the 
breakwater and docks in 
Table Bay. 

To amend the OrdinanooNo. The whole. 
4 of 1852, and make pro· 
vision for different rates 
of wharfage and cranage 
to be levied on matters 
shipped or landed in the 
Kowie Harbour. 

To empower the Governor The whole. 
to raise a sum not eJtooed· 
ing seventy-nine thousand 
and nine hundred and 
fifty .pounds sterling for 
the purpose of construct-
ing a graving dock in 
Table Bay, and for redeem. 
ing certain Debentures 
issued under authority of 
Acts No. 26 of 1868 and 
No. 11 of 1870. 

Capetowll and Wellington The whole. 
Railway Purchase Act, 
1872. 

Eerste Bijlage. 
INGETROKKEN VVETTEN. 

ProvillCie 
of Unie. 

• 

No. en Jaar 
van Wet. 

Kaop de ,Ordonantie No. 
Goede Honrl 21 van 1841 

Do. ' Wet No. 16 van 
1857 

Do. Wet No. 20 van 
1858 

Do. Wet No.7 van 
1860 

Do. Wet No.la van 
1861 

Do. Wet No. 16 van 
1861 

1'0. Wet No. 17 van 
1861 

Do. Wet No. 19 van 
18tH 

Do. Wet No. 17 van 
1862 

Do. Wilt No. 23 van 
1864 

Do. Wet No. 24 van 
1864 

Do. Wet No. 26 van 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

1864 

Wet No.8 van 
1865 

Wet No.9 van 
1866-67 

Wet No. 10 van 
1866-67 

Wet No.8 van 
1872 

i Wet 1'10.15 van 
1812 

Lange of Korte titcl of 
Onderwerp van W~t. 

Ordonantie tot vel betering 
van de havens en reden 
van de Kaap Kolonie. 

Tot samenvatting van de 
Wet op Karantaine en 
Havenregulaties. 

Voor de bouw van een breek
water tot vorming van 
een toevluehtshaven in 
Tafllibaai en anderezins 
tot verbetering van die 
Haven. 

Om de Havenra.ad van MOil
selbaai in staat te stellen 
zekere dokgelden te heffen. 

Om de Goeverneur in staat 
te stellen het aantal 
Havenskommiss a r i S 8 e n 
enz. te vermeerderen. 

Tot machtiging van de 
Kommissarissen van het 
Tafelbaai·Breekwater om 
van en uit de fondsen 
onder hun beheer dokken 
te blluweD., 

Tot ophetting van onzeker
heid aangaande de !lisen 
vande "Simon'~Bay Dock 
or Patent Slip Oompany" 
met betrokking tot kraan
en kaaigeld in Simonshaa: 
betaa1baal'. 

De Reg .. ling van Spoor
• wegen Wet, 1861. 
Tot uithreiding van zekpre 

t epalingen van Wet No. 
10 van 1858, getiteld 
"Een Wet tot machtiging 
"Van de Havenraad van 
Port Elizabeth om z0k~re 
Kaairechten te heffen." 

Om verdere voorziening te 
maken voor voltooiYng 
van de verbetering van de 
Kowie-Haven. 

Om verdere voorziening te 
maken voor. de voltooiYng 
van verbeteringen van de 
Haven van Algoa Baai. 

Tot vrijstelJing van Kaai· 
rechten op ongemunt 
goud en gemunt geld 
gelost te Algoabaai, Mos· 
selbaai en Port Alfred. 

Om voorziening te maken 
voor de voltooilng van de 
verbete;ring van de Kowie
Ha"t'"en. 

Tot sluiting van een verdere 
lening van vijftig duizend 
pond oor voltooiYng van 
het breekwater en de 
dckken in Tafelbaai. 

Tot· wijziging v:;.n Ordo
nantie No. 4 van 1852 
en tot vaststelling van ver
schill en de tarieven voor 
lrani· en kraangeld te 
worden geheven van goe· 
deren in de Kowie-Haven 
verscheept of gelost. 

Tot machtiging van de 
Goeverneur om een som 
van ten hoogste negen en 
zeventig dnizend negen 
honderd en vijftig pond 
sterling op te nemen voor 
de bouw van een droog
dok in Tafelbaai on tot 
afiossing van zekere Obli· 
gaties nitgegeven krach· 
tens Wetten No. 26 van 
1868 en No. 11 van 1870. 

Kaapstad en Wellington 
Spoorweg Aankcop Wet, 
1872. 

SL. 

Omvang VIlJl 
Herroeping. 

Geheel. 

Geheel. 

Zoveel als niet 
her!oepen ill. 

Geheel. 

Gehee!. 

Gehee!. 

Artikel zes. 

Geheel. 

Geheel. 

Gehee!. 

Gehee!. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Gehee!. 

Gehoe!. 

Hii 

         Reproduced by Sabinet Online in terms of Government Printer’s Copyright Authority No. 10505 dated 02 February 1998 
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Ja.u $£ AM , 

I , 

Province I Number and I 
or "C"nion. 1 Year of Law. 

I 

Long or Short title or 
Subject of Law. 

Extent of 
Repeal. 

I "----I'~"---'-~'-~I-"'-----'" Cape{)f Act No. 11 of II For exempting from wharf- The whole. 
Good Hope. 1874 I age dues, bullion and coin 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

landed at East London and, 

Aet No. 8 
1876 

Act. No. 12 
1876 

Act No. 2 
1877 

Act No.7 
1877 

Port Alfreil. ' 
of I Wynberg Railway Purchase The whole. 

I Act. 1876. 
of I The East London Harbour The whole. 

i Loan Act, 1876. 
of I The Ports and Harbours The whole. 

! Regulation Act, 1877. 
of' The East London and Queen's The whole. 

Town Railway Further 
Loan Act, 1877. 

Act No. 19 of To provide for the more So much there
of as refers to 
the Regula. 
tion of Rail. 
waYIi Act, 
1861. 

Act 

Act 

Act 

1877 effectual punishment of 
certain offenders. 

i 

No. ]7 
1878 
No. 26 
1878 
Xo. 13 
18i9 

of Port Elimbeth' Harbour The whole. 
Board I.olln Act, 1878. 

of Railway Loan Act, 1878 ... The whole. 

of To authorize certain expen· The whole. 
ditll re for the construction 
and equipment of railways. 

Act No. 14 of Port Elimbeth Harbour The whole. 
1879 i Board Lean Act, 1879. 

Act No. 27 of I Table Bay Harbour Loan Thc whore. 
1879 . Act, 1879. 

Act No. ·34 of: Additional Railway Works The whole. 

Act No. 4 of The Table Bay Loan Re· The whole. 
1879 I Loan Act, 1879. 

1880' demption Act, 1880'. 
Act !\o. 5 of, The Table Bay Break\vater The whole. 

1880' . Loan Act, 1880'. 
r Act No. 22 of i Additional Railway Works The whole. 

1880' I Loan Act, 1880'. 

I
, Act No. 17 of: Kowie Harbour Loan Act, The whole. 

1881 i 1881. 
, Act No. 18 of I East London Harbour Loan The whole. 

1881 ,Act, 1881. 
i Act No. 20' of' Railways Completion and The whole. 

1881 Equipment Act, 1881. 
Act No. 16 of. The Resident Magistrate's Se~tion two. 

1882 Court Act, 1882. 
Act ~ o. 26 of Port Elizabeth Harbour .Loan The whole. 

1883 Act, 1883. 
Act No. 28 of The Liquor Licensing Act, 

1883 1883. 
Act No. 25 of Railway Additional Expen. 

Section 8et·ert· 
teen. 

The whole. 
1884' diture Act, 1884. 

Act No. 46 of Wrecks Removal Amend· The whol ... 
1885 ment Act, 1885. 

Act No. 1 of Kimberley Railway Exten· The whole. 
1886 sion A4nendment Act, 1886. 

Act No. 20' of The Mossel Bay Wharfage The whole. 
1886 Act Amendment Act, 1886. 

Act No. 5 of Ports and Harbours Naviga· The whole. 
1887 Hon RegUlations Act, 1887 .. 

Do. Act No. 26 of Act to explain and amend iThe whole. 
1887 the Act No.3 of 1882 as 

amended by Act No. 11 of 
1886, being the Imvani 
and Indwe Railway and 
Coal Mining Act, 1882. 

Do. Act No. 19 of The Table Bay Harbour The whole. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

1888 Board Loan Act, 1883. 

Act No. 16 
1889 

Act No. 41 
1889 

Act No. 23 
1890' 

Act No. 8 
1892 

Act No. 22 
1892 

~ct No. 39 
1892 

Act No. 20' 
1893 

of The Regulation of Railways The whole. 
Amendment Act, 1861. 

of Railway Injuries Compensa· The whole. 
tion Act, 1889. 

of Port Elizabeth Harbour The whole. 
Loan Act, 1890. 

of The Railway Construction The whole. 
Balances Account Act, 
1892. 

of The Table Bay Harbour The whole. 
Loan Act, 1892. 

of Act to further amend in The whole. 
, oertain J;espects the" 1m· 
I' vani and Indwe Railway' 
, and Coal Mines Act," 1882. ; 

of • The Table Bay Harbour Loan I'The whole. I Act, 1893. 

/. 

_S ·)\$0 A A~C ;a & ., ¥kA Z 01£ ;;aw 

Provincie I, No. en Jaar I, 

of Lnie. van Wet. ' 
Lange of Korte titel of 
Onderwerp van Wet. 

Omvang van 
Henoeping. 

, 
Kaap de Wet No. 11 van Tot vrijBtelling van kaai· 
Goede lIoOI' 1874 rechten op ongemunt goud 

GeheeL 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

• , ('n gernunt geld te Ooet 
Londen en Port Alfred 

Wet No.8 van 
1876 

Wet No. 12 van 
1876 

Wet No.2 van 
1877 

Wet No.7 van 
1877 

g-elost. 
Wijnberg Spoorweg Aan· 

koop Wet, 1876. 
De Oost Londen Haven Le· 

nings Wet, 1876. 
De Havens Regclings Wet 

1877. 
De Oost Londen en Queen's 

Town Spoorweg Verdere 
Lanings Wet, 1877. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Wet No. 19 van Voorziening makende voor 
1877 doeltreffender straf van 

zekere Ilvt'rtreders. 

Hetgeen erin 
betrekking 
heeft op de 
Regeling van 
Spoorwegen 
Wet, ]861. 

Wet No. 17 van 
1878 

Wet No. 26 van 
1878 

Wet No: 13 van 
1879 

Wet No. 14 van 
1879 

Wet No, 27 van 
1879 

Wet No. 34 van 
1879 

Wet No.4 van 
1880' 

Wet No.5 van 
1880' 

Wet No. 22 van 
1880 

Wet No. 17 van 
1881 

Wet No. 18 van 
1881 

Wet No. 20' van 
1881 

Wet No. 16 van 
1882 

Wet No. 26 van 
, 1883 

I 

Wet No. 28 van 
1883 

Wet No. 25 van 
1884 

Wet No. 46 van 
1885 

Wet No.1 van 
1886 

Wet No. 20 van 
1886 

Wet No.5 van 
1887 

Wet No. 26 van 
1887 

, Wet No. 19 van 
1888 

Wet No. 16 van 
1889 

Wet No. 41 van 
1889 I Wet No. 23 van 
]890' 

Wet No.8 van 
1892 

Wet No. 22 van 
1892 

Wet No. 39 van 
1892 

, Wet No. 20' van I . 1893 
I 

Geheel. Port Eliv.abeth Havenraad 
Lenings Wet, 1878. 

Spoorweg Lenings Wet, 1878 Geheel. 

Tot bewilliging van zckere Gcheel. 
uitgaven voor de aanbouw 
en uitrusting van spoor· 
wegen. 

Port Elizabeth Havenraad Geheel. 
Lenings Wet, 1879. 

Tafelbaai Haven Lenings GeheeI. 
Wet, 1879. 

Verdere Spoorweg-werken Gehee!. 
Lenings Wet, 1879. 

De Tafelbaai Lening Afios· GeheeL 
sings Wet, 1880'. 

De Tafelbaai Breekwater Geheel. 
Lenings Wet, 1880. 

Verdere Spoorwegwerken Geheel. 
Lenings Wet, 1880'. 

Kowie Haven Lenings Wet, 
1881. 

Oost Londen Haven Lenings 
Wet, 1881. 

GeheeI. 
w;)'JeAlll 
Gehool. 

Spoorwegen Voltooilngs en Geheel. 
Uitrustings Wet, 1881. 

De Wet op Resident·Magis- Artikel twee. 
traatshoven 1882. 

Port Elizabeth Haven Le- GeheeL 
nings Wet, 1883. 

De Drank Licentif! Wet, 
1883. 

Spoorweg Verdere Uitgaven 
Wet, 1884. 

Sektie zet·sn· 
i1i87~. 

Gehecl. 

Wrakken Verwijdering Wij. GcheeL 
zigingo Wet, 1885. 

Kimberley Spoorweg Ver. GeheeI. 
lenging Wijzigings Wet, 
1886. 

De Mosselbaai Dokwet Wij. Geheel. 
zjgingswet, 1886. 

Havens en Seheepvaart Geheel. 
Regulaties Wet, 1887. 

Wet tot uitlegtring en wij· Gehee1. 
ziging van Wet No.3 van 
188:1 wals gewijzigd door 
Wet No. 11 van 1886, 
zijnile de Wet op de 1m· 
vani en Indwe Spoorweg 
en Kolemijnen 1882. 

De Tafelbaai Havenraad Geheel. 
Lenings Wet, 1888. 

De Regeling van Spoorwegen Geheel. 
Wijzigings Wet, 1861. 

Spoorweg Ongevallewet, GeheeL 
1889. 

De Port Elizabeth Haven Geheel. 
Lenings Wet, 1890. 

De Spoorwegbouw Balans· Geheel. 
rekening Wet, 1892. 

De Tafelbaai Ha,ven Lenings Geheel. 
Wet, 1892. 

Wet om de "Wet op de Gehee!. 
Imvani en Indwe.Spoor. 
weg en Kolemijnen 1882" 
in zekere opzichten ver· 
der te wijzigen. 

De Tafelbaai Haven Le- Geheet 
nings Wet, 1893. 
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~ , 

Province ! Number and I Long or Short title or Extent of 
~r_~nion. ! Year of Law. l_~~~ Subject of Law. Repeal. 

Cape of Act No. 21 of Improvement cf existing iThe Whol:~~-' 
Good Hope. 1893 Railways Act, 1893. i 

Do. Act No. 24 of Railway Additional Works IThe whole. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

1893 Act, 1893. 
I Act No. 6 of The Table Bay Harbour 'IThe whole. 

I 
1894 Loan Act, 1894. 

Act No. 10 of The Port Elizabeth Harbour ,The who'e. 
1894 Loan Act, 1894. 

Act No. 30 of 'I' The Railway Extension Act, The whole. 
1896 1895, Amendment Act, 

, 1896. 
Act No. 31 

1896 
of RegUlation of Railways The whole. 

Act No. 36 of 
1896 

Act No. 22 of 
1897 

Act No. 12 of 
1900 

Amendment Act. 1896. 
Harbour Boards Act, 1896. The \vhole. 

Railway Injuries compensa-,'The whole. 
tion Amendment Act, 
1897. , 

The Sinking Fund Exten- lIn so far as it 
sion Act, 1900. affects the 

railways and 
harbours. 

Do. Act No. 42 of To authorise the raISlng of The whole. 
1902. a loan for one million 

nine hundred and ninety
five thousand nine hun· 
dred pounds sterling for 
the purpose of certain 
new and additional Rail· 
way Works. 

Do. The Simonstown Harbour The whole. Act No. 43 of 
1902 Board Abolition Act, 1902. 

Do. The Railway Refreshment The whole. Act No. 44 of 
1902 Catering Act, 1902. 

Do. The Railway Refreshment The whole. Act No.8 of 
1903 Catering Act Amendment 

Act, 1903. 
Do. Railway Injuries Compensa- The whole. Act No. 10 of 

1903 tion Act, 1903. 

Do. Act No. 35 of Better Administration of 
1904 Justice Act, 1904. 

Section ./i'lie in 
so far as it 
relates to 
railways and 
harbours. 

Do. Act No. 6~ of Railway Regulations Act, The whole. 
1905 1905. 

Do. Act No. 43 of Loans Act, 1905 Section eight. 
1905 

Do. Aot No. 15 of The Railways Acquisition The whole. 
1908 and Construction Act, 

1908. 
Do. Act No. 38 of The Harbours (Table Bay, Thewhole,with 

1908 Port Elizabeth, East Lon· the exception 

Do. Act No. 14 of 
1909 

Natal Private Law of 
1859 

Do .. Law No.8 of 
1860 

Do. Private Law of 
1863 

Do. Law No.5 of 
1875 

don, and Mossel Bay) Con- of BU b-sec
trol Act, 1908. tiona (2) and 

(3) of section 
three ... 

, The Harbours Control Act, The whole. 
1909. 

Incorporation 'of the Natal 'The whole. 
Railway Company. ' 

To. raise loan of ;£165,500 for The whole. 
Harbour Works. 

Oonferring further powers he whole. 
upon Natal Railway Com· 
pany. 

To raise a loan for construc· The whole. 
tion and equipment of 
certain Railways in Natal. 

Do. Law No. 6 of To provide for taking over The whole. 
1875 by the Oolonial Govern-

II ment of the lines ~f Rail· 
~ way between POint and 

Durban andD\lIban and 
River U mgeni. 

Do. Law No. 18 of I To enable the Colon~al The whole. 
1876 Government to acqUire 

I 
work and maintain certain 
railways between the 

I 
Point and Durban and 
Durban and the U mgeni. 

I 

I Provincie 
: of Unie. 

No. en Jaar 
van Wet. 

Lange of Korte tHel of 
Onderwerp van Wet. 

Omvang van 
Herroeping. 

Kaap de I Wet No. 21 van I'Verbetering van bestaande i Ilehee!. 
GoedevHoopl 1893 Spoorwegen Wet, 1893. : 

Do. Wet No. 24 van Spoorweg Verdere Werken I G eheei. 

Do. 

Do. 

Do. 

00. 

Do, 

Do. 

Do. 

Do. 

Do; 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Natal 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

1893 Wet,1893.· 
Wet No.6 van De Tafelbaai Haven Le-: Gehee!. 

1894 'nings Wet, 1894. ' 
Wet No. 10 van I De Port Elizabeth Haven i Geheel. 

1894 i Lenings Wet, 1894. ~ , 
I Wet No. 30 van; De Spoorweg Uitbreidingd I Gehee!. 

1896 I Wet 1895, Wijzigingdwet. 

i 

I 
1896. I 

Wet No. 31 van Spoorwegen Regulaties Wij- i Geheel. 
189() zigingdwet, 1896. 

Wet No. 36 van' Havenraden Wet, 1896 Geheel. 
1896 i 

Wet No. 22 van I Wet tot Wijziging van de Geheel. 
1897 ! Spoorweg.Ongevalle

I wet, 1897. 
Wet No. 12 van, Wet op de Uitbreiding van I Voor zover de· 

1900 I' het Delgingsforidcl 1900. zetvedespoor. 
wegen en 

Wet No. 42 van i Tot machtiging van de slui. 
havens betreft. 
Geheel. 

1902 ting van een lening van 
een milliOAn negen hon-

Wet No. 43 van 
1902 

Wet No. 4! van 
1902 

Wet No.8 van 
1903 

Wet No. 10 van 
1903 

Wet No. 35 van 
1904 

derd en vijf en negentig 
duizend negen honderd 
pond sterling ten behoeve 
van zekere nieuwe en bij- I 
komende Spoorwegwerken'j 

De Simonstad Havenraad. Geheel. 
Af,chaflings Wet, 1902. I 

Wet op de Verversingsdienst , Geheel. 
op de Spoorwegelll, 1902. I' 

Wet tot Wijziging van de Geheel. 
Wet op de Verversings· 
dienst op de Spoorwegen, , 
1903. 

S P 0 orweg - Ongevallewet, I Geheel. 
1903. 

Wet op de Betere 
pleging, 1904. 

Rechts· I Artikel '!'ijj 
voorzover het 
betrekking 
heeft op 

I 
I spoorwegen 
I en havens. 

Wet No.6 van' Spoorweglm Regulati@l! Wet, 1 Geheel. 
1905 1905. 

Wet No. 43 van Leningen Wet, 1905 
1905 

Wet No. 15 van 
1908 

Wet No. 38 van 
1908 

Wet op Verkrijging en Aan
leg van Spoorwegen, 1908 

Wat op het Bestuur van 
Havens (Tafelbaai, Port 
Elizabeth, Oost Londen,: 
m Mosselbaai), 1908. ' 

Artikel aoM. 

Geheel. 

Geheel, met 
uitzondering 
van sub
artikels (2) 
en (3) van 
artikel arie. 

. Wet No. 14 van 
1909 

Private Wet van 
1859 

Wet op het Bestuur van 
Havens, 1909. 

Inlijving van de N atalse 
Apoorweg Maatschappij. 

Geheel. 

Geheel. 

Geh@el. Wet No.8 van 
1861; 

Private Wetvan 
1863 

Wet No.5 van 
1815 

Wet No. Il van 
Hl75 

Wet No. 18 van 
1816 

Tot sluiting van een Lening 
van £] 65,500 voor Haven
werken. 

VerJening van Verdere be· 
,voegdheden aan de N ataL'le 

Spoorweg Maatschappij. 
Tot sluiting van een lening 

voor aanleg en uitrnsting 
van zekere Spoorwegen in 
Natal. 

Om voorziening te maken 
voor de overname door de 
Koloniale Regering van 
de Spoorwegen tussen 
the Point en Durban, en 
Dnrban en Umgeni Rivier. 

Om de Koloniale Rfgering 
in staat te stellen werken 
te verkrijgen tot onder· 
houd van zekere spoor· 
wegen tussen the Point 
en Durban en Durban en 
Umgeni. 

Ueheel. 

Geh@el. 

GeheeL 

Iv 
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P · I b d I L "h t t' 1 rovmce ! Num e1' an (Jug 01'" or It e or 
or Union. I Year of Law. Subject of Law. 

I I i 

Extent of 
Repeal. 

Provincie 
of Hnie. 

-..... -~.~~ ... -.-... ----~~. ~~---~-.~~------~-----~ .... _--... -..... 

Natal 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

D.o. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

i , 

I,aw No. 2 of! F'or the acquisition of certain iThe whole. 
1877 i rights over land at the 

I Point, Port NataL I 
Law No. 3 of I To provide for the employ· IThe whole. 

1878 I of Loeomotive En· I 
I on the Natal Govern-
I ment Railways. i 

Law No. 1 of' Management and working IThe whole. 
]879 'of the Natal Government i 

I 
Law No. '14 

1880 

Law No. 21 
1880 

Railways. I 
of Management and working of IThe whole. 

the Natal Government 'I 

Railways. 
of To enable certain wharfage !The whole. 

dues to be levied at Port 'I' 

Natal. 
Law No. 25 of Management and workingcf IThe whole. 

1880 the Natal Government I 
Railways. ' 

Law No. 32 of To provide It sum of money 'The whole. 
1880 for the public serviee of 

the Railway Department. 
I,aw No. 35' of To raise a loan for the con· The wbole. 

1880 struction and equipment, 
of certain Railways in! 
Natal. ! 

Law Xo. :'\ of To enlloble certain wharfage IThe whole. 
1881 dues to be levied at Por~ I 

Natal. : 
Law No.7 of To provide a sum of money ,The whole. 

1881 for.the public service of I 
~he ltailway Department. 

IJaw No. 1 of Natal Railway Extension iThe whole. 
1882 Amendment Law, 1882. 

Law No. 9 of To continue with cprtain .The whole. 
1882 AII\.!lndments Law No. 25 

of 1880. 

Law No. 11 of 
1884 

Law No. 20 of 
1884 

• Law No. 44. of 
18134 

Law No. 21 of 
1885 

Law No.1 of 
]887 

Law No. 20 of 
1887 

Law No. 32 of 
1887 

Law No. 49 of 
1887 

Law No.7 d 
1888 

Law No. 12 of 
18118 

The Carrier L'aw, 1884 ... In Bofar as it 
i rela t est 0 

. . I rail ways. 
Management and wOlking IThe whole. 

of the Natal Government; 
Railways. i 

To raise a loan for the con·iThe whole. 
struetion and equipment. . 
of certain lines of Rail-: 
way. 

Management and working iThe whole. 
of the Natal Government! 
Railways. ' 

i 
To provide moneys for con- IThe whole. 

strnction and maintenance : 
of the Ladysmith El:ten- ! 
sion. i 

l\lanagement and working liThe whole. 
of the Natal Government 
Railways. 

i 

Management and working The whole. 
of ~he Natal Government I 
R'!.llways. 

To provide moneys for rail- iThe whole. 
way, harbour and other II 

purposes. 

Management and workiI)g iThe' whole. 
of the Natal Government i 
Railways. i 

To' provide, maintain and I'The whole. 
equip certain railwayex· 
tensions, 

Law No. 16 of Appropriation for railways The whole. 
1888 of certain unexpended: 

balances. 

I,llw No. 12 of Governor of Natal to enter irhe whole. 
188!, into and conclude a. con- i 

vention with the Orange i 
Free State for the con-I 
strnction of a Railway. 

I 

Natal 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

00. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

No. en Jaar I 
van Wet. r Lange of Korte titel of 

Onderwerp van Wet. 
, Oruvn.ng van 
, I1eJ:roeping. 

Wet No.2 van Voor de verwerving van Geho@l. 
1877 zekere rechten over grond 

aan the Point, Port Natal 

Wet 1'10. 3 vnn Om voorziening te maken Geheel. 
1878 voor het gebruik van 

Lokomotieven op de 
Natalee Staatsspoorwegen. 

Wet No.1 van Beheer en eksploitatie van Gebeel. 
I87!) de Natalse Staatsspoor

wegen. 

Wet No. 14 van Beheer en eksploitatie van Geheel. 
1880 de Natalse Spoerwegen. 

Wet No. 21 van Voorziening makende voor Geheel. 
1880 deheffingvan zekere kaai

rechten te Port Natal. 

Wet No. 25 van Behoor en eksploitatie van Gebebl. 
1880 de Natalse Staatsspoor

wegen. 

Wet No. 32 van 
1880 

Wet No. 35 van 
1880 

Tot bewilliging van oon 
som geld voor de openbare 
dienst van het Departe
ment van Spoorwegen. 

Tot sluiting van een lening 
voor de bouw en uitrus· 
ting van zekere Spoor. 
wegen in Natal. 

Geheel. 

Geheel. 

We~ No.3 van Voorziening makende voor Geheel. 
1881 de heffing van zekere 

Jmairechten te Port Natal. 

Wet No.7 ·van 
1881 

Wet No. I van 
1882 

Wet No.9 van 
1882 

Wet No. 11 van 
1884 

Tot bewilliging van een 
som gelds voor de open· 
bare dienst van het De
partement van Spoor
wegen. 

Wijzigingswet op de Uit-
breiding van Natalse 
Spoorwegen, 1882. 

Tot hestendiging van Wet 
No. 25 van 1880, met 
zekere wijzigingen. 

Wet op i Vervoerders, 1884. 

Geheel. 

Geheel. 

Voorzover de· 
zelve betrek
king hooft op 
Spoorwegen. 

Wet No. 20 van Rehoor en eksploitatie van. Gehool. 
1884 van de Natalse Staats· 

spoorwegen. 
Wet No. 44 van Tot sluiting van een lening 

1884 voor de bou wen uitrusting 
van zekere Spoorwegen. 

Wet No. 21 van Beheer en eksploitatie van 
1885 de Natalse Staatsspoor· 

wegen 
Wet No.1 van Tot voorziening in gelden 

1887 voor bouw en onderhoud 
van de Ladysmith ver-
lenging. 

Web No. 20 van Beheer en eksploitatie van 
1887 de N atalse Staatsspoor-

Wet No. 32 van 
1887 

Wet No. 49 van 
1887 

Wet No.7 van 
1888 

Wet No. 12 van 
1888 

Wet No. 16 van 
1888 

Wet No. 12 van 
1889 

wegen. 
Beheer en eksploitatie van 

de Natalse Staatsspoer
wegen. 

Tot voorziening in gelden 
voor spoorweg·, baven- en 
andere doeleinden. 

Beheer en eksploitatie van 
de Natallre Staatsspoor· 
wegen. 

Tot voorzieLing in ondcrhoud 
en uitrusting van zekere 
spoorweg·verlengingen. 

Aanwending voor spoorwe
gon van zekere niet uit· 

.. gegeven oversehotten. 
Opdraeht aan Goeverneur 

va.n Natal om met de 
Oranje-Vrijstaat een Ver
drag to sluiten voor de 
aanleg van een Spoorweg. 

GeheeL 

GeheeL 

Geheel. 

Geheel. 

GeheeL 

GeheeL 

GeheeL. 

Gehee!. 

Gehee!. 

Geheel. 
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Omvang van 
Herroeping 

Province Ii Number and 'Ii Long or Short title or I Extent of Provincie No. en Jaar IJange of Korte titel of 
or Union. Year of Law. Subject of La,,;. Rel){'al. of Unie. van Wet. Onderwerp van Wet. 
•. __ .. _._. __ ._.1... -----.... -._ ... __ ~...... .._. __ ~L ____ . _ ............ -._- _. __ ._._. __ T-'---'--~'-'---"'+-----' .,,"". .---... ~.-- ... --.. _"'''_ 

Natal... Law ~o. 12 of Management and working The whole. 
1890 of the Natal Government 

Railways. 

Do. Law No. 29 of To ra.ise a lean for railway The whole. 
18\)0 extension and other pur

poses. 

Do. Law No. 7 of Management and working of The whoJe. 
1891 the Natal Government I 

Railways. 

Do. Law No. 21 of 
1891 

To regulate the liability of 
Railway Companies !>.nd 
otber common carriers in 
respect of the 10i'S of or 
injury to horses, oll.ttle 
and other animals de
livered to them for 
carriage. 

In so far as it 
relates to 
railways. 

Do. L:tw No. 24 of To provide a sum for con- The whole. 
1891 struction and equipment 

of certain lines of railway. 

Do. Law No. 13 of To provide for cost of oertain The whole. 
1892 extension of the railways. 

Do. J~aw No. 14 of Management and working- The whole. 

Do. 

. 00. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

1892 of tbe Natal Government 
Railways. 

Law No. 15 of 'fo provide moneys for eon- The whole. 
1892 struction and equipment 

of certain lines of railway. 

Law No.1 of lUanagement and working The wholt'. 
1893 of the Natal Government 

Railways. 

I Act No. 3 of The Harbour Act, 1&94 ... The whole. 
18!)4 

Act No. \) of Management and working The whole. 
1894 of the Natal Government 

Railways. \ 

Act No. 10 of To legalize tbe line of lail- The whole. 
1894 way known as tbe Dllrban 

Deviation. 

Aot No. 28 of To provide for construction The whole. 
189l of Railway from Inipingo 

to Uwzinto. 

Act No. 33 of To legalize oertain payments The whole. 
1894 in connection with rail

way construction. 

Act No. 1 of Management and working The wbole • 
189" of the Natal Government 

Railways. 

Aot No. ].I of To amelld the Tugela River The whole. 
18!)!; Hail way Act, I8!!!. 

Act No. 2 of Management anll working The whole. 
1896 of tbe Natal Government 

Railways. 

Act No. 38 of The Liquor Act, 1896 
1896 

... In so fa.r as it 
expressly re
lates to rail. 
ways. 

Aot No. 13 of Management and workin,; The whole. 
1897 of the Natal Government 

Railways. 

Act No. 9 of 
1898 

Act No.2 of 
1899 

Management and working The whole. 
of the Natal Government 
Railways. 

For the appropriation of a IThe whole. 
sum of mOlley for the i 

construction of the Um- • 
zinto Branoh Railway. 

. 

Natal 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do . 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Wet No. 12 van 
18!!0 

Wet No. 29 van 
1890 

Wet No.7 van 
1891 

Wet No. 21 van 
1891 

Wet No. 24 van 
1891 

Wet No. 13 van 
1892 

Wet No. 14 van 
1892 

Wet No. 15 van 
1892 

Beheer en eksploitatie van 
de N atalse Staatsspoor
wegen. 

Tot slniting van een lening 
'foor spoorweguitbreiding 
en andere doeleinden. 

Beheer en eksploitatie. van 
de Natalse Staatsspoor

wegen. 
Tot regeling van de verant· 

woordelikheid van Spoor
w~g Maatsohappijen en 
andere gewone venoer
derd ten aanzien van ver
lies of besohadiging van 

paarden, vee en andere 
dieren aan hun geleverd 
voor venoer. 

Tot voorziening in een 
som voor bouw en uitrlls
ting van zekere spoorwegen 

Tot voorzieniog in de kosten. 
van zekere uitbreiding van 

spoorWf'gen. 
Beheer en eksploitatie van 

de' Natalse Staatsllpoor
wegen. 

Tot voorziening in de midde
len voor de bonw en uit
rusting van zekere spoor-
wegen. 

Geheel. 

Geheel. 

GeheeL 

V corzover de· 
zelve betrek
king heeft op 
Spoorwegen. 

Gebeel. 

Geheel, 

Geheel. 

Gcheel. 

Wet No.1 van Beheer en eksploitatie van Gebeel. 
1893 de Natalse Staatsspoor. 

wegen. 

Wet No.3 van DelI/tvenwet, 1894 ... 
1894 

... Geheei. 

Wet No.9 van Beheer en eksploitatie van Gehee!; 
1894 de N,,:talse Staatsspoor

wegen. 

Wet No. 10 van Tot Wettigverklaring van de Gehtel. 
189-1. 8poorweg bekend alB de 

" Durban Deviation." 

Wet No. 28 van Om voorziening te maken GeheeL 
1894 voor de SIloornanleg van 

Isipingo naar Umzinto. 

Wet No. S3van T.ot wettiging van zekare GeheeL 
1894 betalingen in verband met 

spoorl'i egbouw. 

Wet No.1 van Beheer en eksploitatie van Geheel. 
189ii de Natalse Staatsspoor· 

wegen. 

Wet No. 14 van Tot wijziging van de Tugela Gehea!. 
1895 Rivier Spoorweg Wet, 

1894. 

Wet No.2 'fan Beh{>,cr en ek~ploitatie van Geheel. 
1896 de Natalse Staatsspoor. 

wegen. 

Wet No. 38 vlln De Drankwet, 1896 ... 
1896 

... V oorzover die 
uttdrukkelik 
betrekking 
beeft op 
spoorwegen. 

Wet No. 13 van Beheer en eksploitatie van Geheel. 
1897 de Natalse Staatsspoor. 

wegen. 

Wet No.9 van Bebeer en elrsploitatie van Gebeel. 
18\)8 de Natalse Staatsspoor

.vegen. 

Wet No.2 va.n 
1899 

Veor de bewilliging van eon Geheel. 
som geld voor de bonw 
van de Umzinto TakSpoor· 
weg. 

11'ii 
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·Province 
or Union. 

• Number and 
Year of Law. 

Long or Short title or 
Subject of Law. 

Extent of 
Repeal. 

whole. ' Natal .« Act No. 3 Of" Tc amend the Harbour Act, 
1899 1894. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

1)0. 

Do. 

Act No. 15 of JI'fa.nagement and workmg whole. 
1899 of the Natal Government 

Railways. 

Act No. 2 of 
1900 

Act No. 6 of 
1901 

Act No. 4 of 
1902 

Act No; 18 of 
1902. 

Act No. 29 of 
1902 

Act No. 39 of 
1903 

Act No. 26 of 
1901 

l\'Ianagement and working The whole. 
of the Natal Government i 
Railways. I 

Management and working IThe whole. 
of the Natal Government 
Railways. : 

For the regulation and con.I,The whole. 
trol of fishing and other' 
vessels plying on or near I 
the eoasts of Nata!. ' 

To amend and extend the !The whole. 
operation of the" Grassl 
Burning Act, 1890," and : 
to provide for enquiries 
into fires oecuring along 
the Natal Government 
lines of Railway in the 
Colony. 

Management and working The whole. 
of the Natal Government 
Railways. 

Management and working IThe whole.' 
of the Natal Government 
Railways. I 

:Management and working- of IThe whole. 
the Natal Govemment' 
Rll-ilways. 

I Act No. 1 of 'The Orange River Colony :The whole. 
1905 Railway Act, 1905. 

Act No. 3 of 
1905 

; Act No. 7 of 
1905 

To declare the law with :The whole. 
regard to the proof of I 
neglig-enee in cases arising II 

out of fires eaused by Rail· , 
way Engines. I 

Zululand Railway PurehaBe IThe whole. 
d.ct, 1905. ' 

Act No. 10 of To extend the provisions of 'The whole. 
1905 the Stuartstown Railway 

Act, 1904. ' 

Act No. 20 of 'To continue with Amend- IThe whole. 
1905 ments Law No.9 of 1882. 

Act No. 20 of 
1906 

:\Ianagement and working IThe whole. 
of the Natal Government 
Railways. 

'II Act No. 31 of F th t I or , e con ro, conserva· 
190G tion and protection of 

Coast Fisheries. 

In so far as it 
affects the 
Ad ministra· 
tion's juris· 
diction. 

Act 1\0. 50 of To give certain powers in ;Section eig/lt. 
1!106 retation to private rail. I 

ways connected with the i 
Natal Government Rail. I 
ways. 

! Act No. 18 of 
1907 

Management and working :The whole. 
of the Natal Government i 

Act No. 11 of 
I IHOS 

i 

Railways. I 

Management and workil'gThe whole. 
, of the Natal Government 

Railways. 

Provincie 
of Unie. 

Q4 

No. en Jaar I Lange of Korte titelof 
van Wet. ' Onderwerp van Wet. 

. $ Q Q, 

Omvang van 
Herroeping. 

___ '-______ L , __ ~ _____ _ 

Natal 

Do. 

Do. 

Do. 

- Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Wet No.3 van Tot wijziging van M Haven Geheel. 
]899 Wet, 18\l4. ' 

Wet No. 15 van Beheer en eksploitatie van GeheeL 
1899 de NataIse Staatsspool" 

wegen. 

Wet No.2 van Beheer en eksploitatie vau Geheel. 
1900 de Natalse Staatsspoor

:vegen. 

Wet N<J. 6 van Beheer en eksploitatie van Geheel. 
1901 de Natalse Staatsspoor. 

wegen. 

Wet No.4 van Tot regaling en kontrole Geheel. 
1902 van vieschuiten en andere 

Yaartuigen, die aan of bij 
de kust van Natal varen. 

Wet No. 18 van Tot wijziging en uitbrei. Geheel. 
1902 ding van de werking 

van de "Grasbranden 
Wet, 1895," en voor· 
ziening makende voor 't 
houden VftU onderzoeken 
omtrent branden welke 
langs de N atalse Rege. 
rings Spoorweg lijnen 
voorkomen in de Kolonie. 

Wet No. 29 va.n Beheer en eksploitatie van Geheel. 
1902 de Natal.e Staatfspoor. 

wegen. 

Wet No. 39 van Beheer en eksploitatie van G"heel. 
1903 ,de N atalse Staatsspoor. 

wegen. 

\Vet No. 26 van Beheer en eksploihtie van Gehee( 
1904 de Natalse Staatsspoor. 

wegen. 

Wet No.1 van De Oranje Rivier KoJonie Geheel. 
1905 Spoorweg Wet, 1905. 

Wet No.3 van Tot vaststelling van de wet i Geheel. 
1905 betrekkelik bewijs van 

nalatigheid bij ontstaan 
van brand veroorzaakt 
door SpoQlweg Lokomo· 
tieven. 

Wet No.7 van Zululand Spoorweg Aan- Geheel. 
1905 koop Wet, 1905. 

Wtlt No. 10 van Tot uitbreiding van de be- Geheel. 
1905 pa.lingen van de Stuarts. 

town Spoorweg Wet. 

Wet No. 20 van Tot bestendiging van Wet Geh e1. 
1905 No.9 van 1882, mlt Wij· 

zigingen. 

i Wet No. 20 van Beheer en eksploitatie van Gehpel. 
, ]906 de Natalse Staatsspoor. i 

Wet No. 31 van 
1906 

wegen. I 

Tot kontrole, beholld en be· Voorzover loll) 

scherming van de Kust., betrek kin go 
visserij. ' heeft op de 

b e voegdheid 
van de Ad
ministratie. 

I Wet No. 50 van Tot verlening van zekere Artikel add. 
! 1906 bevoegdheden in verband 

met private Spoorwegen 
I die aan~]uiten bij de I 
~ NatalseStaat~poorwegen. , 

: Wet No. 18 van Beheer en eksploitatie van I Geheel. 
'1907 de Natalse St,aats~poor. 

wegen. 

I Wet No. 11 va~ Beheer en eksploitatie van Gehe21. 
II 1908 'I de Natabe Slaatsspooi. 

,,-egen. 
I , 

z 
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"Province 
or Union. 

Number and I 
Year of Law. I 

Natal... Act No 29 of 
1909 

Do. Act No. 22 of 
1910 

Transvaal... I Volksraad Re
I solution 20th 
. May, 1890 

Do. I Volksraad Re-

I 

Long or Short title or ! 
Subject of Law. I 

Extent 0 
Repeal. 

Management and working The whole. 
of the Natal Government 
Railways. 

To amend the Rail way Laws The whole. 

Railways and Tramways ... ll'he whole. 

Carolina-Ermelo Railway... The whole. 

Provincie I 
of Unie. 

i 
r 

Natal 

Do. 

Transvaal 

Do. 

No. en Jaar 
van Wet. 

Wet No. 29 van 
1909 

Wet No. 22 van 
1910 

Volksraad Be. 
sluit 20 Mei, 
1890 

Volksraad Be
sluit No. 966 
van 21 Aug., 
189:5 

I Lange of Korte titel of 
Onderwerp van Wet. 

Beheer en eksploitatie van 
de Natalse Staatsspoor
wegen. 

Tot wijziging van de Spoor
wag Wetten. 

I Omvang van i Herroeping. 

Geheel. 

Geheel. 

Spoorwegen en Tramwegen. Geheel. 

Carolina.Erroelo Spoorweg. Geheel. 
solution, No. 

1966 of 21st 
I Aug., 1895 

Do. . Volksraad Re· 
solution, No. 
1852, 29th 
Nov., 1898 

Stock run down by trains. The whole. Do. V olksraad Be
sluit N 0.1852, 
29 Nov., 1898 

Volksraad Be
sluitNo.1855, 
29 Nov., 1898 . 

Vee door treinen overreden. GelieeJ. 

Do. Volksraad Be-
sluit, No. 

. , 1855, 29th 
Nov., 1898 

Do. Ordinance No. 
43 of 1904 

Do. Ordinance No. 
S of 1906 . 

Do. Act No. 8 of 
1908 

Do. Act No. 13 of 
1908 

Do. Act No. 16 of 
1908 

Orange Free. Ordinance No. 
State ... 1 28 of 1905 

Do. Ordinance No. 
10 of 1907 

Do. Act No. 14 of 

To authorise construction of The whole. 
branch rail way" and steam 
tramways for conveyance 
of ore on gold fields. 

Railway Construction Pro- The whole. 
hibition Law Amendment 
Ordinance, 1904. 

Liquor Licensing Amend. Section aifl'. 
ment Ordinance, 1906. 

Inter-Colonial Conventions Sections t w () 
Ratification Act, 1908. and tlW(J(!. 

Railways Regulation Act, ISo much as is 
1908. unrepealed. 

Criminal Law Amendment Section. ten, in 
Act, 1908. so far as it 

affects rail
I ways. 

Bethlehem Railway Exten- IThe whole. 
sion Ordinance, 1905. 

Liquor Licensing (Railway Sections 
Station and Theatre) and two. 
Amendment Ordinance, 
1907. 

Hamilton-Kimberley Rail- The whole. 

ow 

Do. 

Do. 

Do. 

Do. 

Do 

Do. 

Do. 

Oranje Vrij
staat 
Do. 

Ordonantie No. 
20 van 1903 

Ordonantie No. 
43 van 1904 

Ordonar.tic No. 
8 van 1906 

Wet No.8 van 
1908 

Wet No. 13 van 
1908 

Wet No. 16 van 
1908 

Ordonantie No. 
28 van 1995 

Ordonantie No . 
10 van 1907· 

Vergunning verlenend voor 
de aanleg van takspoe>r. 
wegen en stoomtram
wegen voor't vervoer van 
erts op goudvelden. 

De Spoorweg- OnteigeDtngs
Ordonantie, 1903. 

Wijzigings Ordonantie op 
dJl Wet op het Verbod van 
Spoorwegaanleg, 1904. 

Drank Licentiering Wijzi. 
gings Ordonantie, 1906. 

Inter-Koloniale Verdragen 
Bekraehtigings Wet, 
Wet, 1908. 

Spoorwe~ Regelings Wet, 
1!J08. 

Kriminele Recht Wijzigings 
Wet, 1908. 

Geheel. 

Gehcel. 

Geheel. 

Artikel zex. 

Artikels t'Wee 
en ilrie. 

Zovee1 als niet 
herroepen is. 

Artike1 tien 
voor zover 
het spoorwe
gen betreft. 

Geheel. 

Ar~ikels een en 
twee. 

1908 way Convention (Port of . -

Bethlehem Spoorweg Ver
lengings Ordonantie, 1905. 

. Drank Lioentiering (Spoor
we~ Station en Theater) 
Wijzigings Ordonantie, 

I Exit) Act, 1908. 

Do. Act No. 15 of Inter-Colonial Conventions 
1908 Uatifications Act, 1908. 

Do. Act No. 29 of Railways Regulation Act, 
1908 1908. , 

Union ... Act No. 23 of The Wharfage and Light 
1914. - Dues Act, 1914. 

Second Schedule. 
Table Bay. 

Do. 

Sections two 
and thl·ee. Do. 

So much as is Do. 
unrepealed. 

The whole. Unie 

. 1907. 
II' Wet No. 14 van Hamilton.Kimberley Spoor-
, 1908 weg Verdrag (Haven van 
1 I· Uitgang) Wet, 1908. 
1 Wet No. 15 van Inter-Koloniale Verdragen 
i 1908 Bekra0htigings Wet, 1908. 
i Wet No. 29 van I Spoorweg Regelings Wet, 
• 1908 . 1908. 

I Wet No. 23 van 11 Wet op Kaaigelden en Kust· 
I 1914 verlichting rechten. 
J 

Tweede Bijlage. 
TaJelbaai. 

Geheel. 

Artikels twee 
en dr·ie. 

Zoveel als niet 
herroepen is. 

Gehcel. 

. . . . . De kring, waarin zich de macht van de Administratie bij deze haven. 
The ar~a within which the Administration has JUrIsdlCtion at thIS uitstrekt, is begrensd ten westen door een rechte lijn tussen de vuurtorens 

harbour IS bounded,- van Groenpunt en Robbeneiland, en ten noorden door een rechte lijn van 
Westwards by a straight line between Groen Point and Robben de vuurtoren van Robbeneiland, ten oosten (zuiver) tot aan de oostelike 

Island lighthouses, and northwards by a straight line from Robben kust van Tafelbaai, van claar zuidwaarts langs het hoogwatermerk j 

Island lighthouse, east (true) to the eastern shore of Table Bay, thence zodat de voorkust bij het Kasteel w:ordt it;lbegrepen, van daar terug Il;aat 
southwards along high-water mark, so as to include the foreshore to the de vunrtoren van Groenpunt, met mbegnp van de voorknst, de kaalen, 
Castle, thence back to Green Point lighthouse, together with the fore- dokken, bassins, steigers, pieren en havenwerken, en aHe haven- en 
shore, the wharves, docks, basins, jetties, piers and harbour works, and dokterreinen behorende aan de Regering van de Unie van Zuid·Mrika. 
all harbour and dock lands vested in the Government of the Union of P lJJZ' b 1. 

South Africa. ~~ ort ~za et, •. 
. , (Port lJJUzo,beth. De kring waarbinnen de Administratie bij deze haven macht heeft n . wordt begrensd ten zuiden door een lijn getrokken van Kaap Receiffe, 

'rhe area within which the Administration has jurisdiction at this har· naar het oosten (zuiver) naar een punt in de Indiese Oceaan op cen afstand 
bour i" bounded on the southward by a line drawn from Cape Receiffe, van een mijl ; ten noorden door· een lijn getrokken van de uiterste punt 
east (true) to a point in the Indian Ocean, distant one mile, on the north- van de oostelike bank van de Zwartkops Rivier, naar het oosten (zuiver) 
ward by a line drawn from the extreme point of the east bank of the op een afstand van cen mijl; ten oosten door een Hjn getrokken tUBsen 
Zwartkops River, east (true) distant one mile; on the eastward by a line deze twee punten en sluit in de voorkust tussen de vuurtoren van Kaap 
drawn between these two points, and shall embrace the foreshore between Receiffe en de lijn bij de oostelike bank van de Zwartkops Rivier tussen de 
Cape Receiffe lighthouse and the line at east bank of the Zwartkops River hoogste en laagste waterstand, voor zover het getij vloeit, tezamen met de 
between high and low watermarks, to tidal flow, together with the jetties, steigers,havenwerken en aUe haventerreinen behorende aan de Reg'mng 
harbour works and ~ll harbour lands vested in the Government of the van de Unie van Zuid·Afrika. 
Union of South Africa. 

Oo~ Londen. 

'l."he area within which the Administration has jurisdiction 
harbour is as follows:-

t thO De kring, waarbinnen de Administratie bij delle haven macht heart, 
a IS is als voigt:-

(a) The area included between a line drawn from Point Hood to a 
point in the Indian Ocean, Ii sea miles south-east (magnetic) 
of Point Hood, a line drawn from the point so ascertained to a 
point in the Indian Ocean, one sea mile south-east (magnetic) 
of Nahoon Point, and a line dra.wn to Nahoon Point from the 

(a) Het gebied besloten tussen een lijn gotrokken van Point Hood 
naal'oen in de Indiese Oceaan, Ii zeemijlen j;en zuid·oosten 
(magneties) van Point Hood gelegen punt, een lijn gotrokken 
van het aldus verkregon punt naar een in de Indiese Oceaan, een 
zeemijl ten zuid-oosten (magneties) van Nahoon Point gelegen 
punt, en een lijn getrokken naar Nahoon Point van het aldus 

Iix 
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point eo IIBcertained, that is from the point one sea mile south-' verkregen punt, namelik, vall bet punt ~n zeemijl ten zuid. 
ellBt (magnetic) of Nahoon Point;· i oosten (magneties) van Nahoon Point; 

(b) the whole of the water area within the Buffalo River and itlll (b) het gehele stroomgebied binnen de Buffalorivier en haar zij-
tributaries fronl the ebb·and-flow to the mouth of that river stromen van de ebbe.en-vloed tot aan de mond van die rivier, 
including all the water area at or about the entrance to that met inbegrip van het stroomgebied bij of Gr.l de toegang tot die 
river; -- ; rivier ; 

(e) the foreshore. between the highest and the lowest water marks,; (e) de voorkust tussen de hoogste en laagste waterstand, van Point 
from Point Hood to Nahoon Point; . Hood naar Nahoon Point; 

(d) the banks of the Buffalo River and its tributaries between the (d) de oevers van de Buffalorivier en haar zijstromen tussen de 
highest and IOW~Bt water marks, from ebb·and·flow to the hoogste en laagste \vaterstand, van ebbe·en-vloed tot de mond 
mouth of that rIver; van de rivier; 

t,ogether with th(l wharves, docks, basins, jetties, piers, and harbour met inbegrip van de kaaien, dokken, bassins, steigers, pieren en haven. 
works, and all harbour and dock lands vested in the Government of the werken, en aIle haven- en dokterreinen behorende aan de Regering van 
Union of South Africa. de Unie van Zuid.Afrika .. 

Durban Harbour. Durban Haven. 

The ar?a within which the Administration has jurisdiction at this De kring, waarbinnen de Administratie bij deze haven macht heeft, 
harbour IS as follows:- is alA volgt:-

(a) The promontory called the Bluff from its northern extremity (a) Het voorgebergte genaamd de Bluff van zijn noordelik uit!'linde 
to a line drawn from the Inner Harbour to the Indian Ocean, tot een Iijn getrokken van de Binnen Haven naar de Indiese 
northward of Lot-s 35, 31, 29, and 27, Fynnland, and to the, Oceaan ten noorden van Pereelen 35, 31, 29 en 27, Fynnland, 
foreshores known as Admiralty Reserve on either side of the en tot de als " Admiralty Reserve" bekende voorkust aan beida 
Bluff and along the shore ~l'o~ ~h~Bluff to the :Umgeni River, zijden van de Bluff en langs de kust van de Bluff naar de 
and as far seaward as th~ JurlsdlCtlOn of the Umo.n extends; Umgenirivier, en zo ver zeewaarts als het gebied van de Unie 

(b) the bay of Natal up to high water mark and the Islands of the , zich uitstrekt; 

t th bS;Yth; tl f hId k b' .. . dl (b) de baai van Natal tot het hoogwatermerk en de cilanden van de oge' er Wl Ie ores ore, w lal'Ves, oc S, asIns, Jethes, plers an baai . 
harbour ,":orks, and all ha~bour and dock lands vested. in t·he Governm~nt met inbegrip ";an de voorkust, de kaaien, dokken, bassins, steigers, pieren 
of the Umon of South ~frIca, but such area shall not mclude any portlOn'en havenwerken' en aIle haven. en dokterreinen, behoronde aan de 
of the promontory of the Bluff set apart for defence purposes. IRegering van de Unie van Zuid Afrika doch zulk cen area zal niet cnig 

,deel of kaap van de Bluff ter zijde gezet voor verdedigings doeleinden 
11fos"el Bay. jinsluiten. 

. The area within which the Administration has jurisdiction at this Harbour I M088el Baai. 
1, as follows; 

Within a line drawn fro.J1 Oal!e St. maize lighthome to the mouth of De kring' waarhinnen de Administratie ill deze Havcn macht hel,ft is dO 
the little Brak River. thence along the high water mark so 0.8 to volgende ; 
include the fOl'eehore between these poillt8, tog-ether with Seal Binnen een lijn g-etrokken van de vuurtoren van Kaap St. Jllaize naat' 
Island, the estuary 0.1' the little Brak River as far as the tide fiow", de mond van de Klein Brak B.ivier, vaudaar langs het hoogwatcr-
and aU harbour works and harhour lands vested in the Go.vernment

l 
merk zodat de voorkllst tU88en deze punten wordt inhegrepen, 

of the 'Gnion of So.uth Africa. I tezamen met Seal eiland. de uitmondiug van de Klein Bl'ak 

I
I Rivier zo.ver het getij vloeit, en alIe havenwerken en httvengron-

den behorende aan de Regering van de Unie van Zuid·Afrika. 

I 
£ s. d. I 

Third Schedule. 
Derde Bijlage. 

d. Horsas 
Mules 
Cattle 
Donkeys .. 

25 0 0 per head I 
20 0 0" Paarden' 

£ s. 
25 0 
20 0 
12 0 

o per stuk. 
o 12 0 0" MuiIe~.els 

8 0 0 " !Vee '. o 
Sheep. goats and pigs 
Ostriches .. 

1 0 0" Donkeys .. 8 0 
1 0 

12 0 
2 0 
o 15 

o 
12 0 0 ; Sohapen, bokken en varkons o " o Dogs 2 0 0 Vogelstruisen 

Turkeys and Goose .. . . . . . . . . 
Fowls and other poultry, hares, cats and birds not 

o 16 0 " Honden o " 
otherwise specified 

Pigeons, guinea·pigs and rabbits 

Fourth Schedule. 

o 
o 

ARTICLES TO BE DECLARED AND INSURED. 

5 0 
2 6 " 

" 

i 
tal Gold and silver, coined or uncoined, manufactured or unmanu-, 

factured. ! 
(b) Plated articles. . ' 
(e) Cloths and tissue and lace of which gold or silver forms part notl 

being the uniform or part of the uniform o.f an officer, soldier,: 
sailor, police o.fficer:, or co.nstable, or member of a defance force 
or of any public officer, British 01' foreign, entitled to wear! 
uniform. ' 

(a) Pearls, preciot1s stones, jewellery. 
(8) Watches, clocks and timepieces of every description. 
(f) Government securities. 
(g) Government stamps; collections of stamps, curios. , 
(h) Bills of exchange, promissory notes, bank notes, and orders or! 

other securities for payment of money. ' 
(i) Maps, plans, writings and title·deeds. i 
U) Paintings, engravings, lithographs, photographs, films, carvings 

and works of art. 
(iC) Art F:>ttery and all articles made of glass, china 0.1' marblc. 
(l) Silks in a manufactured 0.1' unmanufactured st;\te, and whether 

wrought up or not wrought up with other materials. 
(m) Shawls exceeding £ii in value. 
(n) Lace. furs and feathers. 
(0) Ivory, ebony and sandalwood. 
(p) Musk, sandalwood oil and other essential oifs used in the prepara. 

tion of perfumes. 
(q) Musical and scientific instruments. 
(r) Any article of special value which the Governor·General may, 

by notice in the Gaz8tte, add to this Schedule. 

}(alko.enen en ganzen 
Hoenders en ander pluimvee, hazen, kat ten en vogels 

niet anders omschreven 
Duiven, guinese biggetjes o.n konijnen 

Vierde Bijlage. 

o 
o 

o 
[) 0 
2 6 

" 

ARTIKELEN DIE MOETEN WORDEN AANGEGEVEN EN VER2'JllKERD. 

(a) Goud en zilver, gemunt of ongemunt, bewerkt of onbewerkt. 
(b) Geplatteerde artikelen. . . 
(e) Stoffen, weefsels en kant waarvan goud of zUver deel uitmaakt, 

niet zijnde de uniform of een gedeelte van de uniform van een 
officier, soldaat, matroo.s, politiebeamte of konstabel of lid van 
een verdedigingsmacht of van een openbaar ambtenaar, Brita 
of buitenlands die gerechtigd is tot het dragen van uniform. 

(a) Paaden, edelgesteenten, juwelen. 
(8) Horloges, klokken en uurwijzers van welke aard ook. 

. (I) Staatseffekten. 
(g) Staatszegels; kollekties van postzegels, zeldzame voorwerpen. 
(h) Wissels. promessen, banknoten, en orders of andere onderpanden 

voor betaling van geld. 
(i) }(aarten, plans, geschriften en titelbewijzen. 
(j) Schilderijen, gravures, lithografieen, fotografieen, films, snij

werk en andere kunstvoortbrengselen. 
(iC) }(unstaardewerken aile arH,elen vervaardigd van gIas, porselein 

of marmer. 
(l) Zijde in bewerkte of onbewerkte staat, cn al of niet opgewerkt 

met andere materialen. 
(m) Sjaals welke cen waarde van meer dan :t5 hc1.Jben. 
(n) Kant, bont en veren. 
(0) Ivoor, ebbehout cn sandelhout. 
(p) Muskus, sandelhoutolie en andere vluohtige olien dienende tot 

bereiding van reukwaren. 
(q) Muziek. en wetenschappelike instrumenten. 
(T) AlIe artikelen van biezondere waarde, die de Goeverneur. 

generaal bij kennisgeving in de BtaatsiCoer ~t Mn daze Bijlage 
mocht toevoegen. . 

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



£1,500,000 
may be is· 
BUed out of 
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under this 
Act to be ad
vances in an· 
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Short title. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 30TH MAY, 1916. 

No. 23, 1916.] No. 23, 1916.] 

ACT WET 
To apply a further sum not exceeding one million Tot aanwending van een verdere som niet te boven~ 

five hundred thousand pounds on account of the gaande een millioen vijf honderd duizend pond 
service of the year ending the thirty-first day of ten beho~ve van de dienst over het jaar eindi-
March, 1917. gende de eeit en dertigste dag van Maart 1917. 

BE IT EN ACTED by the King's Most Excellent Majesty, the ZIJ HET BEP AALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senate and the House of Assembly of the Union of South Senaat, en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika. 

Africa, as follows;- als voIgt: ' 

lxi 

1 I d
·· . . 1. Behalve de som beschikbaa1' gesteld door de MiddeIen £1500000 

• n a ditIOll to the sum app1'opnated by the A ppropna- (G d It) nT t 1916 k 't d S 1 tk' L k' k' 't' d t' (P t) 1916 th . b' d 1 e ee e vve, ,unnen Ul e CIa Is~re ening voor anUl, e 
IOn ar , ere may . e Isslle , out of tne Ex- inkomste en leningsdiensten zulke sommen worden etrokken Schat~18t-

chequeI' Account for revenue and loan serVICes such sums of, I tIl . t t b d d ,11' "f rekemng 
. money, not exceeding in the aggregate the sum of one million ~n ~ ~tdIe~ n~e dov~ngaan/d ~ sto~,~a~ eend~~ lOenhvtl,J worden'ge. 
five h'undred thousand pounds, as may from time to time b~ l,<:n e1' dUlzde~ tPon , da s Uva~I IJ 0 I Itl, eno, Ig

d
, modc den trokkeu. 

. ' , d f t1 'f h U' f' . ZlJn voor e lens van e Ille over Ie Jaar em 1gen e e 
requne or Ie serVIce 0 t e mon or the year endmu the d t' t d M t 1917 t t t"d "1 d . 
thirty-first day-of March, 1917, until such time as provision is ~en e~ te~lg~ e ar{,~n J: ~~~d I '.;; t IJ er: WIJ e dt

aann 

made therefor by Parliament iiI an Appropriation Act. °2°1' Alell a~tekmenht IJ eedll I,-.ret
en 

t ekkvoorZlen wor '. d • e Ul rac van eze iVe ge 1'0 en sommen wor en Sommen in. 
2. All sums issued under the provisions of this Act shall be beschouwd a.l~ voors?hotten op rekening van gel,den door het gevol~e,~eze 

4eemed to be advances on account of grants to be made Parlement blJ een Mlddelen Wet te worden toegestaan voor het Wt ektkUlt"e-
, ' . d' d d d' d M TO en by . Parhame~lt in an Appropriation Act for the year Jaar .em I~en e e e~n en ,ertIgs~e ag van I ~a1't I? 17, en worden be. 

endl11g the Unrty-first day of March, 1917, and immediatelYlor;rmddelhk na de l11we:kll1gtred~ng van zodamge ~IddeIen schouw?- als 
on the commencement of such Appropriation Act this Act, Wet, treedt deze 'Vet bUlten werkl11g en worden aIle Ult kracht voorloplge 
shall cease to have effect and issues already made hereunder :daarvan g?trokken. geIden bescho~~d als uitgifter: uit kracht voorschotten 
shall be deemed to be issues under that. Appropriation Act, van . de Mlddelen Wet zullende ZlJ overeenkorn~tlg de voor-
and shall be accounted for in accordance with the' provisions schnften dall:rvan worden ve1'antwoord: Met dlen verstande 
thereof: Provided that no services upon which expenditure d.at ,geen dlensten waar;,oor gedurende het financiele jaar 
ha.s not been incurred during the financial year endirlg the emdlgende de e~.n en de1'bgste dag van M1l;art 1916 ~e~n uit-
tlurty-first day of March, 1916, or for which there is no gaven beIopen ZlJll, of waarvoor geen wettelIke machtIgl11g vel" 
statutory authority, shall be deemed to be authorized under leend is, beschouwd zullen worden ingevolge deze 'Vet te zi.jn 
this Act. gemachtigd. 

3. Deze Wet kan voor aIle doeIeinden worden aangehaald Korte titel. 
, 3. This Act may be cited for all purposes as the Second als de Tweede Middelen (Gedeelte) \Vet, 1916. 
Appropriation (Part) Act, 1916. 
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No. 14,11916.] No. 24, t916.] 

AC'I' WET 
To limit rights of action in respect of certain wrong- Tot beperking van vorderingsrechten ten aanzien. 

ful acts committed during the recent rebellion. van zekere onrechtmatige daden gepleegd ge
durende de recente rebellie· 

BE IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 'ZIJ HET BEP AALD doorZijn Majesteit de Koning, de 

South Africa, as follows:- Senaat en de VoIksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

Limitation 1. After the expny of one month from the commence-
. lals voIgt:-

ofl:igh~ of ment of this Act, or i( the plaintiff was at such commence- 1. N a verloop van een maand na de illvoering van deze Beperking 
~~;~~~tl~f an ment on active service with any of His Majesty's forces, then Wet, of als de eiser bij zodanige in voering op aktieve dienst v.an vorde
wrongfnlacts after the expiry of one month from the date of his discharge was met een van Zijn Majesteits krijgsmachten, dan na verloop ~ngsrec~ten 
of rebels. from such active service, or his return to the Union after van een maand van de dag van zijn ontslag uit zodanige va~ ~:len 

discharge, whichever be the later date, no action shall be aktieve dienst, of zijn terugkeer naar de Unie na ontslag, naar onrecht
instituted by any person to recover damages in respect of any gelang' welke datum de laatste is, zal geen rechtsvordering matige daden 
wrongful act whatever of a rebel. door iemand worden ingesteld, tot verhaal van schadever- van reb ellen. 

Interpreta
tion. 

Short title. 

. '. goeding ten aanzien van een onrechtmatige daad, van welke 
2. In tIns Act the expressIOn" wrongful act of a rebel" aard ook, van een rebel. 

means a wrongful act on the part of any person dealt with 
under section sellen, eigh t or t1N:it-e of Act No. 11 of 1915 2. In deze Wet betekent: "onrechtmatige daad van een Woord
(including such a person as is described in the proviso to sub-rebel" een daad van een persoon die krachtells artikels zeven, bepalingf\D. 
section (1) of the last mentioned section) against the person oriacht of twaalj van Wet No. 11 van 1915 behalldeld is (daar-
property of another at a time when the latter resisted, or' onder beg-repen zodanig persoon als genoemd is in het voorbe-
refused or failed to take part in, any such treasonable, seditious houd tot sub-artikel (1) van laatstgenoemd artikel), jegens de 
or rebellious conduct as is in that Act described, or when he pel'soon of de goederen van een auder ten tijde dat laatstbe-
assisted or endeavoured to assist in preventing or suppres- doelde zich verzette tegen of weigerde of in gebreke bleef deel 
sing such conduct. te nemen aan zodanig verraderlik, oproerig of rebels gedrag als 

in die Wet omschreven of toen hij behulpzaam was of trachtte 
3. This Act may be cited for all purposes as the Legal te 'l:ijn in 't voorkomen of onderdrukken van zodanig gedrag. 

Proceedings (Rebellion) 1916. 

Printed by 

3. Deze Wet kan voor alIe doeleinden worden aan- Korte titel. 
[gehaald als de Wet op Rechtsvorderingen (Rebellie) 1916. 
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