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PROCLAMATION 

By HIS EXCELr,ENCY THE RIGHT HONOURABLE VISCOUNT 
BUXTON, AMEMBER OF HIS MA,TESTY'S MOST HONOURABLE 
PRIVY COUNCIL, KNIGHT GRAND Cj:{OSS OF THE MOST 
DISTINGUISHED ORDER OF ST. MIOHAEL AND ST. GEORGE, 
HIGH COMMISSIONER FOR SOUTH AFRICA, GOVERNOR
GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF IN AND OVER THE 
UNION OF SOUTH AFRICA. 

NDER and by virtue of the powers in me vested by sectionU one h.undred and sixty-one of the Public Health Act, 
1919 (Act No. 36 of 1919), I do hereby declare, proclaim and 
make known that sections two to five inclusive of that Act shan 
commence and come into operation on the first day of July, 
1919. 

GOD SA;VE THE KING. 

Given under my Hand and the Great Seal of the Union of 
South Africa at Cape Town, this twenty-first day of June, One 
thousand Nine hundred and Nineteen. 

BUXTON, 

Governor·General . 

By Command of His Excellency the Governor-General-in
Council. 

'I'HOS. WATT. 
No. 88, 1919.] 

No. 36.yan 191
Goevernements 

Goevernements 
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9.. Volksgezondheidswet 

Kennisgeving No. 822 

Kelmisgeviug No. 823 

ii 

Iv 

Iv 

PROKLAMATIE 

VAN Zr.JN EXCELLENTIE DE HOOGEDELACHTBARE' BURGGRAAF 
RUXTON, LID VAN ZIJN MAJESTEITS MEEST EDELAOHTBARE 
GEHEIME RAllD, GROOTKRUIS RIDDER VAN DE MEEST 
ONDERSCHEIDEN ORnE VAN ST. MICIIAEL EN ST. GEORG]:, 
HaGE KOMMISSARIS VOOR ZUID-AFRIKA, GOEVERNEUR
GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER IN EN OVER DE UNIE 
VAN ZUID-AFRIKA. 

NDER en krachtens de bevoegdheden mij verleend bijO artikel honderd een en zestig van de V olksgezondheids
wet, 1919 (Wet No. 36 van 1919), verklaar, proklameer en 
maak ik hiermede bekend dat artikels twee, drie, vier en '/Jijl 
van die Wet aanvangen en in werking treden zuBen op de 
eer'ilte dag van Julie 1919. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Gegeven onder mijn Hand en bet Grootzegel van de Unie 
van Zuid-Afrika, te Kaapstad op deze een en twintigst€) dag 
van Junie, Een duizend negen bonderd en Negentien. 

BUXTON, 

Goeverneur-generaal. 

Op last van Zijne Excellentie de Goeverneur-generaal-in-Rade. 

THOS. WATT. 
No. 88, 1919.J 
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T
PRIME MIN1:::lTEH'S Tn:::PABTMENT. 

HE following Governm0nt Notice is published for general 
. information. 

H. GORDON W~J\TSON, 
Secretary to the Prime Minister. 

DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 

DE volgcnde Goevernements Kennisgeving wordt ter alge
mene informatie gepubliceerd. 

H. GORDON WATSON, 
Sekretaris van de Eerste Minister.. 

. been pleased to assent to the following Act which is hereby 
• published for general information.· 

No. 36., 1919. 

To make provis~on for the public health. 

E IT J;}NACTED by the ~lost Excellent Majesty,B the Senate and the House Assembly of the Union of 
South Africa, as follows : 

INTRODUOTORY. 

Division of 1. This Act is divided into Chapters relating to the following
Act into matters respectively:chapters. 

Chapter I.-Administration. (Sections two to seventeen.) 

Chapter n.-Notification of Infectious Diseases. (SeCtions 
ei.qhteen to twenty-two.) 

Chapter IlL-Prevention and Suppression of Infectious 
Diseases, sub-divided into Parts, as follows ; 
Part I.-General provisions. (Sections twenty-three 

to thirty-six) 

Part H.-Special provisions regarding }l'ormidable 
Epidemic Diseases. (Sections thirty-seven to 
fo·rty-si:c. ) 

Part IH.-Financial provisions regarding Infectious 
Diseases (other than Tuberculosis). (Sections 
forty-seven to forty-nine.) 

Prime Minister's Office, Kantoor van de Eerste Minister, 

Cape Town, 21st .Julle, HJl9, Kaapst.ad, 21 Junie 1919.
I 


I
No. 821.J [20th .Tune, 1919. I ~o. 281.] r20 Junie 1919. 


T is notified that His Excellency the Governor-General hasl'HIERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zij~ Excellentie 


Part IV.-Special provisions regarding Tuberculosis. I 
(Sections fifty to fifty-two.) 

Chapter IV.-Venereal Diseases. (Sections fifty-three to 
sixty-nine. ) 

Chapter V.-Ports and Inland Borders of the Union. 
(Sections seventy to eighty-nine,) 

Chapter VI.-Vaccination against Small-pox. (Sections 
ninety to one hU'nilred and ten.) 

Chapter VII.-Public ·Water Supplies, Meat, Milk and 
other articles of Food. (Sections one hundred and 
eleven to one hundred and eighteen.) 

Chapter VHI.-Sanitation and Housing. (Sections one 
hundred and nineteen to one hundrf'il and thirty-two.) 

Chapter IX.-General and Supplementary, (Sections 
one l~undred and thirty-three to one hu,ndred and sixty. 
one.) 

CHAPTER I. 

ADMINISTRATlON. 

l!latablish - 2. There shall be for the Union a department, to be known 

de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zljn goedkeu
iring te bechten aan de volgende wet, welke hiermede ter alge
Imene informatie gepubliccerd wordt. 

No. 36, 1919.] 

Tot regeling van de Volkagezondheid. 

ZIJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt:-
INLElDENDE BEPALINGEN. 

1. Deze Wet is verdeeld in hoofdstukken die de volgende Verdeling 
onderwerpen behandelen:- van Wet in 

Hoofdstuk I.-Uitvoering van Wet. (Artikels twee tot hoofdstuk. 
ken. en met zeventien.) 


Hoofdstuk IL-Aangifte van Besmettelike Ziekten. (Arti
kels achttien tot en met twee en twintig.) 


Hoofdstuk IIL-Voorkoming en Bestrijdillg van Be
smettelike Ziekten, onderverdeeld in Afdehngen als 

voIgt ;_ 

AfdelingI.-Algemene Bepalingen. (Artikels drie en 


twintig tot en met zes en dertig.) 

Afdeling n.-Speciale bepalingen betrefi'ende Ge


duchte Epidemiese Ziekten. (Artikels zeven en 

dertig tot en met zes en veertig,) 


Afdeling IlI.-Financiele bepalingen betrefi'ende be
smettelike ziekten (uitgezonderd Tuberkulose). 
(Artikels zeven en veerlig tot en met negen en 
vee1,tig.) 

Afdeling IV.---Speciale bepalingen betreffende Tuber
kulose. (Artikels vijftig tot en met twee en 
vijftig.) 

Hoofdstuk IV.-Veneriese Ziekten. (Artikels drie en 

vijftig tot en met negen en zestig.) . 


Hoofdstuk V.-Havens en Binnenlandse Grenzen van de 

Unie. (Artikels zl!Jventig tot en met negen en tachtig.) 


Hoofdstuk VI.-Illenting tegen Kinderpokken (Pokken). 

(Artikels negentig tot en met honderd tien.) 


Hoofdstuk VIL-Openbare Watervoorziening, Vlees, Melk 
 .. 
en andere 	 Voedingsmiddelen. (Artikels honderd elf 
tot en met honderd ackttien.) 

Hoofdstuk VIII.-Gezondheidsdienst en Huisvesting. 

(Artikels honderd negentien tot en met honderd twee 

en dertig.) 


Hoofdstuk IX.-Algemene en Aanvullende Bepalingen. 

(Artikels honderd drie en dertig tot en met honderii 

een en zestig.) 


HOOFDSTUK I. 

UITVOERING VAN WET. 

2. Er zal voor de gehele Unie zijn ~en departement, genaamd Instelling 
ment of 	 as the de )artment of Public Health, which shall be under the het ~eJ;lartement van':o!ksgezondheId, het,welk zal staan onder van Derarte. 
department control of a Minister and in respect of which there shall be a de leId,mg van een Mimster. en ten .~anzien waarvan er een ~~~~ v:n
of Public portfolio of Public Health. 	 portfolIo van Voiksgezondheid zal ZIJn. zondh~id.Health. 

. . 3. (1) ~et Depart~ment van Volksg~zondheid heeft tot taak Werkkring
Functions of 3: (1) The functlOn~ <?f the depar~ment of PublIc Health shall, om, met machtnemmg van de bepahngen van deze Wet, de van Departe. 
department 	 subject to. the pr~vIslOns ?f tIllS. Act,. be ~o pre:vent or overbrenging van besmetting van buitenaf naar de Unie ment vun 
of Public 	 guard agamst the mtroductlOn of mfectlOus dIsease mto the te voorkomen of te weren; de volksgezondheid te bevorderen, Vol\t'lg,:
Health. 	 Union ~rolll .ou.tsi~e; to promote. the Pl!blic .health and t~e besmettelike, overdraagbare of verhoedbare ziekten in de Unie zonJh«l(L 

preventlOn, hmIt~tlOn. or supp~es~lOn of lll~ectlOuB, cOI?-mum- .te voorkomen, te beperken of te onderdrukken; provinciale 
ca~ e or pr~v~ntaDle .dI~ease~ WIthin the Uillon; ~~ a~vlse and besturen en plaatselike autoriteiten met raad en daad bij te 
aSSIst proVlllClal ~dmmI8tratlO~s and local authOritIes III regard staan in zaken betreffende de volksgezondheid, navorsingen en 
to matters affectmg t~e pu~hc. healt~; to pro~lOte ~r carry onderzoekingen in verband met de voorkoming of behandeling 
out res.earches and lllvestIgatIOns I~ connectIOn Wlth the van menselike ziekten te bevorderen of uit te voeren; rapporten 
prev~ntlOn or treatment .of. human dIsea~e8; to J?repare B:nd en statistiese of ande1;e gegevens betrefi'ende de. volksgezond
publIsh rep.orts and statiStICal or other lllform~tIon relatIve heid op te stell en en te publiceren en in 't algemeen overeen
t~ the 'pUb~IC health, and generally. to .carry o.ut III accordan~e komstig voorschriften de bevoegdheden en werkzaamheden· 
WIth dIrectIOns the p,owers and dutIes III relatlOn to the pubhc betrefi'ende de volksgezondheid bij dezeWet of anderszins 
he.al.th conferr~d or Imposed o~ the Governor-General or the .aan de Goev.erneur-generaal of de Minister toegekend of 
l\'bmster by thIS Act or otherWIse. 	 'opgedragen nit te oelenen en te verl'jI'J"'~n. 
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(2) It shall be the duty of the department to;: obtain and I (2) Het departement is verplicht~zulke inlichting betreffende 
publish periodically such information regarding infectious besmettelike ziekten en andere gezondheidsaanglegenheden 
disease and other health matters in the Union, and such procur- in de Uille, en zulke inlichting alB betreffende epidemiese 
able information regarding epidemic disease in territories ziekten in gebieden aande Unie grenzende, of in andere landen 
adjacent to the Union or in other countries, as the interetltll verkrijgbaar is en als in het belang van de volksgezondheid 
of the public health may require. nodig is, te verkrijgen en periodiek t.e publiceren. 

4. 	 (1) Er wordt een raad ingesteld genaamd de " V olks- VoJksge
zondheid&Council of 4. (1) There shall be established a body to 	be styled the gezondheids ~a~d," be~taa1),de, uit-: . 
Raad.Publio 	 " Council of Public Health" which shall consist of- (a) De Mllllster (dIe voorzitter IS); 

Health. (a) the Minister (who shall be chairman) . 	 (b) de hoofdalllbtenaar van ge~ondheid~ en 
(b) th h' f h lth ffi d' 	 (c) zeven personen (geen staatsdlenaren zlJnde) te worden 

e c Ie ea 0 c~r; an. .. benoemd door de Goeverneur-generaal. 
(c) seven persons (not bemg officers III the publIc serVICe). 	 . .

' t d b th G G I VIer van deze zeven person en moeten geneeskundige wh0 sha11 be appom eve overnor- enera. kt' .... d' k di' . . pra IZllUS ZI]n en 	van eze VIer genees un gen 
. ~our of those seven persons s~all be m.e~ICal prac moeten twee gekozen worden wegens biezondere kennis 

tItlOners, and of those four medIcal ~ractitIOners two van of ervaring in aangelegenheden betreffende volks
shall be selected on account of speCIal knowledge of gezondheid of Q'eneeskundige navorsinO'. Drie vall de 
or practical ex;perience in matters relating to public ~even zo te b:noemen personen zulle~ geen genees
health or medlCal resea:ch. Three of the se:ell kundige praktizijns zljn. Onderworpen aan regulaties 
perso,n~ so to be. appomted sha:ll not be llledl~al betreffende omstandigheden waaronder hun ambt 
practItIOners.. SubJ,ect to regulatIOns as to the C]1'- openvalt, bouden de zeven aldua te benosmen personen 
ctlmstances III whlCh office ~hall be vacated, the hun ambt gedurende drie jaren, zullende zij voor 
seven persons so to be appom~e~ shall hold o~ce een gelijke termijn herkiesbaar zijn. 
for thrtle yea~s and shall be elIgIble for re-appowt- (2) De werkzaamheden van de Raad bestaan in het geven 
ment for a lIke term. , van advies aan de Minister en het Departement van Volks

gezondheid over aangelegenheden omschreven of vermeld 	in 
(2) The functions of the Council shall be to advise the artikel drie. 

Minister and the department of Public Health on matters (3) De Goeverneur-generaal kan regulaties opstellen be-
described or referred to in section tkree. treffende het bijeenroepen en houden van bijeenkomsten van 

. de Raad, het kworum daarvan en de daarbij te volgen procedure, 
(3) ~he Governo~-General ~ay make regu1atl.ons as to the de aan de leden daarvan te betalen toelage en de omstandig

convemng and holding of meetmgs of the CouncIl, the quoruIllheden onder welke een lid moet aftreden. 
thereof, and the procedure thereat, allowances payable toi 5 (1) De Goeverneur-generaal' stelt met inachtnellling'" t III

b th f d th ' 'hi h b I • 	 4ans e ngmem ers ere? an . e Cl~cumstances In w c any mem erlvan de bepalingen van de wet tot regeling van de staatsdienst en pliehten 
shall vacate hIS membershIp, van de Unie, van tijd tot tijd een hoofdambtenaar van gezond- van ambte· 

heid aan' en zovele assistent-ambtenaren van gezondheid, naron. 

Appoint 5. (1) The Governor-General shall, subject to the provision!! pathologen, inspekteurs, van gezon~~eid, .haven-gezo~dheids
ment and 	 of the law governing the public service of the Union, from beambten en andere beambten als hI) ~Odig mocht vlllden: 
duties of 	 time to time appoint a chief health officer and so many assistant (2) De ambtenaren van ~ezon~hmd en ge~~eskundlge
officers, 

I
health officers, pathologists, medical inspectors, port health beam.bten aan~~~teld o~der dit artlkel moeten zlJn genees
officers and other officers as he may deem necessary. kundlge prak~lzlJns en III .het geval van de hoofdambten~ar 

van gezondheld en de asslstent-ambtenaren van gezondheld, 
(2) Every health officer and every medical officer appointed,~evens in het bezit zi~n van een graad, diploma ~f cer~ifikaat 

under this section shall be a medical practitioner, and the II! ~e volksge.zon~hCld of. staat8geneeskun~e Ultgerelkt na 
chief health officer and every assistant health officer shall speCIale eksanlln~tle en reglstre~rbaar zowel III he.t land. waar 
also possess a degree, diploma or certificate in public health de graad, het dIploma of. certIfikaat ve~kregen IS als III de 
or state medicine granted after special .examination and Ume, of van een graad, dIploma of certrfikaat ~oor de Go~~ 
registrable both in the country where it was obtained and verneur-ge.ne~aal na overleg met de geneeskun~~ge r~den ?IJ 
in the Union, or a degree, diploma or certificate declared by proklam~tle III de Staats~oerant ve~klaard te z.lJn Ultgerelkt 
the Governor-Geperal by proclamation in the Gazette, after ~en aanZlen van .een studiekursus dIe een toermkende kursus 
consultation with the medical councils, to have been granted III volksgezondheld of staatsgeneeskunde ?mvat~e. 
in respect of a course of study which included an adequate (3) pe beambten aangesteld onder dlt artIkel vervull~n 
course of study in public health or state medicine zodalllge werkzaamheden betl'effende de volksgezondheld 

. als hun respektievelik door de Minister" mocht wor!ien opge
(3) The officers appointed under this section shall dragen. De hoofdambtel!-aar van gezondhei~ of een assistent

tarry out such duties in relation to public health as the Minister l),mb.tenaar van gezondheld. handelende oJ? dlens last .en naa~, 
may respectively assign to them, The chid health officer, or an verncht teven8 an~ nodIge ond.er.zoeklllgen en lllspeksies 
assistant health officer acting on his authority and behalf, b~tr~ffende, of. adViseert de admllllstr~teur van elke pro
shall also make any necessary enquiries and inspections in v~ncle ten aa;tZIen v~n, volksgezondhelds aa?g~legenheden, 
regard to or advise the administrator of each Province on dIe onder emge wet In .ve~band met he~. provlllCIaal bestuur 
any matter incidental to public health arising under any law van de be~r?kken provmcI~ mo~~ten rlJzen... , . 
in connection with provincial administration in that Province. 6. De. MIIDster .ka? te emger tI)d of op ge~e~te tIJden van l\1lIDstet kan 

. plaatsehke autontelllt:!n rapporten of statistiese opgaven ,:an plaat~
. . verlangen betreffende de volksgezondheid en de sanitaire !!~:utOrI' 

.!I!~ini~termay 6. The. MIlllster may re,quire every local autho~it:y to furnish toestand van haar distrikten, .. kan de vorm v~n z?~anige o~gaven en 
reqU1r~ !ocal at any tlllle or at stated mtervals reports or statistwal returns rapporten en op"aven voorschnJven en kan te emger tl]d van rapporten
authOrItIes th bl' h I h d h .. f ' . ' 'e, , 	 It f . h 	 as to e pu Ie ell. t an t e samtary CIrcumstances 0 ItS plaatsehke autontelten een rapport of blezonderheden of een ver angen. 
r~po~~Balld 	 district, may pres~ribe the .form of any such r~port or re~urn, !afschrift verlangen van enig rapport aan het .betrokken plaatse
return.. 	 and may at a~y tIme reqUire any local authority to furmsh alik bestuur voorgelegd door een geneeskundige ambtenaar van 

report or partl()U~ar8, or a copy. of anf report submitted. toigezondheid, geneeskundige praktizijn, ingenieur of inspekteur 
such local authOrIty by any medical officer of health, medical van gezondheid ten aanzien van zaken betreffende de volks
practitioner, engineer or sanitary inspector, regarding any .:rezondbeid of gezondheidsdienst binnen haar distrikt, 
matter relating to public health or sanitation within its district, '" Een afschrift van elk zodanig rapport betreffende de volks
and a copy of every such report relating to public health or gezondheidl of gezondheidsdienst buiten haar distrikt of he
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3,anitation outside its dis~rict, or to any matt~r affecting Orjtreffende enige za,ak die van iu,:"lo~d is of zoukunn,en zijn op 
hke1y to affect the public health of the PrOVInce or of the de volksgezondheId van de prOVInCIe of van de Dme als een 
D uion as ~ ~hole, or to any epidemic ciiie8A~e, shall be furnished geheel ofbetreftende enige epidemiese ziekte wordt aan de 
to the MInIster. Mipister gezonden. 

, 7. (1) Voorzover in deze Wet niet uitdrukkelik anders Plaatselike 
Loca! admin- 7. (1) Save as otherwi~e, specially 1?ro~ided ,in thu; A,ct, bepaald is, zijn de onderscheidene plaatselike autoriteiten uitvooring 

,~t::t~~n lo~~1 t~e ,several local authorItIe~, shall Wlt~In theIr respectIve binnen haar respektieve distrikten belast met de uitvoering van Wet 

,lU thori ties dIstrIcts carry out the prOVIsIOns of thIS Act, an de 'UTet ~oor plaat~e

v ze . H , . like autorI
:i')~Sd~~ni- (2) The local a.u~horities are urban local authorities and (2) De plaatselike autoriteiten zijn stedelik-plitatselike auto- teiten en 

the same. rural local authOritIes, riteiten en landelik-plaatselike autoriteiten. haar onder, 


d l 'k 1 l'k 't ' .. b scheiding
(3) An urban local authority includes any municipal or (3), .0 nder ete e I -p aatse 1 e auton elten zIJn egre~en ' 
borough or town or village council, town board, local hoard, mumcIpale of stads- of dorpsraden, stadebesturen, plaatselike 
village management board and also any board of management Ibest?Ien, dorpsbehee:raden als~ede ,~lle raden van ?eheer of 
or committee or other body (not being a rural authoritY)I~on:lltees of, andere hcuamen ~met ,Z1]nde een l~ndeh!m au~o
which is constituted in accordance with any law and which ntelt) 01?g~rIcht overeenkomstIg ~mge wet en ~I~ ?nder e~lge 
under any law is endowed with sanitary powers for safeguarding!wet sam~aue bevoewlheden bezltten tot ?ev,eJbgmg van de 
the health of the inhabitants of its district. Igezondhetd van de mgezetenen van hun dIstnkt, 

, 	 , , , "jl (4) Onder landelik-plaatselike autoriteiten worden verstaan 
(4). A rUT~l local authon,ty means any dIVISIOnal ?ounclt afdelingsraden opgericht overeenkomstig enige wet, daaronder 

constItuted In accordance, WIth any law and shall als,o ll1cludelbegrepen persoonslichamen die de Goeverneur-generaal bij 
any b<;ciy of pflrso~s whIch the Governor-General IS herebYldeze gemachtigd wordt in te stellen en bij proklamatie in de 
authOrized to constItute as, and dec~are by proclamation inlStaatskoerant te verklaren te zijn landelik-plaatselike autori 
the Gazette to ?e, a rural local authorIty for all or any of thelteiten voor een of meer van de doeleinden van deze Wet. 
purposes of thIS Act. • (5) Waar in deze Wet de uitdrukking " plaatselike autori 

(5) Where the expression "local authority" 'de ' Iteit," zonder lrwalifikatie gebezigd wordt, wordt daaronder 
this Act without qualification it means and in:tud:: , III iverstaan en begrepen een stedelik-plaatselike of een landelik

any plaatselike antoriteit, urban local authority or any rural local authority. 
8. (1) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie verklaren Provinciaal 

Pro~.r:cial 8. (l) The Governor-General may, by proclamation, declare dat de administrateur van een provinde zal zijn de plaatselike b7"tuu~,~an 
":lrnmls~ra. that the administrator of any Province shall be the local alltoriteit oncier deze Wet ten aanzien van eriige in de provincie ~u~~~:eIita 
tlOn 	may be h' ci h' • ' I 1 'd kl ' h k ' , II dproclaimed aut onty un er t IS _",ct In respect. of any area within thE' ge egen en III e pro amatIe omso rev en rIng met va en e worden ga
lo~al Province (not being within the district of anv local binnen het distrikt van een bestaande plaatselike autoriteit. proklameerd 
n,uthority authority) defined in such proclamation,' I (2) In enige aldua geproklameerde kring moet de admini- ~oor ,?epaal
tOT' defined , , , , , Istrateur een of meer van de bevoegdheden en moet hij de e krmgen, 
areas. (2), WIthIn any ,area so proclallned the admImstrator shall werkzaamheden onder deze Wet aan plaatselike autoriteiten 

exe~CIse all or anf of the powers and s,h~ll carry o~t the toegekend of opgelegd uitoeienen en verrichten,. onderworpen 
dut~es conferred or,lmI,Josed on local authontIes under thIS Act, aan de verplichtingen aan de uitoefening en verrichting 
subJect to the oblIgatIOns attaching to the exercise thereof, daarvan verbonden, 

(3) The aciministratof may, in accordance with any regu- (3) De administrateur kan, overeenkomstig regulaties tot 
lations which the Minister is hereby empowered to makel'de vaststelling waarvan de Minister bij deze bevoegd 
or in accor,dance with any law in force in the Province, levy verk1aard wordt, ~f overeenKomst,ig enige in de provincie 
rates and Impose fees and. charges for services rendered on, ,geldencie wet, belastmg heften en fOOlen en kosten voor bewezen 
and recover such rates, fees and charg~s from, the owners or)diensten opleggen aan, en zulke belasting, fooien en Kosten 
occupiers of immovable property within such area, fot' theinnen van de eigenaars of gebruikers van vast eigendom 
purpose of defraying the expenses iricurred by the adminis-in zodanige kring tot bekostiging van de uitgaven door , 
trator in exercising the said powers and duties and anvcie administrateur gemaakt in ve:+band met de uitoeiening 
matter incidentalt,hereto, • en verrichting van bedoelde bevoegdheden en werkzaamheden 

, en daaruit voortvloeiende ,zaken. 
~4) A~y person who,contravenes any regulatIOn made ,mder (4) leder die een regulatie vastgesteld onder dit artikel 

thIS sectIOn shall be gUIlty of an offence, schendt is schulciig aan een overtreding. 

Magistrate 9. (1) In respect of every rural area where there I'S no l 9. {I} In elke landelike kring waar er geen plaatselike ~faglistraal~ ~ 
1 " " , 	 ' I, t -t 't' '. d 't t h' dId 1 tId IS p aatse Ike:t:ri~ca\n ~ocal authorIty, the magIstrate, actmg under the authority and au Of! 81, 18, 18 e magIS raa an e en e op a~ en vo gens ,~autoritcit in 

areas w:ere mstru?tions of the 1\1inist,cr, shall, until a loeal authority isivoorBchnften van de 1\i1111ster, t~tdat voor dIe hetzIJ kringen 
th~ e ; establIshed for that area either under the last prececiin{t s ti londer het laatst voorafgaand artlkeJ, of een andere wet een waar geen 

uth:r ~~c~O or any other law, be the rurallooa1 authority under th~C A~:~lplaatsel~ke adutorId'teit wingesteldll iJ dh~' labndheli~e plaadtse~ke :f:;ea~~~~.~~ 
authorIty, and may, subject to such authority and instructions, exercise autonteIt on er ,eze et, zu en e IJ, e .. ou ens zo amge teit is. 

all or any of the powers conferred on rural local authorities last e? voorseh,nften, d~ ?evoegdheden bI] deze ,Wet aan 
by this Act. No instructions givenbv the Minister under this landelik plaats~hke autontelt~~ toegekend, moge,n Ultoefe~en, 
sub-section shall empower the' to make any IGeen mstruktles door ~e MInIster krachtens dit sub-artIkel 
p~rmanf'nt appointment or incur any capital expenditu~elgege,ven zulle~ de ,magIstraat recht verlenen een, vaste a~n
WIthout the express authority of the Minister, given afterstelbn~:>f kapltaalUItg~v,en te doen, zonder dat de Ultdrukkehke 
consultation with the administrator, first being obtained,m~c.htIgmg van de Mimster, gegeven na overleg met de ad

mImstrateur, vooraf verkregen wordt. 
(2) All expenditure under this section after the thirty-first (2) AIle uitgaven overeenkomstig dit artikel gedaan na de 

day of :M:ar~h, 1~20, s~all.be rec~vered from the administratoreen en dertigste dag van Maart 1920, moeten verhaald worden 
of the ProvInce 10 whIch It was mcurred, except- op de administrateur van de provincie waarin ze beloptlIl wer

' h f h' h l' den. beha1ve( ) a the prolloriont t ereo w IC wou d have been re- - . 'd 1 l'k .
fund d to th 1 I th 't t f th C I'd d (a) de verhoudlllll: daarvan dIe aan e p aatse 1 e autorle
Reve u' Fu~d?~\hau ~nl ~u ole °1 nsotI a~e teit terngbetaald zou geworden zijn uit het gekon

h°b1ltyfor t~ edist' ~ a Jr~f t~ een ~'toca :ud solideerde inkomstefonds, indien lOr een' plaatselike 
. cur ed bv :~c t nth l't .e e~pen 1 ure a een autol'iteit voor het distrikt bestaan had en indien de. 
In re J a au on y, an J. uitgaven door die ~utoriteit beJopen waren; en 

(b) 	one-hal~ of the balanc~ of such expenditure after' (b) de helft van de balans van zodanige uitgaven nil. aftrek 
deductmg such proportwn. No SUbSIdy shall, under van zodanige verhouding. Geen subsidie is, krachtens 
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the Financial Relations Act, 1913, or any Act amend
ing or extending it, be payable in respect of the 
remaining one-half. 

't' .General It h II b th d t f 1 1 th10. s a e e u y 0 every oca au 01'1 y III respectduties of f't d',t' t t t k HI f 1 d d' 't '1 
local 0, 1 s IS nc, 0 a e a aw u ,necessary an un er 1 s spe~la 
a.uthorities. CIrcumstances reasonably practIcable measures for preventmg' ,

h 	 d lt e 	 occurrence or ea mg wIth any outbreak or prevalence
of any infectious, communicable ~r preventable disease, to 
safeguard and promote the public health, and to exercise the 
powers and perform the duties in respect of the public health 
conferIed or imposed on it by this Act or by any other law. 

., 

POW?r:' of 11. (1) (a) Whenever upon the report ofJthe chief health 

de Fimmciele Verhoudings Wet 1913, of enige Wet 
tot wijziging of uitbreiding daarvan, betaalbaar in 
verband met de overige helft, 

10. Elke plaatselike autoriteit moet in, haa1' distrikt aBe Algemene 
wettige, llodige en de met het oog op de speciale omstandig- werkkring
h d d d l'k .. 't btl van e en aarvan re e 1 erwIJze Ul voel' are maa rege en nemen plaatsel'ke 
om 	 besmettelike overdraagbare of verhoedbare ziekten te t 'te\ 

k f ' h f h d' kt a.u or1 1 en.voor omen 0 een versc enen 0 eersen e Zle evan 
d' d t b t "d d lk dh'd b T 

zo ablge ~ar e esdrIJ ~n, ed~od sgez0I?-t ~1 evellg~n 
en k evor he~en en ,e ht evo~g e en , III oe enJn efk. e 
weI'd~a~: e e~ v~,~lcd en f en aaazIen vat t e ~o Jgei 
zon 	I CI aan aar I) eze 0 een an ere we oege en 0 
opge eg d, 

11. (1) (a) Blijkt aan de administrateur uit het rapport Bevoegdheid 

va? ~e hoofdambten<tar van ,ge~ondhei~ dat d~ volksgezond- van admini
adn:nnlstra- ?fficer It ap'pea~s tO,the administrator that- the public health held III de,een of ander~ lo~ahtelt ernstlg bedrel&d wordt ~o~r ~~=:r 
tor1nulC?se of m anv localIty IS serIOusly endangered by the failure or refusal het verZUlm of de welgermg van een plaatsehke autorlteIt plaat><elike
defa tmg • v f ,~" 	 " h d b' d d' h d local on the part 0 any local authority to exercise its powers or om met lllac tname van e lezon ere omstan Ig e en en autonteiten 
authorities, pel'form the d,uties devolving upon it under any havin(Y, hulpbronnen de bevoegdhedell nit te oefeuen of de werkzaam- nalatig zijn. 

regal'd to its special circumstances and resources, or to tak~ heden te verrichten haar onder enige wet toegekend of opgelegd 
all lawful and necessary steps to obtain powers to\ deal of om aIle wettige ell nodige stappen te doen tot erlanging van 
by bye-law or regulation with the danger, the administrator de bevoegdheid om ~~)or middel van verordeni?~ of regulatie 
may, after an enquiry to be held (at which the local het gevaar te bestrIjden, dan kan de admllllstrateur, na 
authority shall h~ve an opportunity of being heard), call uponige~ouden onderzoek (waarbij de plaatselike autoriteit. gelegen
the local authorlty by written notice forthwith to exerciselhe1d zal hebben om gehoord te worden) de plaatsehke auto-
efie?tually an! such powers or to perform properly any suchlriteit schriftelik , om onverwijld, zodanige pevoegd
dn~Ies; an~ If the local authority fails to comply with such Iheden ~oeltrefiend,mt oe~enen of zodamge w~rkzaamh~de? 
wrItten notICe, the administrator may exercise such powers Ib~hoorlIk te v~\rrl~hten, Vol~oet de plaatsehke, a,nt01'ltelt 
or perform such duties, and may authorize any person tolmet aan de schnftehke aanzeggmg, dan kan de a~mlmstrateur 
take all necessary steps for that purpose in the same manner bedoelde bevoegdheden of werkzaamheden Ultoefenen of 
as if he were the local authority, .verrichten, zullende hij iemaud mogen machtigen om tot 

(b) \Vhere the members of the local authority or some of dat einde het nodige te doen alsor hij de plaatselike autoriteit 
them have 'Ivithout leaving a quorum of their number,l was. . ,. , . 
or where the persons entitled to elect members of a local (b) Waar de ledeu van een plaatsehke autontelt of sO~mIge 
authority fail to do so in' accordance with law, the adminie- van hen bedankt hebben ~odat er geen kworum over IS" of 
trator may exercise the powers and perform the duties of the waar ,d~ perso~ten gerechtllSd om le.den van een plaatselIke 
loc'~l authorl'tv und r th' t th I l' t' t autontelt te klezen, verZUlmen zulks volgens wet te doen,A ,. e IS ~'i.C or any 0, er aw re a lllg 0 k d d" d b dh l k h d health" and myth ' 	 t t k II! an e a mUllstrateur e evoeg eClen en wer zaam e enpubll'C , a, au Orlze any person oa ea' d 1 l"k "d d f . d
necessary steps for that purpose. van e p aatse 1 ~ autontmt on er. eze 0 eell an e:e wet 

" , , de volksgezondheld betreffende mtoefenen en vernchten, 
(~) Ih~ adml!Ilstrator shall, for of the purposes referred zullende hii· iemand mogen mat·htigen om tot dat einde het 

to III this S,ectI~:m, possess al~ the al!d :powers of ~he nodige te doen, 
local author~ty m default, subJect to oblIgatIOns attachrng (0) De administrateur heeft tel' uitvoering V:lll het bepaalde 
to the exerCIse thereof. in dit artikel, aUe rechten en bevoegdheden van de in gebreke 

(d) Any expenditure incurred under zijude plaatselike autoriteit, onderworpen aan de verplichtingen 
this section may be recovered by aan de uitoefening daarvan verbonden. . 

(d) 	 Uitgaven door de administrateur onder dit artikel 
(i) 	 action in a competent court against the local gemaakt kunnen door hem worden verhaald

authority ill default; or (i) bij aktie in een bevoegd hof tegen de in gebreke zijnde 
(ii) by levying 	a special rate upon all rateable property plaatselike autoriteit; of 

within the district of the local authority in default;1 (ii) door hefling van een speciale belasting op aIle bela~t
or I bare eigendommen in het distrikt van de in gebreke 

("') 	b d d 'f' zijnde plaatselih autoriteit; of 
111 y e uctIOn rom any subSIdy, grant or other (1"11') d ft k 'b 'd' t 1 f dbl t f thO C rd 	 I oor a, re van emge su SI Ie, oe age 0 an ere 

moneys paya e OU 0 , ~ onso 1 ated Revenue FU,nd geld en betaalbaar uit het ffekonsolidcerd inkomste
?r payable by the admmistrator to the local authonty: fonds of door de administratenr betaalbaar aan de in 
111 default, I b k .. d 1 l'k ' . , I ge re e zlJn e p aatse I e autorltelt; 

or by all thrcc or any two of such methods of recoverv,lof door aile drie of enige twee van voornoemde methoden van 
and the administrator's certificate shall be evidence of th.e!verhaal. Ret certifikaat v~n, de a~ministra~e~r is, ond~r
am~unt due by the local authority under this section, ..vor:p,en aan appel op de Miruster wIens, beBhsB111~ ~naal 18, 

subject to an appeal to the Minister whose decision shall berbeWIJS van het bedrag door de plaatsehke autontelt onder 
final. ' dit artikel verschuldigd. . 

. 	 (2) Eon afschrift van elk rapport door de hoofdambtenaar 
(2) A c.opy of every report by t,he ohief health officer madelvan gezondheid onder dit artikel uitgebracht, wordt aan de 

~nder thIS ~ectlOn shall ,be furmshed to the Minister, and I.NIinister verstrekt en indien de administrateur op grond van 
If such ,a~tIOn thereoll IS no:, taken by the ~dministratorldat rapport niet zodanige maatregelen neemt aIs de Minister 
as the MlIllster may un~er, the mrcuJ?1stances conSIder adequatel' oIlde.l' de omstandigheden doeltreffend en llodig acht en binnen 
and, necessary, and wltllln, ~uch tIme as ,the Minister may zodanige tijd als de Minister redelik oordeelt, dan kan de 
conSIder reasonable, the MIn1ster may deCIde to take action Minister zel£ uit krachte van dit artikel handelen en de ad· 
?-nder this section and may notify the adn~inistrator accoid- ministrateur dienovereenkomstig kennis geven, AUe be
mgly, and, thereupon !l'l~ powers and ,functl?ns .conferred on,voegdheden en funkties aan de administrateur nit hoofde van 
or vested III the a~mmistrat.or by tIllS sectIOn ,m respect o.fj'dit. artikel toekomende ten aanzien van de zaken alzo ter 
the ?1~tter3 30 notIfied shall ce~se to be exer~ls~ble by the zijner konnis gebracht, worden alsdan niet door de admini
admInIstrator and shall be exerCIsable by the MlIllster strateur maar door de Minister uitgeoefend. 
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eaJ 12. (1) Every local authority may, and when required bYI 12. (1) Elke plaatselike autoriteit kau, en indien daartoe Pla.a~el~ke 
thoritiee the Minister so to do shall, appoint a medical practitioner tOlgelast door de Minister, moet een geneeskundige praktizijn aut>rltelten
appoint be medical officer of health for its district, and it shall belals geneeskundige ambtenaar van gezondheid voor haar dis- ~~~~~~eldioal 

ioerll of lawful for any two or more local authorities to combine andjtrikt aanstellen. beambten 
!lIth. co-operate for the purpose of appointing a medical officer of Twee of meer plaatselike autoriteiten 1l10gen in overleg met aan. 

health jointly for their districts. Where any question ariseslelkaar een geneeskundige ambtenaar van gezondheid voor 
between local authorities in connection with the appointmentlhaar distrikten gezamenlik aanstellen. 
of a. medical officer of health, his duties or remuneration, or i Bij geschil tussenplaatselike autoriteiten omtrent de aan
as to any other matter affecting him, the same shall bejstelling van een geneeskundige ambtenaar van gezondheid, 
referred to the Minister, whose decision shall be final and;diens werkkring of beloning of omtrent andere hem betreffende 
conclusive, izaken, wordt het geschil verwezen naar de Minister wiens 

Ibeslissing finaal e~ afdoende zal zijn. . . 
(2) Every such appointment shall be subject to the approval I (2) De aanstelhngen ~?ormeld moeten door de Ml:~llster 

of the Minister, and in making such appointments preference Iworden goedgekeurd,. Bil het doen vll:n deze ~anstelli,ngen 
shall be given, apart from special circumstances in any par_lwordt, behoudens blezondere omstandighede~ In bep~~~de 
ticular case,. to medical practitioners who possess degrees, Ig~v~llen, de v?or~~ur gegeven aan ,geneeskundige praktlZlJ~S 
diplomas or certificates in public health or state medicine Idle III het bezlt ~l]n van graden, dIploma,S of ?ertlfikate~ In 
granted after special examination and registrable both in the Ide vol~sge.zondhe~d of ~taatsgenees~1!nde UItg~rClkt na specIale 
country where they were obtained an.d in the Un.ion, or a degree, le~SamInatie en,?Ie reg~streerbaa! zlln zowel In het lan~ waar 
diploma or certificate declared by the Governor.General by ZIJ ver~regen ZlJn ala III de Ullle of vafl een ~~aad, dIplon::a 
proclamation in the Gazette after consultation with the of certifikaat 'door de Goeverneur-generaal bI.1 proklamatle 
medical council, to have been' granted in respect of a coursel in de Staat,~ko~:rant, na ~verleg met, de geneeskundj~e raad 
of study which included an adequate course of study jn publiclv~rklaard tc z~Jn UltgereIkt te~ aanZIen van ee~ studlekursu13 
health or state medicine. . : die 'een toerelkende kursus m volksgezondheld of staats

jgeneeskunde omvatte, 
• 	 ." (3) Stelt de plaatselike autoriteit geen geneeskundige ambte1 

(3) If,a local au~horlty does not appomt,. or IS ~ot req~urednaar van gezondheid aan of wordt zij niet daartoe gelast zoals 
to appOl~t, a medIcal officer of health. as IS her.e~n prOVIded, hierin voorzien is, dIm treedt de distriktsgeneesheer of een 
th,e .dlstnct surgeon,ol such other medical practltlO~er as the ander door de Minister aan te stellen geneeskundige praktizijn 
MIlllster .may appomt shall for the purr~ose~ of thIS Act be voor de doeleinden van deze Wet op als geneeskundige ambte
the m~dlCal officer of health for the dlstn,ct of, that local naar van gezondheid voor het distrikt van de betrokken 
author~ty a:nd shall conform.jjP and be, paId by t~e local plaatselike autoriteit, zullende· hij voldoen aan en van de 
authOrIty III a~c?rdance WIth regulatIons made m thatlplaatselike autoriteit betaling ontvangen overeenkomstig 
behalf by the MmIster, :regulaties tot dat einde door de Minister vastgesteld: 

. . (4) Onderworpen aan de bepalingen van een wet of regulaties 
(4) Subject to the provisions of any law or regulationsjopgesteld onder een wet handelende met aftredingwegens 

made under a. law dealing with retirement on grounds:slechte gezondheid, of bij het bel'eiken van een vastgestelde 
of ill-health or on reaching a prescribed age, no medicailleeftijd, wordt geen geneeskundige ambtenaar van gezondheid 
officer of health of a local authority, whether appointed1van een plaatselike autoriteit, of hij v66r of na de inwerking
before or after the commencement of this Act, shall,treding van deze Wet aangesteld werd, zonderzijn eigen toe
without his own consent, be removed from his office, stemming uit zijn ambt ontzet, noch zullen zijn salaris of 
or have his salary or emoluments reduced until the!emolumenten verminderd worden totdat de Minister de 
Minister has notified to the local authority his approval :plaatselike autoriteit zijn goedkeuring heeft bekend gemaakt : 
Provided that any local authority may suspend any suchjMet dien verstande dat een plaatselike autoriteit zulk een 
medical officer of health from the duties or emoluments ofjgeneeskundige ambtenaar van gezondheid mag schorsen in de 
his office for gross incapacity, neglect or misconduct pendingluitoefening van zijn ambt of de daaraan verbonden •the sanction of the Minister as to his dismissal, and in thelemolumentell wegens grove onbekwaamheid, nalatig
event of such sanction being granted the said medical officerlheid of wangedrag, hangende de machtiging van de 
of health shall be deemed to have been removed from office IMinister tot zijn ontslag. Wanneer mIke maehtiging 
from the date of such suspension. Igegeven wordt, wordt die geneeskundige ambtenaar van ·gezondheid geacht uit zijn ambt te zijn ontslagen vanaf de 

. , " datum van zulke schorsing, . 
, (5) Th,e P!OVISIOns of thIS .s~ctIOn shall be deemed to bf' (5) De bepalingen van dit intikel worden geacht de be-Illi substItutIOn for the, prOVISIOns of Il:ny law heretofore ,palingen te vervangen van de wetsvoorschriften, v66r deze 
enacted (other t~an Ordmance No. II (PrIvate) ~f ~906 of th~lvastgesteld (met uitzondering van Ordonantie No, II 
Transvaa~)relatlDg to ~he .approval by an admlllls,trator 0 I(private) van 1906 van 'l'ransvaal) betreffende de goedkeuring 
the .appomtment or dIsmIssal by a local authOrIty of aldoor de administrateur van de aanstelling of het ontslag 
medical officer of health. Idoor een plaatselike autoriteit van een geneeskundige ambte- , 

Inaar van gezondheid.
I 13. Elke geneeskundige ambtenaar van gezondheid van een Werkkring 

Ities of 13. It shall be the duty of every medical officer of healthiplaatselike autoriteit stelt zich te allen tijde behoorlik op de van ~eneea· 
.dical of a local authority to keep himself at all times properly in- hoogte van de volksgezondheid en sanitaire toestand van zijn kun~~le. 
icera of formed as to the public health and sanitary circumstances jdistrikt en houdt tot da.t einde de nodige inspeksies en onder- :~m:te~'a1th of 
a1 	 of his district and to make such inspections and enquiries as!zoeklngen en brengt voorts aan de plaatselike autoriteit rapport van 
.thori ties, 	 mav be necessary for this purpose and to report to the localuit omtrent daartoe betrekkelike aangelegenheden die naar pIMt~eli~e 

aut"hority on any matter or thing relating thereto which inlzijn mening haar overweging verdienen, Hij zendt voorts autorltelten 
his opinion should receive its consideration; to furnish to1aan ~e p~aatselike autoriteit maandelikse rap,Porten als~e,de 
the local authority month~y repo,rts and an annual rel?or~ on leen Jaarhks rappor~ ~ver de .. volksgezondheId en saDlt~ITe 
the public health and samtary CIrcumstances of the dIstrIct ;Itoestand van het dlstrIkt. HIJ brengt tevens zulke speCIale 
also to furnish such special reports on any matter relating toirapporten uit over aangelegenheden rakende de volksgezond
the public health or sanitation ?f the district, ~nd to carrylheid of de sanitair~ toestand van het distrikt en verrich~ zulke 
out such duties relating thereto, m accordance WIth the terms,daartoe betrekkelike werkzaamheden overeenkomstlg de 
of his aPI?ointment, as the local authority may from time tollvoor~~arden .:ran zijn aanstelling, als de plaatselike autoriteit 
time reqUIre. .van tlJd tot tlJd mocht verlangen. 
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14. (I) Every local authority may, and when required bYl 14. (1) Elke plaatselike autoriteit kan, en indien daartoe Piaat~el!keLocal 
authority the Minister so to do shall, appoint one or more competent gelast door de Minister, moet een of meer bevoegde inspekteurs a~Wl'lWlL 
to appoint sanit~ry inspectors. to assist in safeg.u~rding the 'public h~al~h va~. gezondheid aanstellen om, behulpzaam te ~ijn ~ij 't ~e- :e~ondhek 
sanitary and m duly carrymg out the provislOns of thIS Act wlthm velhgen van de voiksgezondheld en de behoorhke Ultvoermg inspekteur:
inspectors. its district. 	 van de bepalingen van deze Wet binnen haar distrikt. aan. 

(2) Bij het doen van deze aanstellingen wordt, behoudens 
" .. , in biezondere door de Minister goedgekeurde gevallen de voor* 

(2) IJ?- makIJ?-g such appomtments prefere~c~ shall be gIven, keur gegeven aan personen die in het bezit zijn van certifikaten 
except m apeOlal .cases aJ:proved ?y the ~n::ster, to pe~sonsiin de praktiese gezondheidsdienst of de gezondheidsleer uit~ 
w~o possess certIficates ID; practIC~l s~llltatlOn or samt~rylgereikt na speciale eksaminatie gehouden door een autoriteit 
sCle~ce granted af~e~ speCIal exa.mm.atlOn by an authorIty door de :Minister bij kennisgeving in de Staatskoerant bevoegd 
speCIfied by the Mmlster,. by notICe In t.he Gaz~~te, a~ com- verklaard tot de uitreiking van dergelijke certifikaten. 
pet~nt t~ grant s~,ch certIficates. In thI~ Act certI~cated In deze Wet wordt door "gecertificeerde inspekteur van 
samtary Inspector means a person possessIng such certIficate. gezondheid" verstaan iemand die zulk een certifikaat bezit. 

(3) Onderworpen aan de bepalingen van een wet of regulaties 
. . opgeste1d onder een wet handelende met aftreding wegens

(3) Subject to the ~rovls:ons o~ any law or regulatI~ns slechte gezondheid, of bij het bereiken van een vastgestelde 
made under a law. dealIng WIt,h retIrement on .groun~s of Ill- leeftijd, wordt geen gezondheidsinspekteur van een plaatselike 
health or on reacl~.ing a prescnbed ~ge, no sanItary lllspector autoriteit, of hij v66r of na de. inwerkingtreding van deze 
of a local a,uthoIlty" whether appoulted bef~re or after the Wet aangesteld werd, zonder zijn eigen toestemIning uit 
commencement of ,thIS Act shall, ~thout his own consent, zijn ambt ontzet, noch zullen zijn salatis of emolumenten 
be removed ,from hIS.O!lice, or have. hIS salary or emolume~ts verminderd worden totdat de Minister de plaatselike autori
r~duced untl~ the ~Inlster has notIfied to th~ local authorrty teiten zijn goedkeuring heeft bekend gemaakt: Met dien 
hIS approval. ,ProvI~ed that any local autho~Ity may suspend verstande, dat een plaatselike autoriteit zulk een gezondheids
any such s~mtary lllspec~or fro~ the dutIes. an~ emolu- inspekteur mag schor8en in de uitoefening van zijn ambt en de 
ment.s of hIS o~ce for InCap~Olty, neglect. or. n:Isconduct daaraan verbonden emolumenten wegens onbekwaamheid, 
pending the sanctIOn of the. MIm~ter as to hIS dIS1::1188al" and nalatigheid of wangedrag, hangende de machtiging van de 
~n the event of suoh sanctIOn beIng granted the saId samtary Minister tot zijn ontslag. Wanneer zulke machtiging gegeven 
Inspector shall be deemed to ~ave been removed from office wordt, wordt die gezondheidsinspekteur geacht uit zijn ambt 
from the date of such suspensIOn. te zijn ontslagen vanaf de datum van zulke schorsing. 

I 15. (I) Verzuimt een plaatselike autoriteit om ten genoegen yerzuimt 
: d ....r~ • k d' bt dh 'd plaatselike't 	 f 'I t . t t th t': van e .vullister een genees un Ige am enaar van gezon el , . 

.When any 15• (1) If any 1ocaI authon y al s 0 appOIn 0 e sa 18-, 	 db' 'd d h'd l'k autontelt
local author-' t' f th M' . t d' I ffi f h lth 't of een lllspekteur van gezon el on ersc el en I aan te M d .. lac IOn 0 elms er a me Ica 0 cer 0 ell, or a sam ary ., 	 d d d M" vvn gezon
lty fa.lls to. t th b 'th' th th ft h . stellen bmnen drle maanden na. aartoe oor e Inlster heidsbeaml: , Ingpec or as e case may e WI In ree mon sa er avmg .. d M" 	 k d' . 
app~mt a b " d b th If' 't t d th M" t aangezegd te Zl]n, dan kan e Illlster een genees un Ige te of lllspek 
medical een. reqUire . y e miS er so 0 0,. e ,lU,lS er may ambtenaar van gezondheid of een inspekteur van gezondheid teur aan tE 
officer of appomt a medICal officer of health or samtary lllspector, as d h'd l'k t II b' h t dI'str'kt va de stellen, daIJh 	 lth .. .. . on ersc el en I aans e en om mnen e ,1 n 

ea.. or the case may be, to act WIthIn tbe dIstnct of such local authOrIty, 	 .. . II d h" awIt de 
sa.mtary d fi th d t' f d th t' t b 'd b hetrokken plaatsehke autorltelt te ageren, zu en e IJ tevens Minister aa1 . t an may x e u les 0 an e remunera IOn 0 e pal y , . b f' k mspec or 	 . ' . de werkkrmg van zodamge am tenaar o. mape teut mogen::/,!:er such 10cal authOrIty to, such officer or lllspector. bepalen alsmede de beloning door 'de plaatselike autoriteit 
such a.p- aan hem teo worden betaal~. , . 
pointment. (2) In default of payment by the local authority, the amount (2) VerZUlmt de plaatseh,ke autorltelt het b~drag aan de 

due to any officer or inspector so appointed shall be paid outlalzo aang~steld~ beaml:te o~ Inspekteur ve!schuldIgd te betalen, 
of the Oonsolidated Revenue Fund, and the Minister may recover dan geschledt dIe betahng Ul~ ~et gekonsohdeerd ikl,komstefo~d~. 
such amount from the local authority, concerned or may Dat bedrag kan door de Milllster op de plaats~hke au~o~ltelt 
deduct the amount from any subsidy or other moneys payable worden,.. verhaaid. of :vorden afgetro~en va~ emge subsldie of 
out of the Oonsolidated Revenue Fund to such local authority, andere gel~en dIe ':It. het gekonsoh~:erd lllkonlstefonds aan 

de plaatsehke autorltelt betaalbaar Zl]n. 
. (3) Elke aanstelling gedaan als voormeld vervalt zodra 

(3) Provided that any such appointment shall cease im- de plaat~elike aut,oriteit' een geneeskundi~e ambtena~r v~n 
mediately upon the appointment by such local authority of gezondheid of een lllspekteur van gezondheId onderscheldenhk 
a medical officer of health or sanitary inspector, as the case onder dez~ Wet aangesteld heeft. 
may be, under this Act. 16. (1) Wanneer de Minister van oordeel is dat het belang van Terugbeta

de volksgezondheid in het distrikt van een plaatselikc auto- ling van ~e€ 
riteit of in de distrikten van twee of meer plaatselike auto- va.n s4a.rls 

Refund of 16. (1) Where the Minister is of opinion that the interests of riteiten, de aanstelling vereist van een geneesk . mbtenaar tij:ts~~!~~. 
p;r\Sf~y the public health within the district of a local authority, or van gezondheid, die zijn gehele tijd aan zijn w besteedt, kundige 
~eili~et~~~ within the districts of any two or more local authorities, of de aanstelling op dezelfde voet van een gecertificeerde in- arnbtenaren 
cersofhealth require the employment of a medical officer of health devoting spekteur van gezondheid, en wanneer met de goedkeuring van ;~gezond
and certifi· the whole of his-time to the duties of his office, or the'employ- de Minister en-overeenkomstig de bepalingen van deze Wet een c::tifi:~e ~e
cat~ ment of a certificated sanitary inspector on a similar basis, geneeskundige ambtenaar van gezondheid of een gecertificeerde inapekw~rae 
~::~:~s and where, with the approval of the Minister and in accordance inspekteur van gezondheid dienoverecnkomstig in. dienst va~ gezond

, 	 with the provisions of this Act, a medical officer of health or gesteld wordt, dan is de l\'Iinister bevoegd uit het gekonsoli- hElld. 
certificated sanitary inspector is appointed and employed deerd inkomstefonds aan de betrokken plaatselike autoriteit 
accordingly, it shall be lawful for the Minister to reIund out of autoriteiten een gedeelte, terug te betalen, niet te boven
of the Consolidated Revenue Fund to the local authority 01" gaande een derde van het bedrag door de plaatselike autol"iteit 
a,utborit,ies concerned a proportion not exceeding one-third bij wijze van salaris betaald a.an zodanige ambtenaar of inspek
of the amount paid by the local authority by way f teur; Met dien verstande dat ten hoogste zeven honderd en 
salary to any such officer or inspector: Provided that vijftig pond onder nit artikel aan een plaatselike antoriteit of 
not more than seven ~undred and fifty pounds shall be refunded aan een gezamenlik handelende groep van ~aatselike autori
under this section to any local authority, or to any group of teiten ten aanzienJlTan enig bepaald jaar zal worden terugbetaald 
local authorities acting jointly, in respect of any one year, en dat zodanige terugbetaling niet zal geschieden tenzij de 
and that no such refund shall be payable unless the chief hoofdambtenaar van, gezondheid certificeert dat de. ten aan
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health officer certifies that the arrangements in respect of the zien va~ de ~,~llstelling gemaakte regelingen aanneme~ik en 
appointment are suitable and the best practicable and thatl doeltreffend Zl]n en dat de werkzaamheden op bevredlgende 
the duties have been satisfactorily performed. '\wijze verricht zijn. 	 ' , 

(2) De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing ten 
. . '. • . iaanzie.n van ~eneeskundige ambtenar~ll ~an J'ezor:dheid. of 

(2) T~e prOVIsIOns of thIS sectIOn. shall appl~ III r~spect oflgecertdiceerde mspektems van gezondheld, dIe voor de mvoermg 
any medlCal o~cer of health or certIficated samta.r.f mspectori van deze Wet aangesteld werden en die hun gehele tijd aan 
who was ~.ppomted before the commencement of thIS Actlhull werkkring besteden. 
and devotes the whole of hi ... time to the duties of his office. ' 17. De MinIster kan in overleg met een plaatselike autoriteit Goeverna

'I f 	 l l'k " l'k' ment stelt ino met twee of meer p aatse lye autontmten gezamen 1 een 0 I t 

~rg~~::~n 17: The Minister may co-operate w:i~h any local authoritYlgeneef;kundige prakti~ijn aans,tell,en als geneeskundige amb- pY:~t:!Ii~: 
ment and or wIth any two or more local authontles for the purpose of!tenaar van gezondheld en dlstnktsgeneesheer of goeverne- antoriteiten 
local anthori. jointly appointing a medical practitioner as medical officer 
ties in regard of health and district surgeon or government medical officer, 
to -w:holetime who will devote the whole of his time to the duties of these 
medical ap- ffi
pointments, 0 ces. 

CHAPTER II. 

NOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES. 

ments-aeneeskundige ambtenaar, die zijn gehele tijd aan de volletijds 
werkkring van deze betl'ekkingen heeft te besteden, ~':'lllee5kun. 

1gen aan. 
-~-

HOOFDSTUK II. 
AANGIFTE VAN BESMETTELIKE ZIEKTEN 

18. (1) Tenzij uitdrukkelik anders bepaald is, zijn de be- ~esmettelike 
. 	 .. b l'k' k zlektenpahngen van deze 'Vet, voorzover ZIJ esmette I-e .ZlC' ten 

bctreffen, waarvan aangifte verplichte~d gesteld is, van toe- :a~;~: 
. . . ' 	 'Ipassing op kinderpokken (pokken), (waaronder geacht wordt varplichtendNotifiable , 18. (1) The . provIsIOns of tIns Act, unle~s othe~'\".lse .ex'ibegrepen te zijn de vorm genaamd "amaas" of kaiferpokken gesteld.infeetious p~'es,sed, shalL 111 s~ far as they, cOl~cern notIfiable lIlJectlOuslalsmede elke andere op pokkcn gelijkende ziekte behalvediseases. 

~hseases, apply to small-pox (~~hlCh l;~;m shall be deemed tOiwaterpokken), scarlatina of scharlakenkoorts, typhus koorts, 
mclude the form known as amaas or kafir-pox and any d'ft 't' f' r 'k s (1.) 1 roo") kraal11vI'ouwekoorta 
d ' bl' 11 . k ' ' ,len IS 0 Y lCzlge roep. roo , e - ::; , ' 

Isease resem rng sma -pox. ~xcept ,ChIC en-pox), scarlatmai(krBarnkoorts), (daaronder begrepen septikaemie '(bloedver
or s~arl:t fever, typhus fev~r, dlP?thena .or m~mbrano~s crOU-p,!giftlging) pyaemie (etterkoorts), septiese bekkencellulitis of 
erys~pelas, pl!E?:rperal fever (mcl~dmg sep~lCamIla,,~yremla, SCI:tlC elke andere ernstige septiese toestand die tijdens het kraam
pel~lc ceHuhtls, or other serl,ou~ septIC condltl?n occurn.r:g bed voorkomt), aziatiese cholera, typheuse of ingewands 
durIng ~he p~erperal state), ,asl~tlc cIl.Ole~a, e:r:tenc or typhOld!koorts, (daaronder begrepen paratvphellse lworts), epidemiese 
feve~ (m,ctudlllg para-typh?ld fever), epldeunc cerebro-spm,al ieerebl'ospinale meningitis of cerebr'ospinale koorts (ruggegraat
menmgItls or cerebro-spmal, fever? acute p~llOm!eht1s!koorts), akute poliomyelitis, mela,atshcid (lazarus), pest, milt
l~prosy, plague, anthr~x,. glande~s, ~ables, malta fe'Ver, sleepmgivuur (miltziekte), Invade droes, hydrophobie, (hondsdolheid), 
s1Ckn~ss o~ huu~an ~~.ypan~SOmIaSl~, a~~ all forms Of. tub,er- m~lt~koorts (bokkoort8), slaapziekte of mensel,ike tr.fpar:o~o. 
CUIOSIS wlllch ~I,e chmcally recogmsab,c apart from reactlOn mlaSlS alsmede aHe vorrnen van tuberkulose (termg), dIe klimes 
to the tuberculm test. waameembaar zijn, afgescheiden van reaktie op de tnberkuline

proef.(2) 	The Minister may by notice in the GazeUe
(2) De ~rinister kan bij kennisgeving in de Staatskoerant-

(it) declfl.re that any infectious disease other than those I (a) verklaren dat enige besmettclike ziekte, niet zijnde 
specified in si'lb-section (1) shall be a notifiable I een van de in sub-artikel (1) genoemde, zal zijn een 
disease under this Act; ziekte waarvan aangifte verplichtend gesteJd is onqer 

, deze Wet: 
(b) 	deetare that only such provisions of this Act as are (b) ver]daren dat s]echts zulke bepalingen van deze Wet 

mentioned in snch notice shall apply. to any notifiable I als vermcld zijn in de kennisgeving, van toe- • 
infectious disease; : passing zullen zrjn op de een of andere besrnettelike 

(r) 	restrict the provisions of this Act, as regards the noti-" ziekte, waarvan aangifte verplichtend gesteld is; 
fication of any disease, to the district of any local! (c) de bepalingen van deze Wet ten aanzien van de 
authority or to any other area defined in such notice;! aangifte van enige ziekte beperken tot het distrikt 

. van een plaatselike autoriteit, of tot enige andere 
(d) 	 declare, on the application of a local authority, that! kring omschreven in de kenl1isgeving; 

any infectious disease other than those specified in! (d) op aanvrage van een plaatselike autoriteit, verklaren 
snb-section (1), shall be a notifiable disease within: dat eeu besmettelike ziekte, niet zijnde die vermeld 
the district of that local autllOrity for a period I in sub-artikel (I) e,en ziekte is waarvan aangifte 
specified in such notice or until the not.ice h3,s been, verplichtend is binnen het distrikt van die plaatselike 
withdrawn. lmtoriteit gedurende een in die kennisgeving genoemd I' 

. . , , tijdperk, of totdat de kennisgeving is ingetrokken.
A copy of every ~otice u~de:: thIS su~-sectIon shall) wlthlll lEen afschrift van elke kcnnisgeving onder dit sub-artikel 

fourteen days aft;r It,S pubh~atlOn, ,be laId. upon t~e Ta~les of wordt binnen veertien dagen nil, de publikatic daarvan ter Tafel 
?oth ~ouses o~ I arllamen,t If P~:rham~n~ HI then m sesslOn~ Ol'ivan beide Huizen van Parlement gelegd indien het Parlement 
If Parhament IS not th~n m seSSIOn,. wIthlll, fourteen days atterldan in zitting is, of het Parlement niet in zitting zijnde, binnen 
the commencement of Its next ensulllg sesslim. !veertien dagen na de aanvang van de eerstvolgende zitting. 

i 19. (1) Wanneer iemand (hieronder genoe~d de patient) Aangifte 
Notification 19. (1) Where any person (hereinafter called the patient) isWjdende is aan een besmettelike ziekte waarvan aangifte door ho~fd 
by ~ead of suffering from any notifiable infectious disease, it;verplichtend gesteld is, moet met inachtneming van ~:::.st~e~;_ 

family, shall, subject to regulations, be the duty of the:regulaties het hooM van het gezin, waaraan de· patient want, toe
~,earest rela- head of the family to which such patient belongs, or,ibehoort. of, bij gebreke van hem of in zijn afwezig- zichthebbend 

Iva, person h d f l' bId1 1 t' f h! h 'd d' 1 ' d . t' t d' . h' persoon of
in attend- in is e au t or a sence, t 16 nearest aut re a Ive 0 t e l el, e naaste vo wassen verwant van e pa len Ie ZlC In b ; 


anee, or pat!ent pr.esent on the pr~mises, or, in def~ult or the absence ofihet perceel bevindt of ?ij gebre~e of afwezigheid van zodanig,~ p:~~~~r van 

occupier of such relatIve, ~he person m charge of or III attendance on the!verwant, de persoon dle de patient oppast of verzorgt of, blJ 

prel\1ises. patient, or, in default of any such person, the occupier of thelgebreke van zodanig persoon, do gebruiker van het perceel, 


premises, imme~ately ?n becoming aware that the p.atient isldadelik zodra .hij te wcte~ komt dat d~ patient ~l~o lijdende is, 
so snffering, to gIve notlc€ thereof to the local authorIty. Idaarvan aanglfte doen blJ de plaatsehke autontClt. 
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(2) Any person who fails to give the notice required by this (2) leder die verzuimt de aangi£te bij dit artikel gevorderd 
section shall be guilty of an offence, and in any prosecution te doen is schuldig aan een overtreding, zullende in geval van 
under this section the onus shall be on the person charged of strafvervolging onder dit artikel de beschuldigde moeten 
showing that he was unaware that the, patient was suffering bewijzen dat hij niet wist dat de patient lijdende was aan een 
from a notifiable infectious disease: Provided that if a person ziekte, waarvan aangifte verplichtend gesteld is: Met dien 
is not required to give .notice in the first instance but only verstande dat, indien een persoon niet gehouden is in de eerste 
in default of some other person, he shall not be guilty of an plaats aangifte te doen maar slechts bij gebreke van een ander, 
offence if he satisfies the court that he had reasonable grounds hij niet schuldig zal zijn aan overtreding, .zo hij ten genoegen 
for believing that notice had been given, van het hof bewijst dat hij gegronde reden had om te geloven 

dat aangifte gedaan was: 
. . , 20. (1) De geneeskundige praktizijn die bevindt dat iemand AangifteNotification 20. 	 (1) EV,e~y medIcal pra?tItIOner who become~ a~are that die door hem bezocht of professioneel behandeld wordt, lijdende door ,genees.by medical any person VISIted o~ profeSSIOnally attended by hIm IS suffer- . f d' d l"k h ' f d rszi s bev.indt dat kundlgep.I'acti. ing from, or who by post-mortem examination or. otherwise ~,g aand' 0 tIe oo~ 1) sc OllWlllg 0 tatDI,e n1'ekte waarvan praktizijn.tioneI', 

d ' d f 'fi bi ' H,man ges orven IS aan een besme e 1ke zb th heoomes aware . at any 	person as Ie 0, a not! a e Ill- Oft l' ht ' d. t ld 's l'S J' ht met I'DachtnemI'ncr' d' h 11 b' 1 t' , d' t 1 aangl e verp IC en ges e I, verp lC , 	 ,.,fectI?US lsease~ sa, su ,lect to regu a I;)llS, ,Imme la e y van"regula ties, dadelik een schriftelik certifikaat van aangifte . 
fUrnIsh a WrItten ce~bficate of nO~Ifi~atlO:I': ther?of daarvan af te geven aan de plaatselike autoriteit. van het 
to the local authOrIty of the dIstrIct III whIch d' t 'kt ' d' ntdekt wordt of gestorven 'd' d l' d' 	d dIll I ' IS rl waarIll zo amg persoon 0Isue 1 person 18 lscovere or las Ie, an s I~ a so m- is, Hij is tevens verplicht het hoofd van de huishouding 
form the head of the household or the occupIer of the f d· b 'k h t I of enI'g persoon dl'e de'd '" d' doe ge rUI er van e percee 	 ,
premIses a:n, any perso,? nur~mg or III Imme. late ~tten ance patient verpleegt of de onmid.dellike zorg over hem heeft, in 
on the pat~ent of the mfectIOus nature 0,1 the dIsease and kennis te stellen van de besmettelikheid van de ziekte, en van 
t~~ precautIOns to be taken to prevent Its conveyance to de voorzorgen te worden genomen ten einde de overbrenging 
o 	 ers, daarvan op andere personen te voorkomen, 

, . . , , , (2) De geneeskundige praktizijn die verzuimt het. bij dit 
(2) Any medICal practItioner who falls to furmsh a certIficate 'Htikel vereiste certifikaat van aangitte af te geven, of het 

of notification as required by thi~ section, or to ~llform the hoofd van de huishouding of de gebruiker van het perceel 
head of the !lOuseho,ld or the oocupwr of the, preUllSes or t,he of de persoon die de patient verpleegt of verzorgt als voor~eId 
perroll nursmg or III attendance on the patIent as aforesaId, in kennis te stell en is schuldig aan een overtredmg. 
sha1,1 be guilty of an offence, and in a.ny prosec~t~on under thi~ In geval vanstrafvervolging onder dit artikel is de beschuldigde 
sectIOn the onus shall be on the medICal pr,actItlOner char~ed zeneeskundige praktizijn gehouden te bewijzen dat hij niet 
to show that h,e was unaw:,re tha,t the, patI~nt was suffermg wist dat de patient lijdende was of stierf aan een .besmette
from or had dIed of a notIfiable mfectlOus dIsease, like ziekte waarvan aangifte verplichtend gesteld Ill, 

21. Elke plaatselike autoriteit zendt zonder verzuim aan Plaat:;el~ke 
1 'd Ik k te :vord h autOl'ltaitenLocal 21. Every local a-uthority shall, promptly at the end of each {let em evan e e wee op een vorm ~n voorgesc reven, zenden 

authoritie~ week and on a form to be prescribed, transmit to the chief aan de hoofdambtenaar va~ gez?ndheld blez~nde~~eden van opgaye vs? 
!~t:~~S~}t health officer particulars' of all cases of infectious disease aIle gevallen van besn:ettehke zIe~te, waarvan ~IJ ,haa; g.e- aangtften tn. 

notifications. notified to it during the week and all information which it ~urende, de. week aaIlgIfte gedaan IS .~lsmede aHe lllhchtlllgen 
may possess as to the outbreak or prevalence Of any infectious, III haar b~ZIt betreffende het VerSChl]nen of he.ersen yan een 
communicable or preventable disease in its district. b?smettehke, 0yerdraagbare of verhoedbare zlekte III haar 

dlstri'kt. 

22. De Minister kan regulaties vaststellen ten aanzien van l'fIiniste.r kan 
Minister may 22, The Minister may, in respect of the notification of de aangifte van besmettelike ziekten regelende- re~:~rs 
make regu- ' f t' d' kit' t 
lations III ec 10US Isease, ma e rega a Ions as 0

,regard1t:g (a) the duties of the person in char'ge of any school 
the notlfica 	 ' ~ , f' orphanage or similar institution in regard to reporting
tlOn 0"infectious the occurrence of any such disease, or of any other 
JiseaRCS, communicable disease specified in the regulations, 

to the local authority; 

(b) 	 the duties of owners or occupiers of land on which 
'natives or coloured persons reside, of employers of 
labour, and of native chiefs or headmen or others 
in regard to reporting the occurrence of any such 
disease; 

(e) 	 the circumstances in which the notification of 
particular infectious diseases shall not be required; 

(d) 	 the fees payable to medical practitioners in respect 
of such notification and the circumstances in which 
such fees shall or shall not be payable ; 

(e) 	 the duties of local authorities in respect of the keeping 
9f registers and records of such notifications; 

(J) 	the duties of registrars of deaths in respect of the 
furnishing to the local authority of notifications or 
returns of deaths registereq with such registrlU'l; 

(q) 	 the forms to be used and the particulars to be fur, 
nished by medical practitioners when making such 
notifications to the local authority; 

. 	 ,vas s en
(a) 	de verplichtingen van de persoon !lie het opzicht betre.ffende 

1 h' f Ii'k' aanglfte vanheeft over een schoo, w\,es UIS 0 soortge] e In- b tt l'k 
, h' b ff d h 	 d 1 t l'k same e I enc tmg etre 	en e et rapporteren aan e p 0.0. se I e ziekten. 

'. h k lk' kt faU~Orltelt van et voor ome~ van zu een zle. e 0 

emge a.ndere overdraagbare zlekte opgenoemd!lD~de 
regulatzes ; 

. (b) de verplichtingen van eigenaars of gebruikers van 
grond waarop natureHen of kleurlingen wonen, van 
werkgevers en van naturellehoofden of kapiteins of 
andere betreffende het rapporteren~van het voor
komen van zulk een ziekte; 

(e) 	 de omstandigheden waarin de aangifte van bepaalde 

besmettelike ziekten niet - vereist zaI zij n ; 


(d) 	de fooien aan geneeskundige praktizijns verschuldigd 

ten aanzien van zodanige aangiften en de omstandig

heden waarin deze fooien 0.1 dan :niet betaalbaar 

zullen zijn ; 


(e) 	 de verplichtingen van plaatselike autoriteiten tell 

aanzien van het houden van registers en aantekeningen 

van'" zulke aangiften; 


(J) 	de verplichtingen van registrateurs van sterfgevallen 

ten aanzien van het aan de plaatselike autoriteit 

verschaffen -van ken'nisgevingen of opgaven van 

sterfgevallen bij zulke registrateurs aangegeven; 


(g) 	 de vormen te worden-'gebezigd en 'de biezonderheden 

te-worden verstrekt door geneeskundige praktizijns 

bij het doen van zulke aangiften bij de plaatselike 


- autoriteit; 
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(h) 	 the forms to be used and the particulars to be furnished 
by local authorities when transmitting returns and 'I 

reports to the chief health officer, 

and ge.nerally for better carrying out the provisions and
attaining the objects and purposes of this Chapter. 

Any person who contravenes or fails to comply with any' leder die 
such regulation shall be guilty of an offence. 	 schuldig aan 

ICHAPTERIIJ~ 

PREVEN'rION A)iD SUPPRESSION OF INFEC'rIOUS DISEASE, IVOORKOMING 

Part l,-Gen,wal Provis'ions, 	 I 

zulk een regulatie schendt of niet nakomt IS 
een overtreding. 

HOOFDSTUK III. 

EN BESTRIJDING VAN BESMETTELIKE ZIEKTEN. 

Afdeling I.~Algemene Bepalingen, 
" . ' • 23. De geneeskundige ambtenaar van gezondheid van, Inspektie

Innp!:'ctlon 23. The mediCal officer of health of, or any medICal prac- of een aeneeskundige praktizijn behoorlik daartoe gemach- van besmet{,") 
of . infected titioner duly authorized thereto by, the local authority mayltiO'd doo~ de plaat"elike autor.iteit kan op enige redelike tiJ'dpereelen enpremIses and bl t' d ' 	 , ,e , . ~, ... onderzoek
examination at ,any reasona e lme ~nter an lIlspect any p:enuses m. cen pcrccel bmnengaan en lIlspekteren waarm hlJ reden van person en 
of persons whIch he has reason to beheve that ~ny p~rson ~uffenn~ or who iheeft om te geloven dat iemand die lijdende is, of die onlangs ,,:~rdacht te 
suspecte~ to has recently suffered from any mfectIOus dIsease IS or haslgeledcn heeft; aan een besmettelike ziekte., zich bevindt of hJdon aar: 
oo suffermg recently been present, or any inmate of which has recently onlangs zich bevonden heeft of waarvan ee~ inwoner onlangs b~smettehke
f rom b d h' f' f 'f' d' I 	 ' , . ziekte,infectious een exp?se to t ~ III ectIOn 0 a,n.y mectlOus ,lsease, and blootgesteld is geweest aan de besmetting van een besmet.telike 
discasf'. may mc.dlCally exaI:-ll?C any person 111 such pre:rllses f~l' the ziekte en kan enig persooIl in dat perceel geneeskundig 

, purpose of ascertaInIng whether such l:lerson IS suffenng or[onderzoeken ten einde vast te stellen of de betrokJmu persooIl 
has recently suffered from any such dIsease. Ilijdende is, of onlangs geleden heeft, aan zulk een ziekte. 

" ,Ii 24. BIke plaatselike autoriteit kan, en indien door de Plaatselike 
Local, , 24. Any ,local autho:ity may, and If reqUl~ed by the MInister Minister na onderzoek vereist (waarbiJ de plaatselike autoriteit autor~telt , 
authorltIe~" after enqUIry (at whICh the local authorIty shall have an!"elegenheid zal bebben gehoord te worden) moet hetzi]' af- kan ,lsolatle 
~nay provH·e t 't T f b ' "h d) h 11 'd d 't' 'th It? " ' '" ' " , hospltalen,IsolatIOn oppor ,um.y 0 ,e,mo ea~ sa. provI e an ma~n am, e~ , er zonderhk of m verel1lgmg met een andere plaatsehke autOl'lteit lijkhuizen. 
hospital~, sepa:'ately or ~OIntly WIth another local authonty or w1tHaf met een hospitaal autoriteit voorziening maken voor en ontsmet, 
~O!tU!),l'I,eS, hospItal authonty- !onderhoUden- tiI?-g~" en
dlsmfectmg
~nd c)e~m- (a) suitable hospitals~ or places of isolation for the 
ID~ stat~~ S accommodation and treatment of persons suffering I 
;l:nce:.

m 
u- from infectious disease; • 

(b) 	mortuaries or places for the reception of dead bodies I 
pending the carrying out of any post-mortem exami, i 
~ation ordered 'by a lawful authority, or untill 
removal for interment' 
, . '. ~, 	 ,!

(c) 	 dIsmfectlllg and cle,:,nsmg statIOns, plant and, e9.Ulp- i 
n:ent for th~ cleal1i31n.g of persons ar:d the ~ls1l1fec-l 
bon of beddmg, clothlllg or ,other artIcles wlllcl~ have! 
b~en expose,d to, ,or are brhev?d to ?e con~amlllatedl 
wIt,h, the l,nfectlOn of, any lllfectI~us dIsease, or: 
whIch are dn'ty or vermlllous;. ! 

(d) 	vehicl?s for ,the co?veyance of persons suffering fromi 
any mfectlOus dIsease or for the removal of any. 
infected bedding, clothing or other articles; 

(e) 	 any other accommodation, equipment or articlesl 
required for dealing with any outbreak of infectious 

(h) 	 de vormen te worden gebezigd en de biezonderhedEm 
te worden verstrekt door plaatselike autoriteiten bij 
het inzenden van opgaven en rapporten aan de 
hoofdambtenaar van gezondheid, 

en in het algemeen voor de betere uitvoering van de bepalingen 
en de bereiking van de doeleinden van dit Hoofdstuk. 

~ relmgln"'" 
(a.) geschikte hospitalen of isolatie-inrichtingen tel' op- inri?hU;;'gen 

neming en behandeling van personen lijdeIlde aan een oprlchten, 
besmettelike ziekte; 

(b) 	 lijkhuizen of pJekke:r;t voor de ~pneming .van lijken 
hangende de u:tvoenng,va.n een .hJkschouw~ngbevolen 
door een, wettlge autDritelt of III afwachtIllg van de 
begrafems daarvan; 

(c) 	 ontsmett~ngs- en reinigingsinrichtingen, inrichtingen en 
uitrustingen voor het reinigen van personen en het 
ontsmetten van beddegoed,kleren of andere voor
werpen die blootgesteld waren aan, of vermoedelik 
besmet zijn met de ziektekiemen van een besmette
like ziekte of die vuil of vol ongedierte zijn ; 


(d) voertuigen voor het vervoer van personen lijdende 
aan besmettelike ,ziekten en van besmet beddegoed, 

lderen en andere vDorwerpen; 


(e) enige andere inrichting, uitrusting of voorwerpen die 
benc.digd zijn ten einde bij 't verschijnen van een 

besmettelike ziekte dezelve te kunnen bestrijden., 


disease. . . 25. (1) Wordt naar de mening van de geneeskundige Ovcrbrea 
.ambtenaar van gezondheid iemand die volgens certifikaat ging vI1n 
" 	 k d' k ." l"d d ,besmettoHemoval to 25. (1) Where in the 0pllllOn of the. medical ,o,fficer van een, ge~ees un, 1ge pr.a tIzIJn IJ en e IS aan een perso~en

hosllita.i of of health any person certIfied by a medlCal practltlOnerbesmettehke zlekte met gehUlsvest of behandeld of verpleegd naar hospi. 
infected to be suffering from an infectious disease is not accomlllodated lop e~ll wijze die voldoende beveiligt tegen de verspreiding van talon 

or is not being treated or nursed in such manner as adequately Ide zlekte, dan kan de b~trokken persoon. 0,P order ,van de 
to guard against the spread of the disease, such person may, on~lllbt~n~ar, va,n gezondhCld naar e~n gesohikt hospltaal of 
the order of the medical officer of health, be removed Isoiatle-mnchtmg worden overgebracht om daar aangehouden 
to a suitable hospital or place of isolation and there detained te worden totdat ten genoegen van zodanige geneeskundige 
l.llltil sucb medical officer of health or any medical practitioner ambtenaar van gezondheid of een geneeskundige praktizijn 
dulv authorized thereto by the local authority or by the die behoorlik daartoe door de plaatselike autoriteit of door de 
Thlin'ister is satisfied that he is free from infection or c"an be Minister gemachtigd is, blijkt dat hij vrij van besmetting is 
disebarged without danger to the public health. of zonder gevaar voor de volksgezondheid ontslagen kan 
: "h . ' 1 'I f' I ." d' wOI:den.(2) The term ospita or pace 0 ISO atlOn, as use III (2) 0 d d 'td kk' " h ' If' 1 "ht' " 

this Act, shall be deemed to comprise any special hospital or . n ,er e Ul ru l~.g .ospltaa 0 1~0 atle-mr~c mg 
any premises or portion thereof set apart and used solely gebezlgd III deze Wet ZlJn begrepen speCiale hospi..talen, of 
for the admisRlon and a.;commoaation of persons sufiering,percelen of ged~elten daarvan .bestemd en UltsiUlte.:r:d gebezlgo. 

"nf t' u d'sease 	 . . ivoor de toelatmg en opnemmg van personen hJdende aanfrom I ec 10 s 1 " besmettellke ziekten. 

MeaSUre's by 26. Where ~ perso~ s:"ffering from a no~ifia?le infectionsl 26. Wanneer iemand, lijdende ~an e~n besmette,lik~ ziekte MaatrL>gelen 
10(:111 disease is withm the dIstrICt of a local authorIty, It shall be the.welke aangegeven moet worden zlCh bmnen het distnkt van te nemen 
~1lthorit,y . h d . I l'k ,. b 'd 1 h t d I' ht d' door plaatse,duty of. that autb~nty. to ensure t "'"t a equ~te mea~ures ~I'eleen p ,aa~se ~, e autontelt evm t, za e e p 10 ~an zo amge like autori

taken for preventmgithe spread of the dIsease, Illcluding autontelt zlJn er voor te zorgen dat afdoende mlddelen aan- teit, 
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where necessary, provision for tbe accommodation, mainten-Igewend wornen om te' verhinderen::l:dat de ziekte zich uit 
anee, nursing and medical treatment of i:',...e patient in a ho;;;pi- breidt, insluitende, waar nodig'lvoorzieningJvoor huisvesting, 
tal or place of isolation until he has rr overed or is no longer onderhoud, verpleging en geneeskundige behandeling :lvan 
a danger to the public health, or, in·the event of the death de patient in een hospitaa.l of isolatie-inrichting totdathij 
of the patient, provision for the removal and burial of the genezen zal zijn of niet meer gevaarlik is voor de volksgezond
body: heid, of, in geval de patient sterft, voorziening:voor ver

wijdering en begrafenis van het lijk: 
Provided that if the patient has been sent into the district Met dien verstande dat, indien de patient naar het distrikt 

of such loeal authority by or on behalf of another local authority, van die plaatselike autoriteit gezonden is door of ten behoeve 
such first-mentioned local authority may recover from the van een andere plaatselike autoriteit, zulke eerstgenoemde 
other local authority the cost of maintenaItce, nursing and plaatselike autoriteit de uitgaven voor onderhoud, verpleging 
treatment of the patient and the cost of burial in the event en behandeling van de patient en de begrafeniskosten in geval 
of the death of the patient: van diens overlijden verhalen kan op de andere plaatselike 

autoriteit : 
Provided further that where under any law powers are Met dien verstande verder dat, waar onder enige wet be

conferred or duties are imposed upon the Government or any voegdheden of plichten toegewezen worden aan de Regering 
of its officers in relation to persons infected with leprosy, the of haar beambten met betrekking tot personen die met melaats
powers and duties of the local authority under this Act shall heid besmet zijn, de bevoegdheden en plichten van de plaatselike 
be exercised so as to supplement the pO'fers and duties oflautoriteit onder deze "Yet in dier voege uitgeoefend zulIen 
the Government~or its officers_under such law. !worden dat zij de bevoegdheden en plichten van de Regering 

:0£ haar beambten onder zodanige wet aanvullen, 
. 	 I 

Power of 27. (1) When it appea,rs from the certificate of the merlicaJI 27. (1) Blijkt uit het certifikaat van een geneeskundige Bevoegdheid 
l<?cal autJ~- officer of health or a health officer or any medical pracJ;itionerlambtenaar van gezondheid. eengezondheidsbf'ambte of een v~ ts rk 
~;~a~~yOOU~I' that the cleansing or disinfe~tion of any premises or any articlelgeneeskundige praktizijn d~t de reiniging of ontsmetting van ~u':ri:e~t e 
disinfection. is necessary for preventing the spread or eradicating the iniec-!een perceel of van enig voorwerp nodig is tot voorkoming van om ontsmel;. 

tion of any infectious disease or otherwise for preventing dangel Ide verspreiding of tot onschadelikmaking van de smetstofi'en tin~ te 
to health, the local authority may give written not·ice:van een besmettclike ziekte of anderszins.om gevaar voor de ~;~en of 
to the ow:ner or oceupier of such premises, or to tbegezondheirl af te wenden, dan kan de plaatselike autoriteit aan ~~ere~. 
owner or person in charge of such article, requiring him de eigenaar of gebruiker van het perceel of aan de eigenaar of 
to cIean<ie or disinfect such premises or article in sllch man- de pers()on onder wiens toezioht de voorwerpen staan, bij 
ner andwithill ~8tich time as may be specified in and to the schriftelike' kennisgeving ;tanzeggen om het perceel of de voor
satisfaction of the local authority giving such notic~. werpen te reinigen of te ontsmetten ten genoegen van de 

2) If h hI'. . . f '1, t betrokken plaatselike autoriteit op zodanige wij ze en binnen 
( t e pe.rson to w. om sue 1 n~tICe IS given al" ° zodanis!C tijd als in de kennisgeving mocht zijn bepaald. 

comp~y there\~lth the local autho:l~y ~hal1 cause such (2) Voldoct voormelde persoon niet aan de aanzcgging, dan 
premIses or ~rtlCle to be cleansed or dlsmfected, and the ~osts kan de plaatselike autoriteit het perceel of de voorwerpen 
thereb):, entaIled shall b~ deemed to be a debt due to the'iocal :loen reinigen of ontsmet.ten, zullende de onkosten daardoor 
authonty by the person In default. veroorzaakt aangemerkt worden als een schuld van de nalatige 

(3) Where the owner or occupier of any such pre- persoon aan d~ plaatselike auto~iteit, 
mises, or the owner or person in charge of any such (3) I~ de elgenaar of gebrUl~er van, zulk een perceel 
article, is from poverty or otherwise unable, in the of de elgenaar of persoon onder w~ens toezlCht de ~oOTwerpen 
opinion of the local anthority, to carry out properly the staan, >yegens a~m?ed~ of. ·andcrszms n~a,r ,de memng van. de 
cleansing or disinfection of such premises or article, the local plaatsehkc autorltelt met III staat de rel~lgm!S of ontsmettmg 
auth r ity may itself carry out any necessary cleansing or dis- ~an het perceel ~)f de voo~w?rpen behoorh~ mt ~e. ,:,oeren, dan 
jnfedion free of charge. . l{an de plaatsellke autorltelt zelve de nodlge re1ll1gmg of ont

., 	 . smetting kosteloos doen uitvoeren. 
,(4) 'W,here. an~ artlOle dealt WIth by. a local autho~'I~y under (4) Is een voorwerp door ee.n plaatselikc autoritei~ onder 

tIns sectIOn IS of such a nature that It cannot be dlSlnfl"cted, dit artikel l)ehandeld van zodaniO'e aard dat het met kan 
the local authority may, on th~ order of a magistrate or worden ontsmet, dan kan de plaatsefike autoriteit op bevel van 
justice of ~hepeace, cause such a~t1Cle to be destroyed, ~nd -no een magistraat of vrederechter zodanig artikel doen ver
compensatlOn shall be payable 111 respect of any artICle so nietigen. Geen schadevergoeding kan voor het vernietigd 

. destroyed. 	 . ,. artikel worden gevorderd. 
. . .' .. . b h (5) Wordt een voorwerp in de loop van de ontsmetting

(5) 'When any artIcle IS damaged durmg dlsmfectlOn y ted d 1 t l'k t't -t b '1 d' d d' h d · 	 . 1 11 b bl b tIll oor e p aa se I e au on el esc a 19, an IS geen so a e1. oca 1 authonty no compensatlOn s \a e paya e y 1e oca d' d d I t l"k t 't't hid' d . d' 
authority if suitable methods of disinfection have been vergoe 109 t OO~t' e p a~;ed1 e ~~ 01'1 e1 ver~ u ~ h III /~n 
employed and due care and all reasonable precautions have gepas~ ~n ~n~ lOgs~ed l~kes zlJn aangewen en e .?or I e 
been t'aken to prevent unnecessary or avoidable damage. zorg I es ee IS ~,ndbre e I he dvootrzorgenk genomen ZlJn om 

node oze 0 f verrrul are se a e e voor omen. 
(6) Oompensation shall not be payable in respect of the (6) Geen schadevergoeding is v:erschuldigd wege~s het 

deprivation of the occupation or use of any premises or the use gemis ten gevolge van de ontsmett~ng. van het gebrmk v:an 
of any article occasioned by disinfection, if no undue delay has een peroeel of van een voorwerp, mdlen geen onbehoorhke 
occurred.' ,vertraging plaatsgevonden he eft. 

28. Wanneer een reinigingsinrichtingbinnen het distrikt ~verbren. 
Removal to ,28~ Where. a,cleansinl? statio~ i~ provided withi~ the van een plaatselike au~oriteit opgeric.ht is of ~in~en ee? redelike ~f~gZ:;:.
cleansing dlstrIct of 	 a local authOrIty or wlthm a reasonable dIstance afstand daarvan, kan leder persoon 1O dat distl'lkt, dIe volgens inrichting 
stations df therefrom, 	 any person within that district certified by ahet oertifikaat van een geneeskundige ambtenaar van gezond- v~n pe7sonendirty and 
verminous medical 	 officer of health, school medical inspector or other heid of geneeskundige inspekteur van scholen of andere dl~ vUll of 
peI'$ons. 	 medical practitioner, or by a certificated sanitary inspeetor, genecskundige praktizijn of van een gecertificeerde inspekteur ~~~n~ij~. 

to be dirty or verminous, may, on the order of the medical van gezondheid, vuil en vol ongedierte is, o'p order van de 
officer of health, be removed, together with his clothingambtenaar van gezondheid, met zijn kleren en beddegoed 
and bedding. tn such cleansing station and be c1eansed!worden overgebracht naar de reinigingsinrichting en daar 
therein. :gereinigd wordpu. 
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Removal 29. A~ order made under section tUienty-fiv~ or section 29. De order gemaakt onder artikel vijf en twintig of acht qverbren.
orders. twent!l-e~ght may be addressed to any duly authorized officer len twintig kan worden gericht aan elke behoorlik gemachtigde gmgsorders. 

of a local authority or any member of the police, ,beambte' van een plaatselike autoriteit of aan een politie-
Any person who wilfully obstructs the execution of, or'beambte. 

fails or refuses to comply with, any such order shall be guilty, leder die opzettelik de uitvoering belemmert van, of 
of an offence. . I verzuimt of met voldoet aan, een order voormeld is schuldig 

iaan een overtreding. 
30. 	leder die- Straf opPenalty for 30. Any person who-

l"d d .. d b l'k blootstellingexposure of (a) d esbcwust. IJ cn c ZlJn e aan een csmette I evan besmet.(a) while knowingly suffering from any notifiable infectious infected ziekte, waarvan aangifte verplichtend gesteld is of aan te personen persons or disease, or such other infectious disease as the Minister 
enige andere ziekte die door de .Minister bij kennis- of voorwerthing!\!, may dedare by notice in the Gazette to be a disease for 
geving in de Staatskoerant een ziekte voor de doel- pen,the purposes of this section, wilfully or negligently 
einden van dit artikel verklaard wordt, opzettelikexposes himself in sueh manner as to be likely or 
of door nalatigheid zich op een wijze, die zodanige liable to spread such disease, in any street, public 
ziekte zou kunnen verspreiden, blootstelt in cen straat,place, public building, shop, inn, hotel, church, or 
openbare plaats, openbaar gebouw, winkel, herberg, other place used, frequented or oceupied in common 
hotel,kerk of andere plaats, welke gemeenschappelik by persons other tha11 the members of the family or 
gebruikt of bezocht wordt door andere person en danhousehold to which such infected person belongs; 


or 
 de leden van het gezin of de huishouding, waaraan 
de besmette peraoon behoort; of

(b) being in charge of any person and knowing that such 

person is so suiTerillg, so exposes such sufferer; or 
 (b) 	 hebbende het toezicht over een peraoon, en wetenne 

dat die alzo lijdende is, de lijder als voorzegd bloot
(c) knowingly gives, lends, sells, pawns, transmits,' oStelt; of removes or exposes, or sends to or permits to be 

(c) desbewust kleren, beddegoed, lompen of anderewashed or exposed in any public wash-house or 

washing-placB, or in any laundry or other place at 
 voorwerpen of ding en van welke aard ook, die 
which articles are washed, eleansed or dyed, without blootgesteld waren aan of besmet zijn met de 
previous effective disinfection to the satisfaction of ziektekiemen van een besmettelike ziekte geeft, 
the local authority and in aceordanee with any regu leent, verkoopt, verpandt, verzendt, wegbrengt 
lations in force in the distriet, any clothing, bedding,! of blootstelt, of zendt aan, of laat wassen of 
rags, or other articles or things of allY kind what blootstellen in c\ln openbare wasinrichting of was
soever which have been exposed to or are con plek, of in een wasinrichting of andere plek waar 
taminated with the infection of any such disease; or artikelen gewassen, gereinigd, of geverfd worden, 

zonder voorafgaande doeltrefIende ontsmetting ten 
(d) while knowingly suffering from any such disease, genoegen van de plaatselike autoriteit en overeen

handles, conveys or otherwise comes in contact with komstig de regula ties geldende in het distrikt; of 
any food, dairy produce, aerated water or othel (d) desbewust lijdende zijnde aan een besmettelike 
articles intended for consumption by man, or carries ziekte, hanteert, vervoert of anderszins in aanraking 
on any trade or occupation in such manner as to be komt met voedsel, zuivelprodukten, koolzuurhoudende 
likely or liable to spread such disease, wateren of andere artikelen bestemd voor menselik 

ahall be guilty of an offence, Provided that nothing in this verbruik of die een handel of beroep uitoefent op 
section eontain~d shall- apply to any per~on tra~smittin&", with, een wijze die zodanige ziekte zou kunnen verspreiden ; 
proper precautIOns and III aecordance wlth the mstruchons of IS schuldig aan een overtreding: Met dien verstande dat het 
th: loeal authority, any be~ding, clothing or other article or bepaalde in dit artikel niet van toepassing zal zijn op person en 
tIlIng for the purpose of havmg the same disinfected. die met behoorlike voorzorg en overeenkomstig de voorschriften 

van de plaatselike autoriteit, beddegoed, kleren of andere arti 
kelen of dingen verzenden om te worden ontsmet.

Infected 31• N0 person sha11 cease t 0 occupy or sha.II 1et any "I
dwellings dwelling or premises or part thereof in which to his know. 31. Het IS een leder verboden op te houden met het be- Bes~ette 
not to be ledge there is or has recently been an" person suffering wonen van of te verhuren, enig woonhuis of perceel of gedeelte w.ontlntgen
evac 	 ated Ot 1'·" t I"d d nte e wor-

U, from any infectious disease without having.J the same and all "aarvan, waarm naar zlJn we en een persoon 1] en e aan een den ont
~r~:~~~out articles therein which are liable to retain infection efficiently besmettelikq ziekte zich bevindt of zich. onlangs bevonden ruimd of 
disinfection. disinfected to the satisfaGtion of the local autho;ity and i;] h.ecft zonder hetzelve, alsmede alle daarin zich bevindende verhuurd 

accordance with an" regulations in force in the district. The voorwerpen, die de srnetstofIen zouden kunnen behouden, op zOfnderdvoor. 
.J 	 b h l'k .. d I t l'k '" a gaan eprovisions of this section shall apply to any owner or keeper e oor 1 e ''''13 M , ten genoege~ van e p a~ se 1 e ~ut?ntelt ontsmetting, 

of a hotel or boarding house who lets any room or pa.rt thereof m overeenkomstlg de regula tIes geldende III het dlstnkt te 
to any person. ~ laten ontsmetten, Dit artikel is nn toe passing op eigenaars 

of houders van hotels of logieshuizen die kamers of enig ge
deelte daarvan verhmen, 

Parson!! suf. 32. (1) No person knowing that he is sufIering from any 32. (1) Niemand die desbewust lijdende is aan een be- Peraonen die 
!ering, from notifiable infectious disease, or from such other infectious smettelike ziekte, waarvan aangifte verplichtend gesteld is of aan a~l .beJ'J;met
Id~fectloull • disease as the :Minister may declare by notice in the Gazette, zodanige andere besmettelikeziekte als de Minister een ziekte tl,~ldlke zaeItte 

lse&Stl nov b d' f h f h" , h II d d l' d d' Ok I b"' k ' " 'd S IJ en roogento enter a.ny to e a ,Isease or t e purposes 0 ~ IS sectIOn, s a enter- voor e oe em .en van It artl e 1] enrusgevlllg III e t,aats- goon open-
public con- any pubhc conveyance and no person III eharge of any person koerant mocht verklaren, mag een openbaar vervoermlddel baar voet
v~yano€' whom he knows to be so suffering or of the body of any person binnengaan en niemand die het toezicht heeft over een paraoon tuig " 
WId~ho~t ihe who to his knowledge has died of any such disease or in char!Y€ die hij weet dat aizo lijdende is of over het lijk van gebrdUlkedn

fiver ill con- f h' h' h h' kId' h b dO, d d' .. 	 d' . kt zon or 0sent. . a anyt mg w Ie. to IS nowe ge as een expose to leman Ie zlJns wet ens aan zo amge zle e gestorvl'n drijver 
or is' c:ontaminated with the infection of any such is of. over voorwerpen die zijns wetens blootgesteld wa.ren aan daa.rvan te 
disease shall place in any such conveyance any such person, of besmet zijn met de ziektekiemen van zulk een ziekte. mag verwittige.n, 
body, article or thing, which to his knowledge has been so in zulk een voertuig enig peraoon, lijk, of voorwerp plaatsen dat 
exposed or is so, contaminated (except in the case of a hearse alzo blootgesteld was of alzo besmet is (uitgezonderd in het ge
used for the removal of a dead body) without first informing I \Tal an een lijkwagen gebezigd voor het vervoer vaneen lijk) 
anti obtaining the consent of the owner or driver or eon-\zonder eerst de eigenaar of drijver of geleider van het voertuig 
ductor of such conveyanci'> of the fact of such infectioIl, The van het feit vanzodanige besmetting te hebben verwittigd. 
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owner, driver or conductor thereof shall, as S0011 as possible De eigenaar, drijver of geleider daarvan moet zodra doenlik 
after such conveyance has been so used and before permitting nadat het vervoermiddel alzo gebezigd is en alvorens het 
the use thereof by any other person, cause it to be efficiently gebruik daarvan door iemand anders te veroorloven, het op 
disinfected to the satillfaction of the local authority and in doeltreffende wijze doen ontsmetten ten genoegen van de 
accordance with any regulations in force in the district. plaatselike autoriteit en overeenkomstig enige regulaties 

For the purposes of this section "public conveyance" in- geldende in het di§trikt. 
dudes any railway coach, tramcar, omnibus, cab, motor car or Voor de toepassing van dit artikel is onder" openbaar 

. any vehicle whatsoever or any boat or other vessel or any air- vervoermiddel" begrepen een spoorwegrijtuig, tremwagen, 
craft, if the conveyance plies for hire or is used by members omnibus, keb, motorkar of ander voertuig van welke aard ook 
of the public. of een boot of ander vaartuig, of een vliegtuig indien het 

. (2) Any person who contravenes the provisions of this vervoermiddel te huur is of door het publiek gebruikt wordt. 
section shall be guilty of an offence and liable on conviction (2) Overtreding van dit artikel wordt bij veroordeling 
to a fine not exceeding fifty pounds and may in addition be gestraft met een boete van ten hoogste vijftig p·ond. De 
ordered by the court to pay to the owner or driver of the overtreder kan bovendien door het hof worden veroordeeld 
conveyance concerned the amount of any loss or expense om aan de eigenaar of drijver van het vervoermiddel goed te 
necessarily entailed by the disinfection of such vehicle. maken enig verlies of uitgave noodzakelik berokkend door de 

. . . ontsmetting van het vervoermiddel. 
Removal of 33. 	(1) In every case of death from an mfectIOus dIsease 33 (1) Wanneer iemand aan een besmettelike ziekte over- W b • 
bodies of it .shall be the duty of the. occu~ier of the premises in lede~ is, moet de gebruiker van het perceel, waa:rin va:

g ~j~:persons 
dying of whIch ~he death hl,ts occurred Imme.dIately to notIfy the local het sterfgeval plaatsvond; dadelik aan de plaatselike autori- vanperson~ 
infectious 'authonty of the death and the cause thereof and to make the teit kennis geven van het sterfgeval en de oorzaak daarvan en gestorven 
disease. bbesdt arr;:nghements. practica~le'hpendinhgd .t~ete:.ovalf of . the in afwachting van de verwijdering van het lijk en de uitvoerin~ :fkeb:f':~ 

o y. anf.'. t e carrymg out 0. t oroug Ism ec lOn, or pre- van grondige ontsmetting, naar zijn beste vermogen regelingen 
ventlllg the spread of such dIsea~e. . . treffen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

(2) It sha~l be an offence agalllst thIS. Act for the .occu~ler (2) Het zal voor de gebruiker van eel,l perceel een overtreding 
of any prem:ses to any dead bo~y III ~ny roo~ m WhICh van deze Wet zijn om in een kamer waarin iemand woont, 
any person hves, sleeps or works, or III whICh food IS kept or slaapt of werkt of waarin voedsel gehouden, ber-eid of 
prepared or eaten, or to. keep the bod~ of any pe~son :",ho gegeten wordt, een lijk te bewaren of het lijk van iemand 
IS. known to the occupIer to have dle~ of a.n mfectlOus die met weten vande gcbruiker aan een besmettelike ziekte 
dIsease, for more than twenty-four hours III any place. other overleden is gedurende meer dan vier en twintig uren te houden 
thana ~ortuary or o~her place se~ ap~rt f~r. the kcepmg of op enige plek niet zijnde een lijkhuis of andere plek bestemd 
dead ~odies, excep~ WIth the sanctIOn III wntmg of the local \Toor het bewaren van lijken, behalve in geval schriftelik verlof 
a,uthonty first obtamed.. .... van de plaatselike autoriteit eerst verkregen is. 

(3) Where any pe.rson ?leS .of an lllfectIOus dIsease. m an,Y (3) Wanneer iemand in e,en hospitaal of isolatie-inrichting 
hospItal or place of IsolatIOn, It .shall be an offence agamst thIS overlijdt aan een besmettelike ziekte, zal het zijn een over
~ct to. remove .the body t~e:refrom except for the purpose of trading van deze Wet om het' !ijk daaruit te verwijderen voor 
llnmedlate bUrIa.l; and It shall be the d.uty of anYeen ander doel dan onmiddellike begrafenis. leder die het 
person. who remove~ th~ body from such hos~)ltal or place lijk uit zulk een hospitaal of plaats verwijdert, moet het zonder 
fort.lnvlth to take It dIrect to the place of lllterment for verzuim ter begrafenis overbrengcn naar de begraafplaats. 
bunal. . . ..' 	 (4) Het bepaalde in dit artikel belet niet de overbrenging 

(4) Nothmg III thIS. sectIon shall be deemed to preve~t the krachtens bevel van het bevoegd gczag van een lijk uit een 
removal by due authOrIty of any dead body from a hospItal to hospitaal naar een lijkhuis. 
a mortuary. . 34. Wanneer iemand verdacht wordt van te zijn gestorven L~jkschou. 

Post-mortem 34.- 'Vhenever the death of any person is suspected of aan een besmettelike ziekte en de feiten aangaande de dood Wing van 
examina having been due to an infectious disease and the facts relating kunncn niet worde;n vastgesteld zonder een lijkschouwing, ~:~~~~~~va
tions of to the death cannot with certainty be ascertained without a of wanneer het ter voorkoming van het ontstaan of de ver- overleden 1persons 
suspected lJOst-mortem examination, or whenever it is desirable that, for spreiding van een besmettelike ziekte wense!ik is de feiten zijn aan . 
of having preventing the occurrence or spread of an infectious disease, Elangaande de dood van een persoon vast te stellen, kan de b.esnrttehk 
died of the facts relating to the death of any person should be magistraat of enige ambtenaar van gezondheid van het Zlek en. 
infectious ascertained', the magistrate or any health officer of the depart· departement van volksgezondheid bevelen dat een schouwingdisease. 

ment of Public Health may order a post-mortem examination of van het lijk gehouden worde door een geneeskundige prakti 
the body of the deceased person to be made by a medical practi- zijn, zullende hij, ter verrichting van de schouwing, verder 
tioner and, for the purpose of such examination, may further ruogen bevelen dat het lijk, .indien het reeds begraven 
order that the body, if already buried, shall be disinterred. is, worde opgegraven. 

35. 	(1) Wanneer- . WegbrengiJ:
Removal 35. 	(1) When- (a) het lijk van iemand, die aan een besmettelike ziekte en begrafen
and 	burial (a) the body of a person who has died of an infectious gestorvenis, in een kamer gehouden wordt waarin v~npersoneof bodies of disease is· retained in a room in which any person . d tIt f kt f . d I dw aanpersons who 	 leman woon.' ,s aap 0 wer 0 waarm voe se besmettelik 
have died of lives, sleeps or works, or in which food is kept or bewaard, berCld of gegeten wordt; of ziekten ge. 
an infectious prepared or eaten; or 	 (b) het lijk van iemand, die aan een besmettelike ziekte storven zijJ
dlSeR8e. 

(b) 	the body of a person who has died of an infectious gestorven is, zonder schriftelik verlof van de plaatse
disease is retained without the sanction of the like autoriteit langer dan vier en twintig uren elders 
local authority for more than twenty-four hours gehouden wordt dan in een lijkhuis of andere plaats 
elsewhere than in a mortuary or other place reserved bestemd voor het bewaren van lijken; of 
for the keeping of dead bodies; or (c) een lijk gehouden wordt in een woonhuis of plaats 

(c) 	 !lny dead body is retained in any dwelling or place onder omstandigheden, die volgens de mening van 
under circumstances which in the opinion of the local de plaatselike autoriteit gevaar voor de gezondheid 
authority are likely to endanger health; or zouden kunnen opleveren; of 

., ... . (d) een lijk, dat binnen het distrikt gevonden is, niet 
(d) any dead body found wltlun the dIstrIct IS unelalme.d, opgevraagd wordt of wanneer geen bevoegd persoon 

or where no competent person undertakes t{) bury It, onderneemt het te begraven; 
any magistrate, justice.of the peace, medical officer of health kan een magistraat, vrederechter, geneeskundige ambte
or member of the pohce of or above the rank of sergeant naar van gezondheid, of politiedienaar van of boven de rang 
may, on a certificate signed by a medical practitioner, van 8ergeant op een certifikaat getekend door een geneeskundige 

• 
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direct that the body be removed to a mortuary andpraktizijn, bevelen dat het lijk ~~~racht.worde naar een lijkhuis 

be buried within a time to be specified in such order. en begraven worde binnen een tl]dvak m het bevel.te worden 

or if the body is that of a person certified to have died bepaald; of indien het lijk is dat van een perso,~n dIe ~a~ e~n 

of an infectious disease, may order that the body be buried besmettelike ziekte gestorven is, bevelen. ~at ~et h]~.onilllddelhk 

immediately without removal to a mortuary. Unless the worde begraven zonder eerst naar het h)khUls te zlJn gebracht. 

friends or relatives of the deceased undertake to, and do, bury Tenzij de vrienden of nabestaanden van de overledene 

the body within the time so specified, the cost of so doing zich bereid verklaren het lijk bi:nnen de alzo bepaalde 

shall be defrayed by the local authority and may be recovered tijd te begraven en zulks werkehk ~oen, zu~leI?- de on

by it by action in any competent court from any person legally kosten van begrafenis door de plaatsehke autontelt worden 


. liable to pay the expenses of interment. betaald en kunnen ze bij aktie in een bevoegd h~f worden 

verhaald op enig persoon, die wettelik verplicht IS de be

(2) Ally person who obstructs the execution of anr order or grafenisonkosten te betalen. , 
direction given under this section shall be guilty of an offence. (2) leder die de uitvoering van een bevel. of voorsclirift 

onder. dit artikel gegeven belemmert, is schuldig aan een 
Minister may 36. The Minister may make regulations applicable to all overtreding, 
make • infectious mseases or only to such infectious diseases as may 36. De Minister kan ten aanzien van aHe besmettelike ziekten Ministe,r kan 
regulations be specified therein, regarding the following matters;- of ten aanzien van zodanige besmettelike ziekten als daarin regulatetJIJesregarding • vasts en 
infect,iolls, , opgenoemd zijn regulaties vaststellen betreffende de volgende betreffende 
digease. (a) The closmg of any school or any place of publIc enter- onderwerpen ;_ ' besmettelike 

tainment, where deemed necessary for the purpose 
of preventing the spread or any infectious msease, and' 
h I t ' d .. f hIdt e regu a IOn an restrIctlOn 0 sc 00 atten ance; 

( ) h t 1 't h 1 f bI" k plaatsen van ziekten. 
a e s Ulken van sC

d
', 0 etn 0 ,Pdu Ide 'e rsprel'dl'ng ,'a.n 

vermaa waar no 19 en em e e veb tt l'k . kt t k d een esme··e 1 e Zle e ·e voor omen en e 

(b) the duties of parents or guardians of school children 
who are suffering or have recently suffered from or 
been exposed to the infection of infectious disease, 
and the duties of persons in of schools in 
respect of such children; 

en beperking van schoolbezoek; 
(b) de verplichtingen van ouders of voogden van school

kinderen die lijden aan of onlangs geleden hebben 
Qf blootgesteld zijn geweest aan de ziektekiemen van 
een besmettelike ziekte en de verplichtingen: van 
personen gesteld over scholen ten aanzien van 

(c) the establishment, maintenance, management and zulke kinderen; 
inspection of isolation hospitals, convalescent homes, 
farm colonies or other institutions for the accommo
dation or treatment of persons from, or 
who have recently suffered any infectious 
disease, the removal of persons to such institutions 
and their discharge therefrom, the classification and 
control of the patients and staff of such institutions, 
and, in the case of convalescent homes, farm colonies. 

(c) de oprichting, instandhouding, leiding eli inspektie 
van isolatiehospitalen, herstellingstehuizen, boerderij
kolonies of andere inrichtingen voor de opneming 
of behandeling van personen lijdende aan of die 
onlangs geledenhebben aan eenbesmett~li~e z~eHe, 
de over,brenging van personen naar deze mnchtmgen 
en hun ontslag daaruit, de klassifikatie van en kontr6le 
over de patienten en het dienstpersoneel van deze 

and similar institutions, compulsory work for the 
inmates where dee rued desirable; 

• (d) the imposition and enforcement of quarantine or of 
medical observation and surveillance in respect of 
-persons suffering or suspected to be suffering from 
infectious disease who are not removed to a 
hospital or" place of isolation, the premises in 
which such persons are accommodated, those in 
charge of or in attendance on such persons, and· 
other persons living in or visiting such premises or who 
may otherwise have been exposed to the infection 
of any such disease; . 

(e) 	 the duties, in respect of the prevention of infectious 
disease and in respect of persons suffering or 
to be suffering therefrom, of owners of land 0 

natives or coloured persons reside and of employers 
of labour, and of native chiefs or headmen and others; 

(j) 	the measures to be taken for preventing the spread 
of or eradicating cholera, typhoid fever, plague, 
acute poliomyelitis, tuberculosis or any other in
fectious msease requiring to be dealt with in a sllecial 
manner; 

(g) 	 the conveyance by rail or otherwise of persons 
from, or the bodies of persons who have died of, an 
infectious disease; 

(h) 	 the prevention of the spread from any animal, or the 
carease or product of any animal, to man of rabies, 
glanders, anthrax, plague, tuberculosis, trichinosis or 
any other disease communicable by any animal or 
the carcase or product of any animal to man; 

inrichtingell en in het geval van herstellingstehuizen, 
boerderijkolonies en dergelijke inrichtingen, verplicht 
werk voor de verpleegden waar zulks wenselik 
geacht wordt; 

(d) 	 de oplegging en toepassing van karantaine of van 
geneeskundig toezicht en bewaking ten aan
zien van personen lijdende of verdacht van te 
lijden, aan besmettelike ziekten, die niet naar een 
hospitaal· of isolatie-inrichti:ng overgebracht zijn, en 
van de percelen waarin deze personen onderge
bracht zijn en van hen, die zodanige personen ve,r
plegen of bemenen en van andere personen me deze 
percele~ bewonen of bezoeken of die anderszins bloot
gesteld zijn geweest aan de besmetting door deze 
ziekten; 

(e) 	 de verplichtingen ten aanzien van de voo!koming 
van besmettelike ziekten en ten aanzien van pereonen 
daaraan lijdende of verdacht van .daaraan te 
lijden, van eigenaarsvan grond bewoond door 
naturellen of gekleurde personen en van werkgevers, 
en van naturellehoofden of kapiteins en anderen; 

(f) 	de maatregelen te worden genomen om de verspreiding 
te voorkomen van, of om uit te roeien, cholera, 
tyfeuse of ingewands koorts, pest, akute poliomye
litis, tuberkulose of andere besmettelike ziekten, die 
een speciale wijze van bestrijding vereisen; 

(g) 	 het vervoer per trein of anderszins van personen 
lijdende, of de lijken van personen gestorven, aan 
een besmette1ike ziekte; 

(k) 	de voorkoming van het overbrengen van dieren, 
karkassen van dieren of dierlike voortbrengselen, op 
mensen van hondsdolheid, kwade droes, miltvuur, 
pest, tuberkulose, trichinosis of andere ziekten die 
door dieren of dierekarkassen of merlike voort
breJ1gselen op mensen overgedragen kunnen worde'D; 
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(i) 	 the prevention of the spread and the eradication of 
malaria, the destruction of mosquitoes and the 
removal or improvement of conditions permitting 
or favouring the multiplication or prevalence of 
mosquitoes; 

(i) the prevention of the spread of disease by flies or 
ot,her insects and the destruction of and the removal 
or improvement of conditions permitting or favouring 
the prevalence or multiplication of such insects; 

(k) 	 the destruction of rodents and other vermin and the 
r~mov~l or improvement of conditions permitting or 
favourIng the harbourage or multiplication the~eof; 

(l) 	the prevention of the spread of anchylostomiasis, 
bilharziosis or other disease in Ulan caused by any 
animal or vegetable parasite; 

(m) 	 the. prevention of the spread of any infectious, con
tagIOUS ?r loathsome disease by the carrying on of 
any busIness, trade or occupation;· , 

(n) 	the prevention of the spread of any infectious disease 
oy .persons who, though not at the time suffering 
from such disease, are "carriers" of and liable to 
disseminate the infection thereof, and the keeping 
under medical surveillance and t,he restriction of the 
movements of such persons; 

(0) 	 the prohibition of spitting in public places or in public 
conveyances, except into receptacles provided fOl 
the purpose; 

(p) 	 the regulation and restriction of any trade or occupa
tion entailing special danger to the health of those 
engaged therein, whether from infectious disease or 
otherwise, and the institution of measures for pre
venting or limiting such danger; . 

(q) 	 cleansing stations and the cleansing of dirty or 
verminous persons, the disinfection or fumigation 
of premises, clothing or othf:r article~ which have 
been:exposed to or are believed to. be contamin,.ted 
with the infection of any infectious disease, or which 
are dirty or verminous, and prohibiting the carrying 
out of any fumigation which involves thc use of 
poisonous gas except under licence; 

(r) 	rag flock manuf:>~ .:e and the trade in rags and III 

bones and j,.. .ond-hand clothing, bedding or any 
similar" 0 and requiring the' disinfection of any 
such a1 .e before its importation, removal, sale oT' 
exposure for sale, oruse in any manufacturing process; 

(8) 	 the disposal of any refuse, waste matters or other 
matter or thing which has been contal,uinatcd with 
or exposed to the in"'''ction of any infectious diseasf>; 

(t) 	 the regulation or restrict. and, where deemed neces
sary, the prohibition ,of th, 'leping, transmission or use 
within, or the conveyance, transmission into or out 
of, the Union of cultures or p. 'lrations of pathogenic 
micro-organisms or other material capable of causing 
disease in man; 

(u) 	the giving compulsorily of any information or the 
production compulsorily of any documentary or other 
evidence required for the purpose .of tracing the 
source or preventing the spr(\ad of any infectious 
disease; 

and generally for better carrying out the provisions and attain
ing the objects and purposes of this Ohapter. 

Part II.--Special P'rovisions rC,qarding Formidable Epidemic 

Diseases. 

37. The prOVISIOns of this Act, unless otherwise expressed, 

(i) 	de voorkoming van de verspreiding en de uitroeiing 
van malaria, de verdelging van muskieten, en de 
wegruiming of verbetering van toestanden die bet 
voorkomen of de vermeerdering van muskieten moge
lik maken of begunstigen; 

(j) de voorkoming 	van de verspreiding van ziekten door 

vliegen of andere insekten en de vernietiging van 

deze insekten alsmede de wegruiming of verbctering 

van toestanden die het voorkomen of de vermeer

dering van deze insekten mogelik maken of begun

stigen; 


(k) 	de verdelgiug van knaagdieren en ander ongedieIte 
en de wcgruiming of verbetering van toestanden, die 
hun verblijf of toename mogelik maken of begun
stigen; . 

(l) 	de voorkoming van de verspreiding van anchylos
tomiasis, bilharzia en andere ziekten onder mensen, 
vproorzaakt dDor dierlike of plantaardige parftsieten; 

(m) de voorkoming van de verspreiding van be
smettelike, aanstekelike of walgelike ziekten door 
de uitoefening van enige bezigheid, bedrijf of beroep; 

(n) 	de voorkoming van de verspreiding van besmettelike 
ziekten door personen die, of schoon niet dan lijdende 
aan een besmettelike ziekte, "dragers" zijn van de 
ziektekiemen daarvan en dezelve zouden kunnen 
verspreiden en betreffende het houden onder genees
kundige bewaking en het beperken van de bewegingen 
van zodanige personen ; 

• (0) het verbod om in openbare plaatsen of in openbare 

voertuigell te spuwen, behalve in voor dat doel 

verstrel<te voorwerpen; 


(p) 	de regeling en beperking van bedrijven of beroepen 
die biezonder gevaar opleveren voor de gezondheid 
van hen die daarin werkzaam zijn, hetzij wegens 
besmettelike ziekten of anderszins, en het nemen 
van maatregelen om dat gevaar te weren of te be
perken; 

(g) 	 reilligingsinrichtingen en het remtgen van vuile 
of met ongedierte besmette personen, de ontsmet
ting of uitroking van percelen, kieren of andere 
artikelen, die, blootgesteld waren aan, of verdacht 
worden besmet te zijn met de sIl).etstof van besmet
telike ziekte of die vuil of vol ongedierte zijn; en 
uitroken, tenzij onder licentie, te verbieden wanneer 
het gehruik van vergiftig gas daarbij betrQkken is; 

(r) 	 lompenplukkerij en de handel in lompen, beenderen 
en oude kleren, beddegoed of soortgelijke artikelen 
en vorderende de outsmetting van zulke artikelen 
voor hun invoer, verwijdering,'l, verkoop of ten 
verkoop houden of gebruikt in] een!.of andere 
fabriekmatige bewerking; 

(8) 	 de onsehadelikmaking van afval, verbruikstoffen of 
ander~ zaken die besmet. zijn met of blootgesteld 
~aren aan del,ziektekiemen vaneen besmettelike 
zlekte ; .1 ' . 

(t) 	 de regeling of beperking en waar nodig, het verbod.van 
het houden, verzenden of gebruiken in, of het vervoer 
of de verzending naar of nit, de Unie van. ¥.ultures of 
preJl!uaten van pathogeniese mikro-organismen (ziekte· 
kicmen) of andere zelfstandigheden die ,tiekten onde! 
mensen kunnen veroorzaken; 

(u) 	de verplichte verstrekking van inlichtingen of de 
verplichte overlegging van dokumentair of ander 
bewijs benodigd voor 't nasporen van de bron, of 
het voorkomen van de verspreiding van besmettelike 
ziekten; 

en in 't algemeen voor de betere uitvoering van'de bepalingen 
en de bereiking van de doeleinden van dit Hoofdstuk. 

Afdeling II.-Biezondm·e bepalingen betrefJende geduchte epide
miese ziekcen. 

37. Tenzij uitdrukkelik anders bepaald is, zijn de bepalingen Geduehte 
epidemic in so far as they concern formidable epidemic diseases, shall van deze Wet voorzovel zij geduchte epidernieF1f) z1rkten I'rIiemiesOi 

• disello!!e&. be deemed to apply to small-pox, plague, asiatic cholera, betrefien, van toepassing op kinderpokken (pokken), pest; zl4kten. 
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yellow fever, sleeping sickness or human trypanosomiasis andjaziatiese cholera, gele koorts, slaapziekte of ruenselike 
any other disease which the Governor-General may, and is trypanosomiasis en enige andere ziekte die de Goeverneur
hereby authorized to, declare, by proclamation, to he a for-g-eneraal bij proklamatie mocht verklaren-waartoe hij bij 
midable epidemic disease for the purposes of this Act. deze gemachtigd wordt-te zijn een geduchte epideruiese 

, ziekte voor de doeleinden van deze Wet, 
Notification 38. (I) The Minister may make regulations extending the 38. (1) De :Minister kan regulaties vaststellen waarbij, onder Aangifte van 
of suspected provisions of this Act in regard to the notification of infectious 'litstrekking van de bepalingen van deze Wet bi:Meffende vcrd1acl hte 

f ' , 	 'f b 1'k' kt k di k ' " geva en Vl!.llge~=id:bl':Y diseases so as to require medical practitioners, principals of'1anglte van heslmethte Ifde Zle ehn" gen~es -un f h . Phra 'dt~ZI]nS, geduchte 

'd' schools heads of families or households emplovers of labour h00fden van ~c 0 en, 00 en van Ul'lgezmnen 0 UIS ou mgen, epidemiese


epl elIDC' 	 ,", k ' f b 'k d £ 1 ' kdiseases. 	 owners or occupiers of land or premises, native chiefs, headmen wer gevers, C1genaars oge rUI ers v~n gron 0 perce en, natu- Zle ten, 

of locations or others to report, with particulars of the patient re~lehoo£den, hoofdmannen va~ lokatle~ o~ andere 1?ersonen ver
and his symptoms, to the local authority or magistrate as the plIcht worde~ aan de plaatsehke autontmt of .magrstra:at, o~der 

case ruay be, the occurrence of any case of illness or any death Jpgave V:~n blezonderheden betreffende de patIent en dl~ns zlek

coming to their notice and suspected to be due to any formid- teverschlJnsele~, teo rapporteren ~et voorkomen van zlekte- of 

able epidemic disease or with a history or presenting symptoms, .;terfgevallen, dIe ,~e hunner kenms komen e~ ver.dacht, worden 

or post-mortem appearances, to be described in such regulations, v~roorzaakt te Zl]n door een geduchte epldemlese zIekte of 

which might reasonably give grounds for such suspicion. he, te oordelen naar hun verloop of symptomen of post-mortem 


.' , . verschijnselen, in de regula ties te worden beschreven, zodanige 
(2) Any 'person :vho falls to c?mply With any reqUIrement verdenking s,chijnen te recht'vaardigen. 

of any such regulatIon shall be gmlty of an offence. (2) leder die verzuimt zulk een regulatie na te komen is 
' schuldig aan een overtreding . 

Notification 39• (1) Every person who becomes aware of any unusual 39 (I) I d d' 	 'kt f t ft A'f . k li 	 'd ' h • e er Ie een ongewone Zle e 0 S er e waar- I!.llgl te vanof sickness SIC ness or 	morta tv among rats, nuce, cats, ogs or ot er t d tt . k tt 1 d £ d ' ziekte of 
or mort&lity 	 eemanimals susceptible "to plague or other formidabie epidemic 1 t onf er Ia enl d m~~en, '/ ~n, l~nkten 0 t~n er:h voor sterfte onder
in animals disease, not due to poison or other obvious cause, shall imme- e pes. Ok an ,ere ge uc e e'\)l d,emlese z:e en va are er~n, dieren vat.susoeptible d' tIt th f t t th 11th 't 	 ' welke Zle te met veroorzaakt IS oor vergrft of andere kennehke baar vool' deto phtguill. la e y repor e ,ac 0 e oca au, on y. 	 :Jorzaak, moet dadelik daarvan aangifte do en bij de plaatselike pest. 

(2) ~ny person who fails so to report shall be guilty of an autoriteit. 
offencl'l. (2) leder die verzmmt zodanige aangifte te doen is schuldig 

. ,. aan een overtreding. 
f:o!lal autho- ~. Every local authOrIty shall Im::nedlately report to the 40. Plaatselike autoriteiten zijn verplicht onmiddellik Plaatoolike 
ntles t.o, re- chIef health officer or the nearest aSSIstant health officer, by aan de hoofdambtenaar van gezondheid of aan, de naaste autoriteiten 
por.b no~Ifi- telegraph or other expeditious means, particulars of every lssistent ambtenaar van gewndheid telegrafies of lanas andere rapport~ren

g~:;;:;l~~ble 	 notification received by such authority of a case or suspected lpoedicre weg kennis te geven van de biezonderh~den van telde raf::8 
Q £ f 	 'd bi 'd' d' f 1'" ge uc 1 

h..,evidemic' c~8e 0 any oJ'm~ a, e erl emIC H!eaSe, or 0 any unus~a :Ike aangifte van gevallen of verdachte gevallen van geduchte epidemiese 
diseases by sICk~ess or mortalIty lD ammals made nnder the last precedmg Jpidemiese ziekten of enige ongewone ziekte of sterfte onder ziekten. 
telegraph, sectIOn. dieren uit krachte van het voorgaand a!tikel aan d~zelve 
, gedaan. , 

Powers of 41: Whenever upon the report of the chief health officer itl 41. Blijkt nit het rapport van de hoofdambtenaarvan ge- Bevoegdheid 
Minister appears to the Minister that an outbreakl~of a formidable zondheid aan de Minister dat een geduchte epidemiese ziekte van Minister 
w~ehre ~tlooal epidemic disease or a disease suspected of being such has jf een ziekte die verdacht wordt zulks te zijn, verschenen is of w1anrtlee1:k, au" orl Y 'd 'h d' h' " 1 1 l' , h d' 'k I 1'k " d p aa se I efails to ade- occurr~ or 1S ,t reatene , WIt.In t~e dIstrIct of a o~a I' relgt Ill, et Istrl t van een p aatse 1 e .. autorltelt en at autoriteit 
quately deal authonty and IS not bemg mvestlgated or dealt, With lezelve met op zulk een doeltreflende WI]Ze onderzocht of niet doel· 
with. any efficiently and so as adequately to safeguard public bestreden wordt dat de volksgezondheid voldoende be- treffend 
fo~mdld~ble health the Minister, notwithstandina any other provision/veiligd is, dan kan de Minister, niettegenstaande andere ge~duch~e 
ept elIDa f h' A . f h 1- 1 . f b l' 'd W d 1 I' k ,. k . epl emlesedisease. 	 0 t IS ct, may In orm t e oca authOrIty 0 the epa mgen van eze et, aan e p aatse 1 e autontelt enms ziekte 

measures which he considers should be taken in connectionjgeven van de maatregelen die zijns jinziens in verband bestrijdt. 
therewith, and if the local authority fails or is for any reallon'ermede behoren genomen te worden. Verzuimt de plaat~ 
unable forthwith to carry out such measures to his satisfaction,lselike autoriteit of is zij om de een o£ andere reden 
may authorize the chief health officer or any other locallniet in staat onverwijld zodanige maatregelen ten ge
authority to take all necessary steps for dealing with theinoegen van de Minister te nemen, dan kan deze aan de hoofd
outbreak, and thereupon such officer or local authority shall,larubtenaar van gezondheid of een andere plaatselike autoriteit 
for the said purpose, possess all the rights and powers of the opdragen om de nodige maatregelen te nemen tot bestrijding 
local authority in default, subject to the obligations attaching van de ziekte. Bedoelde ambtenaal' of p1aatselike autoriteit 
to the exercise thereof. heeft alsdan voor dat doel aIle rccMen en bevoegdheden van 

, Ide in gebreke zijnde plaatselike autoriteit, on~erworpen aan 
E:s:pendi'ture 42. (1) Any expenditure incurred by the Minister under Ide verplichting~n verbonden aan ~~ uitvoering da~rvan. 
UD.d~r section forty-one shall be defrayed in the first instance out of 42. (1) De mtgaven doo~ de l\tJImster onder artIk~l een Uitgaven 
section jorey. the Consolidated Revenue Fund but the excess over the amount I fn veert~g gemaakt, worden In de eerste plaats betaald mt het onder artikel 
one. which would have been payabie out of that fund by way ofigekonsolideerd inkomstefo~ds, zullende,.ec~~er a1 hetgeen ~et e;n en v~er 

part-refund or subsidy if the expenditure had been incurred by'bedrag te ~oven gaat, ,d~t mt dat fonds bIJ v.:~Jz~ va,n gedee!tehke t~g. 
the local authority may be recovered from the local, authority, iterugbetahng o~ Subsldle, b~taalbaar zou ZIJn Indle~ de UItgave 
by the Minister in manner described in sub-section (I) (d) or door de plaatsehke autontClt gemaakt was, op de WI]Ze bepaald 
section eleven. lin sub-artikel (1) (d) van artikel e~f op de plaatselike autoriteit 

. , . . . ' ikunnen worden verhaald, door de Minister. ' 
(2) The certIficate of the ~hlllster ~hall be conc,lusn e .evldence (2) Het certiftkaat van de Minister strekt tot afdoend bewijs 

of the amount due by a local authOrIty under this.sectIOn. van het bedrag door de plaatselike autoriteit onder dit artikel 
, ., verschuldigd. 

Ministermay ,43. (I) ,Where, an outbrea~ of any formIdable ep~d~mlC 48. (1) Bij het verschijnen of dreigen van een geduchte Minister kiln 
requisition dIsease e,Xlsts or IS threatene,d It shall b,e lawful for the MInIster epidemiese ziekte is de Minister bevoegd enig peraoon die g~bouw,en, 
buildings, 	 t h h f I dItt fequipment 0 reqmre any person owmng or aVlllg c arge 0 any an Icigenaar is van of het opzicht heeft over grond of gebouwen Ul rUB mg ,0 

or other or any buildings not occupied as dwellings, or any personldie nietals woonhuizen gebruikt worden of enia peraoon die ~nfere artl 
a,,·ticles. ow~ing or having charge of tents, transp~rt, bedding, ~ospital'eigenaar is van of het opzicht heeft over tenten, vervoer- r:k':rer\111. , 

eq,:lpruent, drugs, f~od, ,or other .apph~nces, materIals or middelen, beddegoed, hospitaaluitrusting, medikamenten, ' 
artICles urgently reqUIred III conn~ctlOn WIth the outbreak, to voedsel of andere hulpmiddelen, materialen of artikelen die 
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'ld' t pply dringend benodigd zijn in verband met de ziekte, te verzoekenhand over the use o·f anv such 1and or b. m mg or ,0 su . 	 b f f lk . ". , h om het gebrmk van de grond of ge ouwen a te staan 0 zu e 
or make avaIlable any suc~ artICle, subJect ,to t e payment artikelen te leveren of beschikbaar te stellen tegen betaling 
of a reasonable amount as hIre or purchase pnce, 	 " 1 h f k ..'th t bl' f il van een redehke vergoedmg as uur 0 ooppn]s,(2) Any person wh0, WI ou reasona e cause, a s or 
refuses to comply with any such requirement shall be guilty (2) leder die zonder redelike grond verzuimt of weigert aan 
of an offence. zodanig verzoek te voldoen is schuldig aan een overtreding. 

AA h f 	 h d b k 44. BiJ' het verschijnen of dreigen van een geduchte Minister Rail 
':1:':1:. In t e case 0 the occurrence ..or t reatene out rea 'd' . kt' 'd I d U' k d M" t reD'ulaties 

in any part of the Union'0 of any formidable epidemic disease 0pI' rmt~ese Zl~ tenm ~n~g ff ee d v~~ e me an d e {nlS ~r v~tstellell
fthe lIinister may make ;egulations as to all or any of th( regdu a les vas s e e~'k~ re en e een 0 meer van e vo gen e betreffende 

following matters, namely:- .)n erwerpen, name 1 .- ge~uch~e 

Mmlster may 
make regu· 
lations 
~~~~~l\e 
epidemic 

· dlSease. 
( ) 	 and 
a The imposition and enforcement of quarantinef I' fJ:i andthe regulation and restriction 0 pub lC tra c 

of the movements of persons; 
(b) 	 the closing of schools or the regulation and restriction 

of school attendance; 

(c) 	 the regulation or restriction, 01', where deemed 
necessary, the closing, of any place or places of 
public entertainment, recr.eation or amusement 01 

where intoxicating liquor is sold by retail and the 
regulation or restriction, or, where deemed necessary, 
the prohibition, of the convening, holding or attend
ing of entertainments, assemblies, meetings or other 
public gatherings; 

(d) 	 the prevention and remedying of overcrowding or 
the keeping of any dwelling or other building, or 
the contents thereof, in a dirty or insanitary or 
verminous condition; 

(e) 	 the medical examination 'of persons who are suspected 
of being infected with, or who may have recently 
been exposed to the infection of, such di«ease, and 
of persons about to depart from any infected area 
or from the Union and the disinfection of their 
baggage and persona] effects, and the detenti'on of 
such persons until they have after such examination 
been certified to be free from anv infectious disease 
and until their baggage and pe~sonal effects have 
been disinfected; 

(j) 	the keeping under medical observation or surveillimce 
or the removal, detention and isolation of persons 
who may have recently been exposed to the infection 
of, and who may be in the incubation stage of, such 
disease; the detention and isolation of such persons 
until released by due authority, the use of guards 
and force for that purpose, and, in calle of absolute 
necessity, the use of firearms or other weapons and! 
the arrest without warrant of any person who has 
escaped 'from such detention or isolation; 

(g) 	the establishment of isolation hospitals and 'the re
moval and isolation of persons who are or are 
suspected to be suffering from any such disease, the 
accommodation, classification, care and control of 
such persons and their detention until discharged 
by due authority as recovered and free from infection, 
and the establishment, management and control of 
convalescent . homes or similar institutions for the 
acccommodation of persons who have recovered from 
any such disease; 

(h) 	 enquiries into the cause of death of any person (apart 
from any enquiry by a magistrate under any other 
law); ~he ordering, when deemed necessary, ef 'P08t~ 
mortem examinations or of exhumations; the prohibi7 
tion, in special circumstances, of the burial of any dead 
body except on a certificate by a medical officer 
appointed to grant such certificates or after compli
ance with any other specified conditions, and the 
regulation of the mode of disposal and the times 
and places of burial of dead bodies and the manner 
of conducting removals and burials thereof; 

(a) 	de oplegging en toepassing van karantaine en de epldemH~ie
I' b k' h t b k zwkte. rege mg en eper mg van e open aar ver eer en 

(b) 	 h:~nsl!~e~e;:I~i~~~~le:ano/~~s~~~:IIng en beperking 
van het schoolbezoek; 

(c) 	 de regeling of be perking of waar nodig het sluiten 
van een plaats of plaatsen van publiek vermaak of 
ontspanning, of waar sterke drank bij de kleine maat 
verkocht wordt en de regeling of beperking of, waar 
nodig, het verbod tot het beleggen, houden of bij
wonen van vermakelikheden, vergaderingen of andere 
publieke bijeenkomsten; 

(d) 	 de voorkoming en vcr helping van overbevolking of 
het houden vaneen woonhuis of ander, gebouw,· of 
de inboedel daarvan, in een onreine of ongezonde 
of door ongedierte vervuilde toestand ; 

(e) 	 het geneeskundig onderzoek van personen die verdacht 

worden van besmet te zijn met, of die onlangs bloot

gesteld waren aan de smetstof van zodanige ziekte 

en van personen die uit een besmette streek of uit 

de Unie gaan vertrekken en de ontsmetting van hun 

bagage en persoonlike effekten, alsmede de aan

houding van zodanige personen totdat zij na zodanig 

onderzoek verklaard worden vrij te zijn van enige 

besmettelike ziek:.te en totdat hun bagage en persoon

like effekten ontsmet zijn geworden; 


(I) 	het houden onder geneeskundig toezicht of observatie 

of de aanhouding, verwijdering en afzondering van 

persol,len die onlangs blootgesteld mochten zijn 

geweest aan de smetstoffen van zodanige ziekte en 

in het inkubatie-stadium mochten zijn; de aan

houding en afzondering van zodanige personen totdat 

zij op bevoegd gezag ontslagen zijn; het bezigen 


bewakel's en geweld voor dat doel en in geval 
van volstrekte noodzakelikheid het bezigen van 
vuur- of andere wapenen en de arrestatie zonder 
bevelschrift van .personen die uit de aanhouding 
of afzondering ontvluchten; 

(g) 	 de oprichting van isolatie-hospitalen en de verwijdering 

en afzondering van personen lijdende aan of verdacht 

van te zijn besmet met zodanige ziekte; de Dnder

brenging, klassifikatie, zorg en kontrole van en 

over deze personen en hun aanhoudi.ng totdat zij 

op bevoegd gezag ontslagen worden als hersteld en 

vrij van besmetting, en de oprichting, het beheer 

en de kontrole van herstellingstehuizen of dergelijke 

inrichtingen voor de huisvesting van personen die 

van de ziekte hersteld zijn; 


(l/,) 	 het onderzoek naar de oorzaak van de dood van 

enig persoon (ter onderscheiding van een onderzoek 

door een magistraat onder een andere wet); het 

bevelen, zo nodig, van lijkschouwingen of de 

opgraving van Iijken; het verbod, onder bie

zondere omstandigheden,tot begraving van Jijken 

behalve op een certifikaat van een geneeskundige 

beambte belast met het afgeven van zodanige 

certifikaten of na voldoening aan andere bepaalde 

voorwaarden; en de regeling van de wijze waarop 

met lijken gehandeld moet worden, dl! regeling 

van de tijd en plaats van begraving van lijken en de 

wijze waarop lijken vervoerd en begraven moeten 

worden, 
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(i) 	the regulation and restriction and, if deemed necessary, 
the prohibition of the removal of merchandise or any 
article or thing into, out of, or within any specified 
or defined area; 

(j) 	the provision of disinfecting plant and equipment 
and the disinfection, or where disinfection is impossible, 
the destruction, of any article or thing, or the disin
fection of any premises which are or are believed to 
be contaminated with the infection of such disease; 

(k) 	 the inspection of premises and articles and the discovery 
and remedying of sanitary or other defects likely to 
favour the spread or render more difficult the eradi
cation of such disease; 

(l) 	the evacuation, closing, alteration or, if deemed 
necessary, the demolition or destruction of any 
premises the occupation or use of which is considered 
likely to favour the spread or render more difficult 
the eradication of such disease, and the definition 
of the circumstances under which compensation may 
be paid in respect of any premises so demolished or 
destroyed and the manner of fixing such compensa
tion ; 

(m) 	in the case of plague, the destruction of rodents and 
the removal or improvement of conditions likely to 
favour the harbourage or multiplication of rodents, 
and the disposal of the carcases of rodents or 
other animals believed or suspected to have died of 
plague; 

(n) 	 the relief, during the continuance of the epidemic, of 
acute distress directly due thereto, including the 
maintenance of children whose parents or guardians 
are suffering from or. have died of such disease; 

(0) 	 the manner of requisitioning accommodation, equip
ment or other articles under section forty-three and 
the manner of fixina rates of hire or purchase price 
and the conditions ;r payment; 

. . 
and such o~her matters as the MmIster ~ay deem. n~c.essary 
for pre:rentlllg the occurrence of such d~seaBe o~ h~]tlllg or 
preventmg the spread t~ereof or for l~B. eradlCatIOn" ll;nd 

(i) 	 de regeling en beperking en, zo nodig, het verbod van 
het vervoer van koopwaren of van enige zaak of 
voorwerp in, uit of binnen een aangewezen of om
schreven kring; 

(j) 	de aanschaffing van ontsmettingsinrichtingen en uit 
rusting en de ontsmetting, of waar ontsmetting on
mogelik is, de vernietiging van artikelen of voor
werpen of de ontsnietting van percelen die met 
de smetstoffen. van zulk een ziekte besmet zijn of 
vermoedelik besmet zijn ; , 

(k) 	 de inspektie van percelen en artikelen en betreffende 
de opsporing en de verhelping van sanitaire of andere 
gebreken, die de verspreiding van zodanige ziekte 
zou kunnen bevorderen, of de bestrijding zou kunnen 
bemoeiliken ; • 

(l) 	de ontruiming, sluiting, verandering of, zo nodig, de 
afbreking of vernietiging van percelen waarvan de 
bewoning of het gebruik mogelik de verspreiding 
zou kunnen bevordercn of de bestrijding zou kunnen 
bemoeiliken van de ziekte, en de omschrijving van 
de omstandigheden waaronder schadcvergocding be
taald kan worden ten aanzien van alzo afgebroken 
of vernietigde percelen, en de wijze waarop zodanigc 
schadevergoeding zal worden vastgesteld; 

(m) 	 in het geval van pest, de verdelging van knaagdieren 
en de wegneming of verbetering van toestanden, 
die mogelik het verblijf of de toename van knaag
dieren kan begunstigen en betreffende de onschadelik
making van do de knaagdieren of andere dieren die aan 
de pest gestorven zijn of daarvan verdacht worden; 

(n) 	de voorziening, gedurendc het heerscn van dc epidemic, 
in dringcnde nood rechtstrceks daardoor vcroorzaakt, 
daa,ronder begrepen de verzorging van kinderen wier 
ouders of voogden lijdende of gestorven' zijn aan 
zodanige ziekte; 

(0) 	 de wijze waarop huisvesting, uitrustingen of andere 
artikelen onder artikel drie en veertig g~rekwireerd 
worden en de wijze van vaststelling van huur-. of 
koopprijstarieven en de voorwaarden van betaling; 

en zulke andere doeleinden als de Minister nodig mocht achten 
om het ontst!1an van zodanige ziekte te beletten of om de 
verspreiding daarvan te beperken of te voorkomen of om 
dezelvc uit te roeien en in 't algemeen voor de betere uitvoering 
dan de bepalingcn en de betere bereiking van de doeleinden 

Penalties 

Appoint
ment of 
epidemic 
committees. 

generally for better carrymg Ollt the prOVIsIons and attammg van dit Hoofdstuk. 
the objects and purposes of this Chapter. 45; Iedet die een tegulatie vastgesteld onder artikels zes ~trafbepa

. . . en dertig, acht en dertig of vier en 1!eertig overtreedt, wordt bij hng. 
45, Any. perso~ w~o cor:trav~nes. any regulatIOn made verool'deling gestraft met een boete van ten hoogste vijftig 

~nder sectIOn .th~rty-s~x, th~rty-~~ght; or . for~y-four shall be pond, en in het geval van een voortdurende overtreding met 
~Iable on conVIctIOn. to. a fine not exceedlllg fifty pounds, and een verdere boete van ten hoogste vijf pond voo~ elke dag 
~n the case of a contlllumg offenc~, to a ~urther fine not exce~d- gedurende welke de overtreding voortduurt .na de datum 
mg ~ve pounds for every day ~urmg whI~h such ~ont.raventIOn vermeld in een schriftelike kennisgeving ten aanzien daarvan 
contlllues after the date fixed many wntten notIce m respect van de plaatselike autoriteit of de Minister of een bevoegde 
thereof from the local authority or the Minister or any duly ambtenaar. , 
authorized oip.cer. 46. (1) Wanneer het ter bevordering van eenheid van Aanst~lling 

. . .. ' handelen of anderszins :voor de betere bestrijding of voorkoming v~d .. 
4~. (~) Where It IS dee:ned deslIable for. the pur1?ose ~f co- van een geduchte epidemiese ziekte of om andere voldQend" ~~~:':. 

ordmatI;ng effort or otherWIse for'mor.e effectlV~ly d~ahr:g WIth or redenen wenselik geacht wordt, kan de Minister bij kennisgeving 
preventlllg an outbreak of any formIdable eP.ldemlC dlseas~ the in de Staatskoerant een komitee instellen onder de naam van 
)linister may, by ~?tic~ in ~he Ga,ze~te, C~~stItute a committeel" epidemie komitee" voor een bepaald omschreven kring, 
to b~ termed an epI~emlC commIttee for a d~fin~d arealom zodanige funkties uit te oefenen en zodanige verplichtingen 
to d~schar~e such functIOns and carry out .s~ch dutIeS m coni te vervullen in verband met de verschijning van zulk een ziekte 
ne~tlOn WIth such outb~eak and to adnulllster so muc~ 0 en om uitvoering te geven aan zoveel van deze Wet en de 
~hls Act an~ the regulatlOn~ th~reunder as may be prescr~bed regulaties daalOnder vastgesteld als in de kennisgeving voor-
II). suc~ notlCe, an~ may, m like manner, make re.gulatlOns geschreven lnocht. worden en kan op gelijke wijze regulaties 
regardmg th~ appomtm~nt of offic,!.)rs of s~ch co:nmlttee, the vaststellen betreffende de aanstelling van bea;mbten van 
conduct of· Its proceedmgs, the m~nrl:er m whlCh acc~unts zodanig komitee, de leiding van zijn verrichtingen, de wijze 
shall be kept, or any other matter relatIVe to such commIttee. waarop rekcningen zullen worden gehouden en enige andere 

aangelegenbeid tot zodanig komitee betrekkelik. 
(2) Where the area so defined. includes wholly or partly the (2) . W~ar de alzo. on;schreven kring geheel of ten ~ele inslu~t 

district or districts of one or more local authorities the com- het dlstnkt of de dIstnkten .van een of meer p.laatsehkc aut~n
position of such committee, and the manner of allocating and teiten w():~~ de samens~~l~mg van het komltee en de. ":l]Ze 
defraying expenditure incurred by it, shall be such as may be van toewllzmg en bestr~ldlng va~ ~ltgaven t~s~n de MillIs.ter 
mutually agreed in advance bet'ween the Minister and loca~ en de betrokken plaatsehke autontelt of autontelten onderlIng 
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authority or authorities concerned) or, failing such agreement, geregeld of bij gebreke van zulk een regeling, door de Minister 
as the Minister may, subject to the provisions of this Act, fix vastgesteld met inachtneming van de bepaHngen van deze 
and determine Wet. 

(3) 	 In geval van de verschijning of gevreesde uitbreking van' 
(3) In the .event of ~he o.ccU1:rence ?r thre~ten.ed outbr~ak een geduchte epidemiese ziekte in een chstrikt waarvan de' 

of any f?rrmda~le epldemlC dlseas.e U1 any d!8~rIct for whlCh rnagistraat de plaatselike autoriteit is, kan de Minister eell ad
the magistrate IS t~e local authOrIty, the :Nlmlster may con- viserend kornitee daarstellen bestaande uit drie of meer in het 
bti~ute ~n advi~or;r commi~tee of th:ee or more. perso~s distrikt wonende personen om de magistraat van advies te 
resIdent. In the dls~rJCt to adVIse and aSSIst the magIstrate ill dienen en behulpzaam te zijn in verband d.aarmede. 
connectIOn therewIth. . ,. l' b ,+I'. d b l 'k 

Afdehng III.-F2nanc2ele bepa tngen etreJJen e esmette t e 
P(~rt III. -Financia'/ prons.onsregarding infectious disease ziekten (met uitzondering van t'uberkulose). 

(other than tuberc'Ulosis) 47. (1) De 	Minister kan machtiging verlenentot het ver- Voorschot
strekken, uit het gekonsolideerd inkomstefonds onder zulke t~n aa~'l 

'Advances to 47. (I) The Minister may authorize the making of advances bedingen en voorwaarden als de Thesaurie moeht vaststellen, P atat~te l'tte 
local autho h d d' , b fi d b h T 	 . . 'd' au orl e1 ent t -t on sue term., an con Ibons as may e xe y t e reasury van voorschotten aan een plaatselike autontelt of epi ernIe tot dekking
:~~~nili:: out o~ the. Consoli~ated Revenue li'und to any l~cal a~thority komitee ter bestrijding van een v~rs.chenen epidemiese ziekte van ~mkos
incurre~ in or bepldekmlCf com~ltfteet.for tdh~ purposed of deahng w~tht any en kan met enige plaatselike autontbelt e~~d.overeenkombst aan- ~:~Jnm::r
connec IOn 	 out rea 0 any ill ec 10US Isease an may enter III 0 an gaan dat aIle onkosten gemaakt ter estnJ mg van een esmet- b t "<d' 
with infce- . h I 1 h' . h b h h If" , 	 ld es r1J mg
t" - d' agreement Wit any oca aut onty were y t 	 e woe 0 tehke ziekte of aIle onkosten veroorzaakt door bepaa e maat- van besmet
lOUS 1sease. the expenditure incurred in ~caling wi~h any such outbr~ak, regelen in verband ermede, in de eerste plaats uit het telike ziekte. 

or the whole of the expendIture entaIled by any speCified deerd inkomstefonds zullen worden betaald. Alle deze onkosten 
measures in connection therewith, may in the first instance of in geval de ziekte een geduchte epidemiese ziekte is, het 
bepaidoutoftheConsolidated Revenue Fund, and whereby the aandeel daarin hetwelk bij gebreke van zulk een overeenkomst 
whole of such expenditure or, where the outbreak has 'been of a door de plaatselike autoriteit zou zijn betaald, worden ver
formidable epidemic disease, the proportion thereof which in volgens door de plaatselike autoriteit aan de Minister 
the absence of any such agreement would have been defrayed by betaald. Bij gebreke van terugbetaling kunnen de voor
the local authority, will be subsequently refunded to the schotten of enig alzo ten behoeve van een plaatselike autoriteit 
Minister by such local authority. In default of repayment uitgegeven bedrag door de Minister worden verhaald op 
any such advance or any amount so expended on behalf of a zodanige plaatselike autoriteit op de wijze omschreven in 
local authority may be recovered by the Minister from Buch sub-artikel (1) (d) van artikel elf. 
local authority in manner described in sub-section (1) (d) of (2) De Minister kan tevens machtiging verlenen tot hot 
section eleven. 	 verstrekken uit het gekonsolideerd inkomstefonds onder 

zulke bedingen en voorwaarden als de Thesaurie mocht vast
(2) The Minister may also authorize the making of advances s~ellen, van. voorschotten aan eeI?- plaatselike autoriteit ten 

on such terms and conditions as may be fixed by the Treasuryemde haar ill staat te stellen emg gedeelte t~ betalen van 
out of the Consolidated Revenue Fund to any local authority de kapitaalonkosten door haar gemaakt ten einde l;\"O~J,Ul\ 
to enable it to pay any portion of the capital expenditure hospitalim df isolatie.inrich~inge~ te ve~scha?en voor person en 
incurred by it in providing suitable hospitals or places of lijdende aan een besmettehke ziekte met zlJnde tuberkulose. 
isolation, for persons suffering from an infectious disease other De voorschotten kunnen op gelijke wijze. door hem worden 
than tuberculosis and may in like manner .recover any ad- verhaald. . . ., 
vances so made, ~ (3) Het certifikaat van de MInIster strekt tot afdoend beWI]S 

van 	het bedrag van gelden voorgeschoten aan of uitgegeven 
Refuuds to (3) The certificate of the Minister shall be conclusive evi- ten behoeve van een plaatselike autoriteit onder dit artike!' 
local autho· dence of the amount of an,Y moneys ad.vance~ to or expended 48. De Minister moet, met inachtneming van regulaties ~ef'Ugbetn
~~~pe!ci~of on behalf of a local authonty under thIS sectIOn. door hem vastgesteld, tot de vaststelling waarvan hij bij deze lingen ~an 

. d d lk k bId t I plaatsehkeisolation O'emachtig war t en we e unnen epa en, e ,e vo gen autoriteiten 
hospitals and 48. The Minister, subject to regulations which he is procedure, de voorwaarden te worden nagekomen, al&mede ten aanzien 
formidabJe hereby authorized to make and which may deal with the enige andere vereisten nodig voor de behoorlike uitvoering van .isolatie.1 . h 	 h t Iepidemie
diseases. 	 procedure to be followed, thc conditions to be comp ied WIt 

and any other matters necessary for the proper carrying out 
of the provisions of this section, shall 

(a) 	refund one-half of the approved net cost actually 
and necessarily incurred by a local authority, or by 
two or more local authorities acting jointly, in pro
viding and equipping an isolation hospital or other 
isolation accommodation for persons suffering from, 
any infectious disease other than tuberculosis, or I 
detained under medical observation because of 
exposure to the infection of any formidable epidemic 
disease: Provided that the sche~e as a whole and 
the plans, specifications and estimates in connection 
therewith shall be approved by the Minister before 

, the expenditure or any liability therefor is incurred; 

(b) 	 refund one-half of the approved nett cost actually 
and necessarily incurred by a local authority, or by 
two or more local authorities acting jointly, in con
nection with the management and maintenance of 
an isolation hospital or other isolation accommoda
tion, and the maintenance and treatment therein 
or in any other h()spital or place of isolation of 
persons suffering or suspected to be suffering from 
any infectious disease or of persons detained therein 
under medical observation because of exposure to 
the infection of any formidable epidemic disease, 
such nett costs being determined after deduction of 
any revenue; 

van 	de bepalingen van dit artikel- . OSp1 a en en 
(a) 	 de helft terugbetalen v\tn de goedgekeurde netto- ~;fd:!I:se 

oIl'kosten werkelik en noodzakelik door een plaatselike ziekten. 
autoriteit of door twee of meer plaatselike autoriteiten 
gemeenschappelik gemaakt in verband met de op· 
richting en uitrusting van een isolatie- hospitaal of 
andere isolatie-inrichting voor personen lijdende aan 
een besmettelike ziekte niet zjjnde tuberkulose of 
onder geneeskundige observatic gesteld omdat zij 
blootgesteld zijn geweest aan de ziektekiemen van 
een geduchte besmettelike ziekte : . Met dien verstande 
dat het schema in zijn geheel en de plannen, speci
fikaties en kostebegroting in verband ermede door 
de Minister goedgekeurd moeten zijn voordat de 
onkosten gemaakt of verbintenissen te dier zake 
aangegaan worden; 

(b) 	 de helft terugbetalen van de goedgekeurde netto

onkosten werkelik en noodzakelik door een plaatselike 

autoriteit of door twee of meer plaatselike autoriteiten 

gemeensehappelik gemaakt in verband met het beheer 

en het onderhoud van een isolatie-hospitaal of andere 

i801atie-inrichting en in verband met het onderhoud 

en de behandeling daarin of in een ander hospitaal of 

isoiatie-inrichting van personen lijdende of ver· 

dacht van te lijden aan een besmettelike ziekte 

of van l?ersonen .~ie daarin ?nder geneeskun~~g 

toezicht gesteld Zl]n omdat ZIJ blootgesteld Zl]n 

geweest aan de ziektekiemen van een geduchte 

besmettelike ziekte, zodanige netto onkosten te wor

den 	vastgesteld na aftrek van alle inkomsten; 
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Maintenance 
of children 
left desti 
tute. 

Financial 
provisions. 

(0) refund two-thirds of the approved nett cost actually (c) twee-derde terugbetalen van de goedgekeurde netto· 
and necessarily incurred by a local autbority, or onkosten werkelik en noodzakelik door een 
by two or more lueal authorities acting jointly, or plaatselike autoriteit of door twee of meer plaatselike 
by an epidemic committee, in preventing, investigating, autoriteiten gemeenschappelik of door een epidemie 
dealing w'jtb or .suppressing any outbreak of any komitee gemaakt in verband met het verhinderen, 
formidable epidemic disease or any ontbreak suspected onderzoeken, bestrijden of onderdrukken van een 
on reasonable grounds to be of any such disease, verschenen geduchte epidemiese ziekte of van een 
ineluding where necessary the provision of temporary I ziekte die op redelike gronden vermoed wordt zulk 
isolation bospihl accommodation. een ziekte te zijn, daaronder zo nodig begrepen 

verschaffing van tijdelike isolatie-hospitaalakkom
modatie. .

49. The administrator of every Province in which no special . , ". . " 
provision exists under an Ordin,ance of the Provincial Council 49. De. admlmstrateur. v~n elke prOVl!lCle waar:n ,ll1~t b1] ~!~erholld 
thereof for the maintenance of destitute children shall be ordonantle van de provLllClale raad speGlaal voorZlen IS In het ,

d 'd d h I k' d' onverzor"(,rf'sponsible for the maintenance, up to the age of sixteen, of on erho,u van onverzorg , ac terge aten ., In eren, 1~ ve:ant- achterge~ 
every child whose parents, parent or guardian has, while woordehk ,voor ~e verzorgmg tot de leeftl]d van.. zestlCn Jaren lu:ten 
resident in that Province, died of a formidable epidemic v~n elk ~~n~, wiens ouders, oud~r ?f voogd tl]d~.ns hun of lnnderen. 
disease and left such child destitute. and the administrator LI]n v<:'rbh]f m de betrokken provmCle, overleden ZI]n aan een 
shall have the power to plact' or appr~ntice such children with :;educhte epidemiese ziekte en ~~t kind onverzorgd ~~hterge-
persons and iustitutions on' conditions to be fixed by the I~ten hebben, zullende de adm'm~~rateur hevoegd z~]n ~ulke 
Minister by regulation. (lnderen te pha.tsen of bested.e~ bl] p.~rsonen ~n lllnchtmgen 

onder voorwaarden door de 1\'Iwlster bl] regulatJe te bepalen. 

Part IV.~Special provisions "egarding tuberculosis. 	 Afdeling IV.-Specia,le bepalingen betreffende tuberkulose. 

50. (1) Tbe Minister subject to regulations which he is 50. (1) De Minister kan, met inachtneming van regulaties Financiil\;J 
hereby authorized to 'make and which may deal with the tot de vaststelling. waarvan hij bij deze gemachtigd wordt beptllingcn 
procedure to be followed, the conditions to be complied with ,:n welke de te volgen procedure kunnen bepalen en onder de 
and any other matters necessary for the proper carrying out voorwaarden te worden nagekomen alsmede enige andere 
of the provisions of this section, ma,y- vereisten nodig voor de beboorlike uitvoering van de bepalingen 

van 	dit artikel- . 

(a) 	 provide in Government or other laboratories for the (a) voorzlemng maken in Goevernements- en andere 

carrying out of bacteriological or other laboratory laboratoria voor het verrichten van bakteriologiese

exa,minations for the purpose of ascertaining whether of andere laboratoriumonderzoekingen ten einde 

any person is suffering from or is cured of or free vast te stellen of enig persoon lijdende is aan of 

from tuberculosis. Such examinations shall be free genezen is van of vrij is van tuberkulose. Deze 

of charge; onderzoekingen geschieden kosteloos; 


(b) de helft terugbetalen 'Van de goedgekeurde nett 0

(b) 	 refund one-half of the approved nett cost actnally onkosten werkelik en noodzakelik door een plaatselike 

and necessarily incurred by a local authority, or by autoriteit of door twee of meer plaatselike autori 

two or more local authorities acting jointly, teiten gezamenlik gemaakt III verband met de 

m providing and equipping any institution oprichting en uitrnsting van inrichtingen of 

or accommodation for persons snffering from huisvesting voor personen die lijdende zijn aan 

tuberculosis in a communicable form: Provided that tuberkulose in een overdraagbare vorm: 1\'Iet dien 

the scheme as a whole and the plans, specifications verstan'de dat het schema in zijn geheel en de planncfI, 

and estimates in connection therewith sball be specifikaties en begrotingen in verband ermede door 

approved by the Minister before the expenditure de :Minister goedgekeurd moeten zijn voordat de 

or any liability therefor is incurred; . ..	onkosten gemaakt of verbintenissen te dier zakt> 

aangegaan worden'; 
(c) refund one-half of the approved nett cost actually and (c) de helft terugbetalen van de goedgekeurde netto

necessarily incurred by a local authority, or by two onkosten werkelik en noodzakelik door een plaatselike 
or more local authorities acting jointly, (after the autoriteit of door twee of meer plaatselike autoriteiten 
deduction of any revenue,) in maintaining and rna nag gezamenlik (na aftrek van aBe inkomsten) gemaakt in 

any institution for the care and treatment of verband met het beheer en het onderhoud van. 
person~ suffering from tnberculosis m a com inrichtingen voor de verzorging en behandeling 
municable form; van personen lijdende aan tnberkulose in een over· 

draagbare vorm ; . 
(d) afgezien van onkosten waarvan een gedeelte als , (d) 'apart from expenditure a proportion of which may 

voorzegd terugbetaald kan worden, de helft terugbe 	 refnnded as aforesaid, refund one-half of the 
betalen van de goedgekeurde netto-onkosten werkelikapproved net~ cost actually and necessarily incurred 
en noodzakelik door een plaatselike autoriteit geby 	a local authority in the treatment and care ofl 
maakt in verba.r:d met de behandeling en ~erzorgingpersons suffering from tuberculosis III a com· 
van 	personen h]dende aan tuberkulose ill een overmunicable form; draagbare vorm; 

(e) voorziening maken voor de behandeling en zo nodig
(e) make provision for the treatment and, where necessary, de huisvesting en het onderhoud van personen lijdende

the 	 aceommodation and maintenance, of persons aan 	tuberkuloR~ in een ove:rdraagbare vorm: Met 
suffering from tuberculosis in a communicable form: dien verstande dat waar zulk een persoon woonachtig
Provided that where any such person is domiciled is binnen het gebied van een plaatselike autoriteit 
within the area of a loc'al authority, one-half of the de helft van de gezamenlike onkosten gemaakt ten 
total cost of dealing with such person may be recovered aanzien van de betrokken persoon, door de Minister 
by the Minister directly from such local authority in II rechtstreeks op de plaatselike autoriteit op de 
manner described in sub-section (1) (d) of section wijze omschreven in sub-artikel (1) (d) van artikel 
eleven. elf mogen worden verhaald. 
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(f) 	make grants-in-aid, subject to such conditions as the 
Minister may in each Gase fix and determine, to local 
authorities or public bodies or voluntary societies or 
associations for the purpose of preventing the spread 
of, and securing proper treatment of persons suffering 
from" tuberculosis. 

(2) Every contribution or refund under this section by the 
Government to a local authority shall be subject to sucb 
conditions and the due performance thereof as the Minister 
may in each case fix and determine; shall in everv case be 
conditional on, and may be suspended or withheld by th" 
Minister pending, the due carrying out by the local authority 
of such. measures as the Minister may consider under the 
circumstances to be necessary and reasonably practicable 
for preventing or limiting the occurrence or spread, or for 
remedying conditions favouring the persistence, occurrence 

(f) 	hulptoelagen verlenen, onderworpen aan zodanige 
voorwaarden als de Minister in ieder geval kan 
vaststellen en bepalen, aan. plaatselike autoriteiten 
of pubJieke lichamen, of vrijwillige verenigingen of 
genootschappen tot verhindering van de verspreiding 
van tuberkulose en het verzekeren van behoorlike 
behandeling van. personen daaraan lijdend. 

(2) Elke bijdrage of terugbetaling door het Goevernement 
onder dit artikel aan een plaatselike autoriteit gedaan is 
onderhevig aan zodanige voorwaarden, en de behoorlike 
vervulling daarvan, als de Minister in ieder geval mocht 
vaststellen; is in ieder geval afhankelik van, en kan door de 
l\1inister worden opgeschort of onthouden worden hangende 
de behoorlike uitvoering door de plaatselike autoriteit van 
zodanige maatrcgelen als de Minister onder de omstandigheden 
noodzaJmlik en redelikerwijze doenlik mocht besehouwen ter 
voorkoming of beperking van de verschijning of verspreiding, 

or spread, of tuberculosis within its district; and shall only of tot wegneming van toestanden die de bestendiging, verschij
be authorized after consideration by the Minister of a report ning, of verspreiding van tuberkulose in haar distrikt begunsti
thereon by the chief health officer. gen, zullende machtiging daartoe slechts gegeven worden nadat 

de Minister het rapport. van de hoofdambtenaar van gezondheid 
13) Wh d "1 d' d" 'h dienaangaande overwogen he eft. \ ere any person omlCI e. m a lstnet other t an .. . . . . 

that of the local authority which has made provision for the (3) Waar een persoon. dIe woO~aC?tlg .IS In eel! a~der dlstnkt 
treatment of persons suffering from tuberculosis in an insti- dan dat van de plaatseh~e a~tOtltClt, .dl~ VO;ltZlemng gemaa.kt 
tution is accommodated maintained 01' treated in such institu- heeft voor de behandelmg m een mnchtIng van personen 
tion, the local authority may recover the cost from the local'lijdende aan tuberkulose, in zodanige inrichting onder~e
authority in whose district such person is domiciled or from thc brach.t, .onderhouden of behandeld wordt, kan ~e plaats~h~e 
magistrate where there is no local authority other than the ~uto~ltelt . de. kosten verhalen op de plaatsehk~ a.utonteIt 
maO'istrate for such district. m wier dlstrlkt de hetrokken persoon woonac htl/.! IS of op 

'" 	 de magistraat waar er geen plaatselike autoriteit is behalve 
de magistraat van het distrikt. 

Administra- 51. It shall be the duty of the administrator when so re- 51. De d" t t . r ht indien de Minister Administra
'':~ may pro- quested by the Minister to make provision in connection with Ik 1 a t

m1ms 
r:" e,tlt :s ve~p l~ , b d t 1 tour kan 

:o~t~~:om- general or chronic sick hospitals or elsewhere for the treat- z~ t ve~ ang .' koor~lem~g I e m; e~m ver and m~ ~ g~ml~ne onder
for cases of ment or accommodation, care and maintenance of persons Of c ltome~- Zle en· oaJn a en 0 e ers voor e ~. an e mg komen 
tubernuloBI'S ff' g f t b I" . bl f ·th 0 opnemmg, verzorgmg en het onderhoud van h]ders aan versohaf'fen , . su erIn rom u ercu OSIS In a commullica e orm on e b k I -. ,~ 	 l"d' d't' ... , tu 	er 11 ose III een overdraagbare vorm, onder de volgende voor IJ ers

foIIOWIng con 1 IOns :-	 d ~ Mn t\lberku 
voorwaar en:-	 lose. 

(a) 	 Before any capital expenditure or liability is incurred (a) voordat kapitaaluitgaven gedaan of verbintenissen 
the approval of the Minister and the local. authority aangegaan worden, moet de goedkeuring van de 

Minister en van de betrokken plaatselike autoriteitor authorities concerned (if any) shall be obtained as 
of autoriteiten, 	zo die er zijn, worden verhegen beto the accommodation to be provided and the method 
treffende de akkommodatie te worden ·verschaft en de of providing it. 
wijze waaropzij zal worden verschaft; 

(b) 	 The cost of providing, equipping and maintaining any (b) de onkosten van verschaffing, uitrusting en instand
special accommodation set apart for such persons houding van speciale akkommodatie ten behoeve 
and of their treatment shall, after the deduction of van zulke person en en hun b~handeling moet, na ~ 
any revenue, be refunded to the administrator by the aftrek van alle inkomsten, door de Minister aan de 
Minister out of the Consolidated Revenue Fund administrateur worden terugbetaald uit het gekonsoli
subject to any arrangement which may have been deerde inkomstefonds, met inachtneming van enige 
made between the Minister and any local authority overeenkomst welke aangegaan moge zijn tussen de 
under this Chapter. . Minister en een plaatselikeautoriteit krachtens dit 

Hoofdstuk. 
Advances to 52. The Minister may authorize the making of advances . . . , 
~~:~.a.utho- on such terms and conditions as maj be fixed by the 52. De Mmlster kan machtlgmg verlenen tot het verstrekken Voorsohot· 

Treasury out of the Consolidated Revenue Fund to any local aan enige plaatselike autoriteit van voorschotten uit het t~n a~'k 
authority to enable it to pay its proportion of any capital gek~:msolideerd inkomste~onds onder zulke voo~waarden ~n ~u~~~~:it:n. 
expenditure involved in giving effect to any provision of this bedmgen als de Thesaune mocht bep.alen, .ten emde haar III 

Act regarding tuberculosis. Any advance so made may be staat ~e stellen. haar ,deel van de kapltaa~Ultgaven .te .betalen 
recovered by the Minister from the local authority in manner benodlgd om UltVQermg te geven aan emge voorzlenmg van 
described in sub-section (1) (d) of section eleven deze Wet betreffende tuberkulose. De voorschotten kunnen 

. 	 door de Minister op de plaatselike autoriteit worden verhaald 
op de wijze omschreven in sub-artikel (1) (d) van artikel elf. 

HOOFDSTUK IV.CHAPTER IV. 
VENERIESE ZIEKTEN. 

VENEREAL DISEASES. 
. .. . 53. Tenzij uitdrukkelik anders bepaald is, zijn de bepalingen VenerieH 

Venereal . 53. The prOVISIOns of thIS Act, unl.ess otherwise expressed, van deze Wet, voorzover zij betrekking hebben op veneriese ziekten. 
diseA~'S. In so far as they. ~oncern venereal diseases, shall be deemed ziekten, van toepassing op syfilis (vuilziekte), .druiper, 

to apply to syphIlIs, gonorrhea, gonorrheal ophthalmia, soft veneriese oogziekte, zachte sjanker, veneriese wratten en 
chancre, venereal warts and venereal granuloma. veneriese kIlObbelziel\:te. 
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Parsollll 54. 	(1) Every person who knows or has reason to b9lieve that 54. (1) Ieder die weet of reden heeft om te geloven dat hij I?~rsonen
suffering he is suffering from any venereal disease shall forthwith consult aan veneriese ziekte lijdende is, moet onmiddellik een genees- hJden~e aa.nfrom vener

eal disease a medical practitioner with respect thereto, and shall plac€ kundige praktizijn daarover raadplegen en zich onder de ;i:~~~~8e 

to have himself under treatment by that medical practitioner or by behandeling van die of van een andere geneeskundige prakti- moeten zich 
themselves some other medical practitioner, or shall attend for treatment zijn stell en, of zich la~en behandelen in een hospitaal of tot zij " 
treated at any hospital or other place available for the treatment of andere inrichting waar veneriese ziekten behandeld worden. ge~ezen ZlJnuntil cured, 

venereal diseases. (2) Ieder die als voorzegd wegens een ven~riese ziekte ~:es~u~dige 
(2) Every person undergoing treatment for any venereal behandeld wordt moet, tot hij genezen of vrij van de ziekte bebandeling 

disease as aforesaid shall, until cured or free from Buch disease in een overdraagbare vorm zich aan de behandeling blijven stellen, 
in a communicable form, continue to submit himself to SUell onderwerpen met ~mlke tussenpozen als de geneeskundige 
treatment at such intervals as may be prescribed by any such praktizijn mocht voorschrijven, 
medical practitioner. (3) Ieder die in gebreke blijft een bepaling van dit artikel 

(3) Any person who fails to comply with any provision of na te komen is schuldig aan een overtreding. 
~his 	section shall ~e. guilty <;f, an offence, " 55. Iedere geneeskundige praktizijn die een patient behandelt Plichten van 

Dutie!! of 55, 	E~ery I?edICal practItlOner who attend~ or adVIses of van adviBs dient ten aanzien van een veneriese ziekte geneesheren,
medical anJ:' 	 patIent l~ re~pect of, any. venereal disease from waaraan hij lijdende is, moetpracti 

tioners. whICh th? patlent IS sllffermg sha11---:- " (a) de patient opmerbaam maken op de besmettelikheid 


(a) 	 dIrect the attentlO~ of the patIent to the m~ectlOus van de ziekte en op de straffen door deze Wet gesteld 
na~ure of t~e dIsease ,and ~o the penaltIeS pre- op het besmetten van anderen met de ziekte; 
sC!lbed by th~s Act, for mfectIng any other person (b) de patient waarschuwen tegen het aangaan van een 
With such dls?ase,. , , huwelik tenzij en totdat hij van de ziekte genezen 

(b) 	 warn the pat?ent agamst contractmg ma~rlage of daarvan vrij is in een overdraagbare vorm; en 
un~ess and untIl he ~as be,en cured of ~uch dlseas~ (c) aan de patient de gedrukte inlichtingen geven be-
or IS free from such dIsease m a commumcable form, treffende de behandeling van veneriese ziekten en 
~nd , ., " 	 de verplieh tingen van daaraan lij dende personen

(c) 	 gIve to the patIent s1,lch prmted l~formatlOn relatmg welke door het departement van volksgezondheid 
to ~he treatment of ve~ereal dIsease, and to the aan de geneeskundiae nraktizijn vcrstrekt mochten 
dutIes of persons suffermg therefrom, as may be rden •0 

supplied to the medical practitioner by the depart- wo, 
ment of Public Health. 56. (1) Iedere ouder, of voogd van een kind die weet of reden Plichten van 

'. heeft te geloven dat zulk een kind aan veneriese ziekte lijdende ouders ofDuties of 56. 	(1) Every parent or guardJan of a chIld who knows or,s t dat kl'nd door een geneesheer laten behandelen tot voogdcn vanparents or b r th t h h'ld' ff' f 1 , moe, 	 . besmette 
guardians Ii.as reaso~ to Cleve ,a sue c ,I IS su ermg rom any net kind genezen of vrij is van zodanige ziekte in een kinderen, 

of infected v?nereal dlsease s~all caus~ ~uch chll~ to be tr~at~d for such overflraagbal'e vorm, 

children, 
 dIsease by a me~ICal p:actltlOner u~td such chIld lS cured or (2) Iedere ouder of :voogd, van een kind die nalaat of ver

free from such dIsease m a ~ommumcable forn;. ,zuimt het kind als voorzetrd te laten behandelen, is schuldig 
(2) Every parent or guardIan of any such chIld who falls or tredl' 

h 'ld d at 'd h 11 b 'I aan een over n""
a '" 

neglects to have t hat c I treate as oresa1 s a e gUl ty ~ , 	 , 
, of an offence. '. ,57. (1) Ieder die, li)dende aan een Venerl?,Se ~iekte i,~ een ~~~~;!~:~ 

Infection by 57. (1), Every person, who, whIle suffermg from any :venere~l over,draag,?are vorm, III dlenst treed~ of bhJft In of ~lJ een ployeerden, 
employees. disease III a commumcable form, accepts or contmues m fabnek: wI~kel" hotel, restaurant, hUlS ~f andere p~ek m een 

employment in Dr about any factory; shop, hotel, restaurant, hoedamgheid dIe medebrengt de oppassmg van kmderen of 
hOllse, or other place in any capacity entailing the care of het hanteren :"an voedsel of v.oedselgereedscha~, bestem~ voor 
children or the handling of food or food utensils intended for de konsumptle of h~~ g~?rUlk ,;ran ander.~n, .1S sc~uldlg aan 
consumption or use by any other person shall be guilty of een overtredmg, tenz1J, hI) bevrl]st dat hI] met WIst of ver
an offence, unless he proves that he did not know or uspect, moedde en g~~n redehke ,~rondell had te geloven of te ver
and had no reasonable means of knowing or suspecting that moeden dat hI] dRaraan hJdende was. 
he was so suffering. ' (2) }eder die te en~ger ti)d na, de invoering van deze Wet 

(2) Every person shall be guilty of an offence who employs ?en !I)der aan venenese zl~kte m e,en overdraagbare v?rm 
or continues to employ any person suffering from any :venereal~n ~lenst neemt of houdt, IS s?huld1g aan een .. ove~redmg, 
disease in a communicable form if, by reason of such em_mdlC~ de bet::okken persoon, Ult, ho?fde van Zl]n dienstbe
ployment, such person is required or is permitted to have theltrekkIng verphcht of gerechtlgd IS kmderen op te passen of 
care of children or to handle any food or food utensils intendedlvoedsel o~ voedselgeree~schap te hanteren beste:nd voor de 
for consumption or use by any person other than the person kommmptlC o,~ het gebrUlk van ee~. ander d~~ d~ geen;ployeerde 
employed, unless t~e defendant proves that he did not know persoon, tenzl] de :",erweerder b~WI]St .dat hlJ Illet Wist of ver
or suspect, and had no reasonable means of knowing or moedde en dat hI] geen redehke muldelen ~ad om te weten 
suspecting, that the person so employed by him was suffer- of te vermoeden, dat, de al~us door hem geemployeerde per
ing from such disease. soon aan zulk een zleikte J liJdende was. 

Duties of 58. (1) It shall be the duty of every medical officer of health 58. (1) ledere geneeskundige ambtenaar van gezondhei:d en Plicht va~ 
medical and every district surgeon in their official capacit v and of iedere distriktsgeneesheer in hun officiele kapaciteit en iedere gezbondheJds
offieers of • ,- h' 	 am tenl1ren 
health every Government medical officer who knows or as reason Regerings geneeskundige ambtenaar die weet of reden heeft om distrikt • 
and distriet to believe that any person is suffering from any venereal te gel oven dat een persoon lijdende is aan veneriese ziekte in ::nee8here~ 
surgeons, disease in a communicable form and is not under treatment een overdraagbare vorm en niet onder behandeling van een om te rap. 
toreport,and by a medical practitioner. or is not attending for medical aeneesheer staat of die zich niet geregeld en als voorgeschreven porteren en 
pow?rts °tef treatment regularly and as prescribed by such medical practi- door de geneesheer laat behandelen, is verplicht zulk een persoon bhevdoegd
magIs ra 

0 

~. " , h f th . h 'f I k' k' 11 d h 'f d e en vantioner, to gIve written notICe to suc person 0 e reqUlre- sc rI te i III enms te ste en van e voorsc n ten van eze magistratE>n, 
ments of this Act in regard to attendance for treatment of Wet met betrekking tot geneeskundige behandeling van lijders 
persons suffering from venereal disease and, if thereafter such aan veneriese ziekte, en indieu zulk een persoon daarna niet 

does not comply ,Vith those requirements, to report aan die voorschriften voldoet de zaak aan de magistraat te 
matter to the magistrate, rapporteren. 

(2) Upon receipt of any such report the magistrate shall (2) ,Op ontvangst van het rapport zal de magistraat 
make such further enquiry, or shall make such order or orders, zodanig verder onderzoek doen, of zodanige order of orders 
or shall institute such proceedings, as he may deem necessary geven, of zodanige maatregelen nemen als hij voor de be
for the proper enforcement of the provisions and for the hoorlike handhaving van de bepalingen en het bereiken van 
attainment of the objects of this Chapter, de doeleinden van dit Hoofdstuk nodig oordeelt. 

(3) An order under this section may require the person (3) Een onder dit artikel gegeven order kan de daarin ge
na.med therein- noemde persoon gelasten

• 
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(a) 	 to furnish a certificate by a medical practitioner (a) om een certifikaat van een geneesheer over te leggen 
as to whether he is or is not suffering from .a.venereal vermeldende of hij al dan niet lijdende IS aan veneriese 
disease, in a communicable,;;}orm; or ziekte in Mn overdraagbare vorm; of 

(b) om op een gegeven tijd en plek te verschijnen voor 
tion by a medical practitioner named in the order; 

(b) to attend at a specified time and place for examina
onderzoek door een in de order genoemde geneesheer ; 

or of 
(e) om geregeld voor geneeskundige behandeling te ver(e) to attend regularly for medical treatment at times schijnen op de in zodanige order aangegeven tijdenand 	at a place specified in such order; or en plek; of 	 ,

(d) 	 to proceed or be removed to and to remain or be (d) om zich te begeven, of overgebracht te worden, naar 
detained under treatment in a special hospital or een speciaal hospitaal of plaats van huisvesting
place of accommodatio:r;l provided or established under bepaald of ingesteld onder dit Hoofdstuk en daar 
this Chapter, either for a specified time or until cured onder behandeling. te blijven hetzij voor een 
or free from the disease in a communicable form; or bepaalde tijd; hetzij totdat hij 'genezen of vrij 

van de ziekte is in overdraagbare vorm; of 
trate may deem necessary for the proper safeguard (e) om gevolg te geven aan zodanige andere vereisten 
ing of the health of such person and of the public welke de magistraat nodig oordeelt voor de behoorlike 
health. beveiliging van de gezondheid van zodanige persoon 
.. 	 en van de volksgezondheid. 

(e) to comply with such other requirements as the magis

(4) An'y p<:l!~on who falls to comply with any order made (4) Ieder die in gebreke blijft een onder dit artikel 
under thl.s se~tIOn, .or who escapes or attempts to e~cape from gegeven order na te komen, of die ontsnapt of poogt te ont
any .hospltal m which ~e has been ordered to remaIn or to be snappen nit een hospitaal waarin. hij gelast werd te blijven 
detaIned, shall be guilty of an offence. of te worden aangehouden, is schuldig aan een overtreding. 

Conveyance 59. Eve.ry perso~ who, knowing that he i~ suffer~ng from a 59. Ieder die, wetende dat hij aan een veneri~se ziekte ,?verbren
of infection venereal disease, Wilfully or by culpable neghgence mfects any lijdende is opzettelik of door strafbare nalatigheid een ander gmg va.nan offence. 

other person therewith, or does or permits or suffers 'any act daarmede besmet of een handeling verricht of toelaat of besm~ttm~ 
. I I d h'nf' f th . h' 	 een ,ergrlJp.like y ~o ea to tel ~ctIOn 0 any 0 er person Wit any toestaat, welke waarschijnlik de besmetting van een ander met 

such disease, shall be gUIlty of an Dffence. een zodanige ziekte ten gevolge zal hebben, is schnldig aan een 
. . overtreding.

Detention in 60. (1) Where any person sentenced to lmpnsonment undel . 
hospital of thif! Act or any other law is suffering from a venereal disease 60. (1) Wanneer iemlmd, gevonnist tot gevangenisstraf Aanhoudmg 
infected . d f h . k h d W f d l"d d' van besmettein a communIcable form, he may, by or er 0 t e magistrate, rac tens eze et 0 an ere wetten, IJ en IS aan een vene- . 
persons. 	 . . If'" k . d b k h" I personen mbe removed to a special" hospital or pace 0 accommodatIOn nese zle te In een over raag are vorm, an IJ OP' ast van de hospitaa1. 

provided or established nnder this Chapter and be detained magistraat worden overgebracht naar een speciaal hospitaal 
under treatment therein until the expiry of his sentence, and of plaats van hnisvesting bepaald of ingesteld onder dit Roofd
the magistrate, on the representation of the district surgeon stuk en daarin worden aangehouden onder behandeling tot 
or medical practitioner treating such person, and if satisfied)verstrijking van zijn vonnis, zullende de magistraat, op vertoog 
that the public health cannot otherwise adequately be safe- van de distriktsgeneesheer of geneeskundige praktizijn die 
O"uarded and that such person when released is unlikely to zodanige persoon behandelt, en wanneer hij overtuigd is dat 
~ndergo treatment by a medical practitioner for such disease, de volksgezondheid niet anderszins behoorlik beschermd kan 
may order that he be detained in such hospital or place either worden en dat zodanige persoon na ontslag zich niet zallaten 
for a specified period after the expiry of his sen.tence or until b.ehandelen door een geneeskund~g~ praktizijn voor .~odanige 
he is cured or free from the disease.in a communIcable form. zlekte, kunnen gelasten dat hI) In zulk een hospltaal of 

.,. 	 plaats worde aangehouden voor een bepaalde termijn na de 
(2) Any per~on sO' detamed In a hDspltal or othe~ placc verstrijking van zijn vonnis of totdat hij genezen en vrij is 

( of accomm~datIOn who escapes or attempts tp escape therefrom van de ziekte in een overdraagbare vorm. 
shall be gUIlty of an offence. (2) Ieder die aldua in een hospitaal of andere plaats 

Medical 61. Where the Minister, on a report by the chief health van huiavesting aang~houden ~ordt en daaruit o~tsnapt of 
or examination officer, has reason to believe that venereal disease is prevalent tracht te ontsnappcn IS schuldlg aan een overtredIng.

of inhabi-	 . 
tants of, amongst the residents in any premises or localIty he may 61. De Minister die op grond van het rapport van de a,mbte- G.eneesklln
localities issue an order requiring the examination by a medical prac- naar van gezondheid, redenen heeft om te geloven dat er dlgkonder. 
wher~ vener- titioner of any person or of persons of any specified class or onder de bewoners van zekere percelen of lokaliteit veneriese ~~:o:::~ 
~a~. dIsease description residing therein. Any person who refuses to ziekte heerst., kan gelastendat enig persoon behorende tot een van 
b: ;;:~~l:~t. comply with such order or with any law~ul instr~c~ions bepaalde daarin w~nende. klass.e door een geneesheer onder- J~k.aliteiten 

given thereunder or who obstructs .any medICal practitIOner zocht worde. Een leder die weigert Dm aan zulk een order te "aar . 
· d ffi . h . t f h h f d d 	 . . k' veneneseor other du1y authonze 0 cer In t e carryIng ou 0 suc ge oorzamen 0 aan aaron er gegeven wettIge Instru ties, ziekte 

order shall be guilty of an offence. of die een geneesheer of andere behoorlik gemachtigde ambte- gedach~ 
naar hindert in het uitvoeren van zulk een order, is schuldig wordt te 

Examina 62. Where 'any order is made under this Chapter requiring aan een overtreding. heenen. 
tion of 
females by the medical examination of anr female over the ~ge of twelve 62. Wanneer bij een order onder dit Roofdstuk gegeven, het Onderzoek 
women years and .such fe~~le deSIres to "?e .examIned by a onderzoek van een vrouwelik persoon boven de leeftijd van ~~~rvrouwen 
medical woman medICal practitIOner, such exammatIOn sh.all be made twaalf )'aar gelast wordt zal het onderzoek op verlangen an' . 
practi  d' 1 . . 'f' bl'l ' 	 v vrouwehkeby a woman me lCa practltIOner lone IS reasona y aval - de vrou-welike persoon, door een vrouwelike geneeskundige dokters,tioners. 


able. praktizijn geschieden als het redelikerwijze mogclik is zulk cen 

Rights of 63. Any person detained in hospital under this Chapter geneeskundige praktizijn te krijgen. 
persons 

shall be entitled to arrange, at his own expense, for his exam- 63; Ieder die onder dit Roofdstuk in een hospitaal wordt !'l.echte~ vandetained in 
hOllpital. ination by any medical practitioner, and a report of such aangehouden is gerechtigd zich op eigen kosten door een 1Il hosplttlaJ 

.-. h 11 b f . h d h . t t h h 1 k II d aanOellOudellexammatlOn s a e urDlS e to t e magis .ra e. w 0 may genees eer te aten onderzoe en, Zl1 en e een rapport van dat per;onen. 
thereupon cause to be made any further exammatIOn of such ondcrzoek verstrekt worden aan de magistniat, die 7.U 

person which he may deem necessary. No person shall be nodig alsdan een verder onderzoek van zulk een persoon kat! 
detained in hospital under this Chapter who is not, or is no gelasten. Niemand zal, onder dit Hoofdstuk in een hospitaal 
longer, suffering from a venereal disease in a communicable worden aangchouden die niet, of niet langer, lijdende is aan 
form. een veneriese ziekte in een overdraagbare vorm. 
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Proceedings 64. Enquiries and proceedings before a magistrate or any 64. Onderzoekingen en verrichtingen ingevolge dit Hoofdstuk Verrich:tin •. 
to be in d court of law under this Chapter shall be secret and conducted voor een magistraats- of ander gerechtshof zullen geheim zijn gan zul1e~ t.n 
camera Oil. d h d h f h II b k . h . ' h d d d d b ff' 'd kk camera ZlJnreports. etc., ~n camera an t e recor s t creo s a e ept In t· e manner en ~n camera ge OU enwor en, en e es etre en e stu' en en rappor
not to be and form prescribed by regulation, anything to the contrary wIlen, niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen in andere ten, enz., 
published. notwithstanding in any other law. Any person publishing or wetten, bewaard worden op de wijzc en in de vorm voorge- mogen, niet 

divulging the name of any person dealt with under this Chapter ~chreven bij regulatie, zuTLende een ieder die de naam van gep;d,bhceerd 
or the nature of the charge or evidence or the results of such enige persoon b~handeld onder dit Hoofdstuk of de aard van wo en. 
enquiries or proceedings or the contents of any report, certifi- de aanklacht of bewijslevering van de resultaten van deze 
cate, document or order in conneetion therewith or any other onderzoekingen of verrichtingeu publiceert of openbaar 
matter coming to his knowledge in connection with anythin/! ma,akt, of de inhoud van een rapport, certifikaat, dokument of 
arising under this Chapter to any unauthorized person, andlorder in verband, daarmede, of enige andere zaak te zijner 
any person who without lawful justification or excuse falsely kennis komend'e in verband met aangelegenheden onder dit 
alleges that any person is suffering or has suffered from venereal Hoofdstuk, aan een onbevoegde persoon mededeelt, a18
disease, shall be guilty of an offence. mede ('en tedeT die zonder geldige reden of vel'ontschllliiiging 

valselik beweert dat iemand lijdende is of gel eden heeft aan 
een veneriese ziekte, schuldig zijn aan een overtreding, 

Publicati~n 65. (1) No person shall publish any advertisement or. .,. Publikatie 
of advert,se· sta,tement intended to promote the sale of any medicine, 65. (1) NlCmand mag een a~vertentle of verklarmg pubh~ van 
:~~!~ of appliance or article for the al1evi~tion or cure of any venereal cere1:1 .~trekkende tot be,:ordermg va~ d,e verkoop ,:"an een advertentie 

disease or disease affecting the generative organs or func- medicI)n, .appar~at of art~kel ter verhchtmg of g~nezmg van v,:n genees
tions, or of sexual impotence, or of any complaint or infirmity een ven~rlese zwkte of zle~te van de voortplantm~sorganen nnddelen. 
ariain"" from m relating to sexual intercourse. lof funkties of van geslachtehk onvermogen of van emge kwaal 

'" 	 of gebrek "Voortspruitende uit of betreffcnde geslachtelike 
(2) Any person who publishes any such advertisement or state- gemeenschap. _ .. . 

ment by printing it in' any newspaper or exhibiting it to (2) leder ~le zulk ee? advertenhe of verklarmg ~n een 
public view in any place 'or delivering or offering or exhibiting koera:r:t pubhceert, openhk verto.ont of afievert of aanbledt of 
it to any person in any street or public place or in any public ~an lemand op straat, of ill een openb.are pIck, of 
conveyance, or who sells, offers or shows it or sends it by ~n een openbaar vervoermiddel yertoont, of dIe dezelve 'aan 
post to any person, shall be guilty of an offence. For the lemand v~rkoopt, .te koop aanbledt .of vertoont of pcr. post 
purposes of this section "advertisement" or "statement" verzen~t, IS ~chuldlg aan een,~vertredm~. "Vom ,?e doelel~dc~ 
inclJldes any paper, document or book containing any sucb van dlt artlkel zal ond.er a~vertenhe of verklarmg. 
advertisement or statement. tevens verstaan worden een papler, dokument of boek waann 

zulk een advertentie of "Verklaring Voorkomt. 
(3) This section shall not apply to publications by the (3) Dit artikel is niet van toepassing op publikaties van 

department of Public Health or by any local authority, public hetdepartement van volksgczondheid of van een pIaatselik 
hospital, or other public body in the dischar/!e of its lawful bestuur, openbaar hospitaal, of ander openbaar lichaam i~ 
duties, or by any society or person acting with the authority de uitoefening van zijn wettige funkties, of van een vereniging 
of the Minish'r first obtained, or to any books, documents or of persoon handelende met de tevoren verkregen toestemming 
papers published in good faith for the advancement of medical van de Minister, of van boeken, dokumenten of geschriften 
science. die te goeder trouw gepubliceerd worden ter bevordering 

, 	 van de geneeskunde, 

Ministermay 66. The Minister, subject to regulations which he is hereby 66. De Minister kan met inachtneming van regulaties, tot ~~~ister kan 
ma~e contri- authorized to make and which may deal with the procedure de vaststelling waarvan hij bij deze gemaehtigd wordt en g;v::

g = 
butlO~S and to be followed, the conditions to be complied with and any welke de te volgenwijze van handelen zullen neerleggen, de gelegenheid 
f~~iliti:s for other matters necessary for,' the proper carrying out of the voorwaarden waaraan moet worden voldaan en enige andere serscha,fien ) 
the diagnosis provisions of this section, may- zaken nodig· voor de behoorlike uitvoering van de bepaIingen ~?or de 
and treat- . . • van dit artikel- , lagnose . en 
ment of (a) prOVIde m Government or other laboratOrIes for _. behandelmg 
v~mereol the carrying out of bacteriological or other labora- (a) Goevernements of an?ere .laboratorla opnchten yoor ~:eries& .. 
dIseases. tory examinations for the purpose of ascertaining het doen :ran baktefl?logtese of andere labora~onum- ziekten. 

whether any person is suffering from or is cured ~~derzoe~ngen ten emde .vast te stell en ?f Ie~l:t.nd 
of any venereal disease, or is free from any such hlden.~e. IS aan of genezen. IS va~ een vene!lese zlekte 
disease in a communicable form, Such examinations of VrI] IS van ~ulk een zlekt~ m een overdraagbare 
shall be free of charge; "Vorm., Zodamge onderzoekmgen zuBen kosteloos 

- geschieden ; 
(b) 	 make provision for the free treatment and, where neces- r (b) voorziening maken v:oor de kosteloze behaudeling, en 

sary, the accommodation and maintenance, of per- waar nodig voor de hllisvesting en het onderhoud van 
sons suffe~ing from "Venereal disease. Such provision personen lijdende aan "Veneriese ziekten. Zodanige 
shall be made as far as practicable in connection with! voorziening zal zover doenlik gemaakt worden in 
general or isolation hospitals or similar institutions by; verband met aIgemene of isolatie-hospitalen of derge
arrangement with the administrator or the hospital, i lijke inrichtingen in overleg met de administrateur of 
local or other authority concerned; I het betrokken hospitaal. de plaatselike of andere 

(c) 	supply, free of charge, such remedies as may be speci-
1 

autoriteit; 
fied from time to time in the Gazette, for use inthe1. (\l) kosteloos de geneesmiddelen verstrekken, welke van 
treatment of persons suffering from venereal diseasei tijd tot tijd in de 8taatskoerant mochten worden 
who are treated as free patients at any publici opgegeven, voor gebruik bij de behandeling van 
institution; personen lijdende aan veneriese ziekte, die in eenII 

openbare inrichting kosteloze behandeling ontvangen ; 
(d) 	 refund to any local authority, or to two or more local (d) aan een plaatselike autoriteit of aan twee of meer plaat

authorities acting jointly, two-thirds of the nett selike autoriteiten die gezamenlik handelen twee-derden 
cost of any approved scheme for providing treat- terugbetalen van de nettb kosten van een goedgekeurd 

ill,1') (i1}l 1 i:J. ~ '11 a intenance and accommodation sdJcma voor het geven van behandcling, met inbegrip 
where necessary), for persons who are suffering from Van huisvesting en onderhoud waar no dig, aan per-

venereal disease; sonen, die lijdende zijn aan veneriese ziekte,; 
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(e) 	 establish and maintain special acco~modation for the' (e) speciale huisvesting instellen en in stand houden VOOl 

maintenance and treatment of persons suffering from het onderhoud en de behandelillg van personen lij
venereal disease who are liable to detention; dende aan veneriese ziekte die onderhevig zijn aaD 

aanhouding ; 
(/) make grants-in-aid, subject to such conditions ,as ill subsidies geven,' onderworpen aan de voorwaarden 

the Minister may in each case fix and determine, die de Minister in ieder geval mocht vaststeUen aan 
to local authorities or other public bodies or volun plaatselike autoriteiten of andere openbare lichamen 
tary societies or associations for the purpose of of vrijwillige verenigingen of genootschappen tot, 
preventing the spread of, or securing the proper verhindering van de verspreiding van veneriese 
treatment of persons suffering from, venereal disease. ziekte of het verzekeren van behoorlike b!iJhandeling 

voor personen daaraan lijdende. 
P "f 67 . 67 D d" t t . I' ht 1 d Voorzieningrovlslon or • It shall be the duty of the administrator, when so re-I , " e a m:t.ms, ra eur IS verp ~c op ver angen van e voor behan
treatmelnt of quested by the ,Minister to make provision in tlonnectionMmlster voorzlemng te maken m verband met algemene deling van 
venerea ' I'd b h d I' I"d d ' disease may with general hospitals or elsewhere for the treatment of hospltalen, of el~ers, voor e e an e mg van personen I) en e v~neriese 
be made in persons suffering from venereal d,isease: 1l.an venenese zlekte: , ziekte kan 
connection ' Met dien verst1J.nde dat- " gemdaakt.

"with 	general p 'd d h t 
hospitals. rOVl eta 

(a) before any capital expenditure or liability is incurred 
the 	approval of the Minister and the local authority
or authorities concerned (if any) shall be obtained as 
to the accommodation to be provided and the method 
of providing it; 

(b) 	 the cost of providing, equipping and maintaining any 
special accommodation set apart for such persons and 
of their treatment shall, after deducting any amounts 
received, be refunded to the administrator by the 
Minister out of the Consolidated Revenue Fund, 
subject to any arrangement which may have been 
made between the Minister and any local 'authority
under this Chapter. 	 ... ,., 

. 	 wor en III
(a) 	voordat kapltaalUltgaven of andere schulden worden verband met 

gemaakt de goedkeUl:ing van de Minister en de alge~ene
betrokken piaatselike. autoriteit of autoriteiten, zo hospltalen. , 
er zijn, moet worden verkregen voor de te verstrekken 
akkommodatie en de wijze van verstrekking; 

(b) 	 de kosten in verband met het verstrekken, inrichten 

en instandhouden van speciale huisvesting bestemd 

voor zodanige personen en in verband met hun 

behandeling, na aftrek van ontvangen bedragen, door 

de Minister aan de administrateur terugbetaald 

zullen worden uit het gekonsolideerde inkomstefonds, 

met inachtneming van de schikkingen die getroffen 

mogen zijn tussen de Minister en plaatselike autori

teiten krachtens dit Hoofdstuk. 

68. 	De Minister kan, machtiging verlenen hetI tot geven Minister kan 
Ivan voorschotten aan een plaatselike autoriteit uit het gekonc voorschotten 

Minister may 68. The 'Minister may authorize the making of advanceslsolideerde inkomstefonds, op de voorwaarden en bedingen !.I1,akn bplatatse
d' . b J: - d bTl 	 d' 1 e os urenauthorize on suc h terms an d con ItlOns as may e 1U1.e y the reasury te worden vastgesteld door e ThesaurIe, om zodoende de autoriseren, 

r~nces ~o out of the Consolidated Revenue Fund to any local, plaatselike autoriteit in staat te stellen haar gedeelte van de 
r~ties. aut 0- authori~y to ,enable i~ to 'p~y its proporti<?n of any capitallkap~taaluitga~en te betalen voortvloeiende uit de ten uitvoer

expendIture lIlvolved III glvmg effect to thIS Chapter, Any\eggmg van dIt Hoofdstuk. De voorschotten kunnen door de 
advance so made may be recovered by the :Minister from the Minister op de plaatselike autoriteit worden verhaald op de 
local authority in manner described in sub-section (1) (d) of wijze omschreven in sub-artikel (1) (d) van artikel elf. 
section eleven. 69. 	(1) De Minister kan regulaties vaststellen- Ministe~ kan 

(a) vQor.schrijvende de vormen van certifikaten, 'kennis- :~k:~ies
Minister may 69. (1) The Minister may make regulations gevmgen, orders, of opgaven en aantekenboeken temake re~u· 

worden gebruikt in verband met veneriese ziekte en 
( 

lations. (a) prescribing forms of certificate, notices, orders, or 
omschrijvende de inlichtingen die daarin verstrektreturns and books of record to be used in connection 
moeten worden en gelastende het verstrekken enwith venereal disease, and defining the information 

, voorschrijvende de gebruikswijze daarvan door magito be furnished therein, and requiring the furnishing 
straten,' distriktsgeneesheren, plaatselike autoriteiten, and prescribing the manner of use thereof by magis


trates, district surgeons, local authorities, medical 
 geneeskundige ambtenaren van gezondheid en 
officers of health and others; anderen; 

(b) plichten opleggende in verband met veneriese ziekte 
(b) conferring powers and imposing duties in connection aan magistraten, distriktsgeneesheren, en andereJ with venereal disease on magistrates, district sur Goevernements geneeskundige en andere ambtenaren, 

geons and other Government medical or other plaatselike autoriteiten, 'geneeskundige ambtenaren 
officers, local authorities, medical officers of health, van gezondheid, werkgevers, eigenaars van gronden
employers of labour, owners of land on which reside I waarop naturel1en of kleurlingen won en, .en naturelle
natives or coloured persons, and native chiefs or hoofden of hoofdmannen;I· 

headmen; (0) binnen de streek die mocht worden omschreven, de 
voorzieningen van dit Hoofdstuk en de wijze van(0) adapting, within such area as may be defined, the handelen daaronder aanpassende aan het verstandelik provisions of this Chapter and the procedure there vermogen en de speciale omstandigheden van p€r\lnder to the understanding and special circumstances 
sonen van biezondere rassen of verschillende klassen of persons of particular races or different classes of 
van personen ; persons; (d) voorziening makende voor de doeltreffende ten uitvoer 

(d) 	 providing for the effective enforcement of this Chapter. legging van dit Hoofdstuk met betrekking tot per
as regards persons of particular races or different sonen van biezondere rassen of verschillende klassen 
classes of persons and assigning, where deemed van personen en, waar zulks wenselik wordt geacht, 
desirable, responsibility in connection therewith i de verantwoordelikheid in verband daarmede op
to local authorities or employers of labour; I leggende aan plaatselike autoriteiten of werkgevers; 

(e) betreffende het bestuur, onderhoud en inspektie
(e) as to the management, maintenance and inspection van 	hospitalen of andere inrichtingen voor de doel

of hospitals or other institutions for the purposes ofl einden van dit Hoofdstuk en de aanstelling en plichten 
this Chapter and the appointment and duties of van 	daarin dienstdoende personen of anderszins in 
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persons employed therein or otherwise in connection verband met het/llitvoeren of handhaven van dit 
with the carrying out or enforcement of this Chapter: Hoofdstuk ; 

(f) 	betreffende de klassifikatie, behandeling, kontrole en 
(I) 	as to the olassification, treatment, control and disci- discipline van person en b~ha;nde~d of aangehoud~n in 

pline of persons treated or detained in such hospitals zodanige italen of lllrlChtmgen en verpbchte 
or instituHons and prescribing compulsory work for arbeid voo ijvende voor zodanige personen waar_ 
such persons where deemed desirable; zulks wenselik wordt geacht; 

(g) 	 prescribing the precautions to be taken by persons (g) voorschrijvende de voorzorgsmaatregelen to wO,rden 
suffering from, or attending on or having the care genomen door personen lijdende aan veneriese zlCkte 
or charge of persons suffering from, venereal disease; of personen die hen verplegen of verzorgen en toe-

and generally for better carrying out the provisions and attain- zicht over hen houden ; 

ing the objects and purposes of this Chapter, en in 't algemeen om de bepalingen van ,dit Hoofdstu~ beter 


(2) Any person who contravenes or fails to comply with te kunnen uitvoeren en de beoogde doelemden te berelken, 
any regulation made under this section shall be guilty of ani (2) leder die een regulatie gemaakt onde~ dit artikel schendt 
offence, of niet nakomt, is schuldig aan een overtredlllg. 

CHAPTER V. HOOFDSTUK V, 
PORTS AND INLAND BORDERS OF THE UNION" HAVENS EN BINNENLANDSE GRENZEN VAN DE UmE. 

Application 70, The provisions of this Act as regards vessels, except where' 70. De bepalingen van deze Wet zijn, voorzover ni?t anders Toepa~5in&,
of provi

otherwise expressly stated, shall apply to every vessel of what-, uitdrukkeli.k voorzien is van toepassing op vaartmge;n van van bepahnlions. 
soever kind anchoring off or arriving in any port or beingiwelke soort ook die voor anker liggen of aankomen 1Il een gen, 
elsewhere within the territorial waters of the Union: Pro! haven of zieh cIders bevinden binnen de territoriale watereu 
vided that the Minister may, subject to such ,conditions orivan de Unie: Met dien verstapde dat de Minister, behoudens 
limitations as may be prescribed by him, exempt from any1enige door hem voorgeschreven voorwaarden of beperking~n 
such provision any ,of His Majesty's warships or any wa.r-Ivan enige zodanige bepaling kan onthefI~n enig oorlogschlp 
ship of any foreign country, or any vessel' engaged sol~l:y mlvan Zijn }<Iajesteit alsmede enig oorlogsclnp. van een vreemde 
the coasting trade and plying o.nly between ports of the DIllon'imogendheid of vaartuigen die uitsluitend m de k~sthandel 

'gebezigd worden en aIleen tussen havens van de UIlle v,aren. 
Prohibition, 71. (1) Except in case of danger, no master of a vessel 71. (1) Uitgezonderd in geval van gevaar mag geen schIpper Verbod ,:an 
of ?ommunJ- arriving at any port or place in the Union and no person on van een va3rtuig dat in een haven of plaats in de Unio aankomt ko~munJ-
catIOn , . hi' t t t ' t· 	 d I f d katie tussen between b~a.rd thereoi s a I cO,mmuIllcate or a temp. 0 commUlllca e en mag lllemand aan boord daarvan met e wa 0 nll't an ere vaartuigen 
vessels and WIth the shore or wlth any other vessel or any boat, and no. vaartuiaen in gemeenschap treden of trachten te treden, en mag en land voor
the shore persoll from the shore or from any other vessel or boat shallniemand aan wal of op een ander vaartuig of boot dat prati?k 
~;fo~; grant- comI~lUnicate with mch vessel, otherwise t~an by signal, u~tjll in gemeenschap treden met zodanig, vaartuig, ?ehalve verleend IS. 

l!!t' ue pratIque has been granted to such vessel In accordance wIth'ldoor seinen totdat I>ratiek aan dat vaartUlg verleend IS overpra Iq '. , , .h h" 	 . fd k
~egul?,hons ma~e under tllls Chapter: Provlded t, at not mg eenkomstig de regula ties vastgesteld ~:)lld~r dIt Ho,o_ stu : 
Ul tillS sub-sectIOn shall prevent any port officer, pIlot, or other Met dien verstande dat het bepaalde III dlt sub-artlKel geen 
duly authorized officer from coming alongside or boarding any havenbeambte, loods of andere bevoegde beambte belet om 
such vessel. . 	 " langs- of aan boord van zulk een vaartui~ te komen. 

(2) No fee shall be payable III respect ,of the exa~ll!lahon by (2) Geen fooi is vcrschuldigd ten aanZlen van het onderzoek 
the port health officer of, and the grantlllg of pratIque to, any door de haven-rrezondlteidsbeambte van, en het verlenen van 
vessel arriving at any port or place in the Union. • pratiek aan een" vaartuig aankomcnde in een haven of plaats 

in de Unie.. ,
Notification 7~. (1) The provisions, of this Aet ,in r~spect. of t~e 72. (1) De bepalingen ,y~n deze Wet ten aanzien -:an ~~:re!!:Chil'
of occur notIficatIOn ?f the occurrence of ?ases of InfectIOUS dlsea.se l!1 de aangifte van de verschlJnlllg van gevallen van besm,ettebl{e ning van )rence of 
infectious man, or of SIckness or mortahty In rodents or other alllmais ziekte bij mensen of van ziekte of sterfte onder knaagdteren of be'mettelike 
disease or susceptible to plague, '3hall apply to every vessel at any port andere voor de vatbare dieren, zij;n van toepassing op ziekte of 
deaths on or~lace ,in the Union, but wherever it is t,herein requi!ed t~lat aBe vaartuigcn in enige haven of I;laats in de Unie, doch wa3:~ ~t;:~fgevallen
board of notIficatIOn be made to the local authOrIty such notIficatIOn daarin gevorderd wordt dat aangJite gedaan moet w.orden b~~ b()ord vanvess?ls, 

shall be made to the port health officer, , 	 de plaatselike aut-oriteit, zal zodanige aangifte gescllleden blJ vaartuigen. 
(2) No fee shall be payable ~o ~ny ShIp sUl'g~on or other de havcn-gezontlheidsbeamble. 

medical offi~er of a vessel or sh~ppIni? com~any III respect of (2) Geen fooi is verschuldigd aan een sche?psdokter ~~ 
the notificatIOn of any case of ll1fectIOus dIsease on board of a,ndere geneeskundige beambte van een vaa~tUlg, of rederI] I 
any vessel., 	 . voor de aangifte van gevallen van besmettehke zlekten aan 

(3) For all purposes of ,tins Act every vessel shall he deemed boord van een vaartuig, , 
to be a dwelling.or premIses and the master thereof shall be (3) Voor aIle doeleinden van deze Wet word~ elk vaartUlg 
deemed to be the head of the household or the owner or geacht te zijn een woonhuis of perc,eel en,de schlppe;: daarvan 
occupier of the {i'. :'18e8, . geacht te zijn het hoofd van de hmshoudlllg of de eigenaar of 

(4) It shan be iuty of the master to report to the port gebruiker van het perceel. , 
health offiece!' th . h of any per~on who has dted ,from any (4) De schipper is verplicht om aan de haven.-gezon~heIds-
r; i1I!Se whatever ·d' vessel durmg the_ Just com- beambte verslao' te doen van de dood van een leder die aan 
p:eted or while tb "(,fS .~1 is ill port and also cause of boord van zijr~ vaartuig door welke oorzaak ook gedurende 
death, de pas afgelegde reis gestorven is terwijl het vaartuig ill de 

haven is alsmede van de oorzaak van de dood, 
Port health 73, (1) port health officer may at any time bo~rd 73. (1) De haven-gezondheidsbeambte lean te eniger tijd Haven- , 
officer may any vessel and, inspect an:y part thereof or anything therelll, ,tan hoord van een vaartuig gaan ~,n enig deel daarvan of enig t:!:~~e~:~ 
~~:f: and and may medICally exa,mIlle any person o~ board and re- voorwerp daarin inspekteren, HI) kan voorts alIe personen vaartuigen 
persons on quire any such, p,erson to answer any, ques~lOn f~r the pur- aan boord geneeskundig onderzoeken ,en ondervragen ten en personen 
board for the pos') of ascertallllllg whether or not mfectIon eXlsts or has einde vast te stellen of besmetting al dan met aan boord bestaat. ~an boord 
Purpose of . tl i t d on hoard 	 IUspekteren 

., recen y ex s e .' 	 '(2) Teder die weigert zulk een beambte aan boord van een om vast te aShcerhtalU~ng (2) Any nerson who refuses to allow any such officer to t " . tIt f d '. ektie of het geneeskundig stellen of erw et er In- lIt k 't' d' 1 vaal' Ulg toee aen 0 e msp
fection bo~rd 3:ny vesse or ,0 ma e an1 mspec IOn or ~e lOa ex- onderzoek voormeld te laten doen of anderszins zulk een besmetting, 
existds on ammatlOn a,s afhoH,sald 01: othefrwhl~e dobtstructs °hf hflI7lders any beambte belemmert of hindert in de uitoefen,ing van zijn aan bQ9!,d IS, 
war. sueh officer III t e executIOn 0 IS U y, or w 0 au'! or re' 	 .. . , 
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fUBe~ to give any i,nfor~ation which he ?lay ~awfully?e required dien~'t of die verzuimt of weigert inlichtingen te geven die 
to gIve, or who gl~es f~lse or misleadmg mformatIOn to any wettig van hem gevorderd kunnen worden of die valse of 
such officer knowmg It to be false or misleadinO', shall be misleidende inliehtingen aan zulk een beambte O'eeft wetende 
guilty of an offence, S dat zij valR of misleidend zijn, is schuldig aan ee~ overtreding. 

• 74. Eij het voorvallen op. vaartuigen van gevallen van Aangifte aan 
N otifica tions 74. 	 Up.on the occnrrence on an}' vessel of any case of or besmettelike zickten waarvan de aangifte verplichtend gesteld plaat~l~kcto local 	

1\K'..,. 	 . f' d' d 'kt I d , t I autorltclt<'lnauthorities 	 d~ath f rom any notifiable mfectlOus dIsease, or of such other IS 10 " '\ an zOf alllge an fere zlle e da s e .UmlS er mo? It voor- in havens. 
at ports. 	 dIsease, as the Minister may prescribe, or of any sickness or SC ll'lJven, 0 van s,ter geva len a~raan, of van, zlekt~n of 

m.or~ahty among rodents or other animals on any vessel orsterfte onder ~naa~dleren of an~ere dleren op vaartUigen bmnen 
withm the harbour area suspected to be due to anv formidable het havengelned die vermoedehk veroorzaakt worden door een 
epidemic disease, the port health officer shall forthwith informgedllchte, epidemiesc zieicte, verwittigt de haven-gezondheids
the l?ca~ authorit.y of the district in or adjoining which thelb~aD1bte zor,lder verwiE de plaatselike ~utoriteit van het 
port IS sItuated of the occurrence and the measures taken or Jlstnkt waarm of WaarbI) de haven gelegen IS van het gebeurde 
intended to be taken in connection therewith. jeu van de maatregelen die genomen zijn of beoogd worden in 

. 	 verband daarmede, 

Gra~ting of 75. In the case of any vessel havinO" or suspected on 75. In het geval van een vaartuig dat aan boord heeft Verlening . 
rceoBtdrIl,Cttel'd lor reasonable grounds of havina on board in a~y person' animal or of op goede gronden verdacht wordt te hebben enig persoon, van beperkte 

nona 	 , , '. r"., ' d' f db' " of voorwaar·pratique to thmg the ~nfec~lOn of Ray InfectIous dIsease, the port health Ier 0 voorw,erp ,at esmet IS door de zlCkte~lCmen van delikepratiek 
~? quaran- offi,cer, actIng In aceordance with instructions and with regu- een besmettehke zlekte" ~an de ~aven.gezond~eldsbeambte, aan en ,. 
tmmg of latlOns made under this Chapter, may grant or continue handele!1de overeenkomstlg Illstrukt1es en regulattes vastgesteld karantame 
vessels. pratique to such vessel subject to such conditions or restric- onder dlt Hoofdstuk, pratiek tocstaan of blijven toestaan aan v~ vaar

. 	 b ' d' t' d d ' d f tUlgen,hons as may e,deemed necessary, or, If he deems it necessary zo al1ll;\ vaar mg o~ erworpen ll:~n zo amge voorw,aar en. 0 

so to d?, may WIthhold or withdraw pratique and place the beJ?erkmgen, als nodlg mochten ZI)n" o~, kan, zo ?-Odlg, pratlek 
vessel 111 quarantine; Provided that when pratique restric- wClge~en of Il1t;rekken en het vaart,Ulg II! kar~ntall1e plaatsen: 

. tions are imposed or any vessel is placed in quarantine or .\f[et dlen verstande dat waar pratlCk-beperkII!gen opgelegd of 
when any person on board of or landed from any vessel vaartuigen in karantaine geplaatst zijn of wanneer iemalld 
is eompulsorily detained, isolated or removed, the port health die aan hoord is of a~n wal gezet is, zijn wil aa!1gehouden, 
officer shall immediately l'eport by teleO"raph or other ex- afgezonderd of verwl]derd wordt, de haven-gezondheldsbeambte 
peditious means, the ~ction t~ken by him and the reasons dadeli,k onder opgave van redenen telegrafies of langs andere 
therefor to the chief health officer and the nearest assistant spoedige wcg aan de hoofdambtenaar van gezondheid en de 
health officer, naaste assistent gezondsheids-beambte kennis zal geven van 

ItIe door hem genomen maatregelen. 
Proclama 76. 	(1) The Governor-General may, by prOClamation-I 76. (1) De Goeverneur-generaal kan bijproklamatie- Prok1amati.
tion of 
infecred (a) declare that an place be ond or with' th U' 
places, ports , 'f d ,y . y "Ill, e IlIon 

IS III ecte 	 WIth a formIdable epIdemIC disease orof entry, that a fo 'd bl 'd' d' 'r bl t' b
etc. bro~ght orrnu ~ de £epi emlC lsea~e tl~ ;a leo d

ththereup 	 car~le f' rom tr roug hapt ce, t~n 
nremainso~~ ~n ~h ~o long ~s llsu~ proc aT~ IOd

'tIh' °trhce, a , p acfe tSh' a A te a proc alme 
place W 1 111 e meamng 0 IS C ; 

(b) 	 dedare any port in the Union to be a first port of 
entry for all, or for any particular class or description 
of, oversea vessels, and require masters of such vessels 
bound for the Union to enter a port so proclaimed 
before entering any other Union port, except in case 
of danger or for other sufficient reason; 

(c) 	 prohibit, restrict or regulate the importation into the 
Union of any animal, article or thing likely, in his 
opinion, to introduce any infectious disease or im
pose restrictions or conditions as regards 'the ex
amination, detention, disinfection or otherwise of 
any such animal, article or thing, 

• . 	 (2) Any person who contravenes or fails to comply with 

(a) 	 verklaTen.d~t enige pl~ats buiten of binnen de,gren,zen van besmet
van 	de -CIlle besmet IS met een geduchte epidemiese ~e plaatsen.
'kt f d t d} t 'd' 'k . f Invoorpoor-

Zle e 0 a een ge uc I e epl emlese Zle te mt 0 ten enz 
langs zulk een plaats overgebracht of ingevoerd ' • 
zou kunnen worden, zullende alsdan en voor zolang 

.als de proklamatie van kracht is, bedoelde plaats 

een geproklameerde plaats zijn in d9 zin van deze 

Wet; 

(b) 	 enige haven in de Unie verklaren te zijn een eerste 
invoerhaven voor aile of bepaalde soorten van OVer
zeese vaar.tuigen en schippers van vaal'tuigen hestemd 
voor de Unie verplichten om een alzo geproklameerd~ 
haven aan te doen alvorens een andere Uniehaven 
binnen te lopen, uitgezonderd in geval van gevaal'
of om andere voldoende redenen; . 

(c) 	 de invoer in de Unie verbieden, beperken of regelen 
van dieren, artikelen of voorwerpen die naar zijn 
mening een besmettelike ziekte zouden kunnen 
verspreiden of beperkingen ofvoorwaarden opleggen 
wat betreft het onderzoek, de aanhouding, ont
smetting of anderszins van zulke dieren, artikelen 
of voorwerpen, 

(2) leder die zulk een proklamatie schendt of niet nakomt 
any 	such proclamation shall be guilty of an offence, is schuldig 	aan een overtreding. 

Master of a 77. (1) The master of any vessel bound for any port or 77. (1) ,Schipper~ va,n v,aartuigen bestemd voor een haven Schipp~rva:n 
vessel ft;om place in the Union which comes from or calls or touches at any of plaats 111 de Uml'l, dIe Ult een geproklameerde plaats komen vaartUlg Ult
a proclaImed 1 ' ,.' 	 of d z Iv d t I h t . ,een geproplace to take pro~ aImed place, shall, whll~ hIS vess~l IS at that place and, e e e ,aan oen, moe en, zo ang, un vaar Ul~en III klameerde 
precaution- durmg the voyage to the U mon, take m respect of the vessel, dIe :plaats hggen en g,edurende de ~els naar ~e U me, ~en plaats neemt 
ary mea· her crew, passengers and cargo, all such precautionary measureE aanZH:Jll van het vaartmg, de bem~nm,~g, Jlass~glers en ladl.~g voorzorgen 
sures to as may be prescribed by regulation. alle voorzorgs.maatregelen nemen dIe bIJ regulatle mochten zlJn tegen ,
preve?t voorgeschreven, besmettmg. 
mfectIOn, (2) Any master of a vessel failing so to do and thereafter (2) Schippers van vaartuigen die, zulks verzuimd hebbende 

entering apy Union port shall be guilty of an offence unless daarna een Uniehaven aandoen, zijn schuldig aan een over~ 
he satisfies the court that he was unaware of the measures treding tenzij zij ten genoegen van het hof bewijzen dat zij 
required to be taken by him and that he took all reasonable onbekend waren met de maatregelen door hen te worden 
means to ascertain whether it was his duty to take any such genomen en dat zij alle redelike moeite gedaan hehben om 
measures. uit te vinden of zij verplicht waren zulke maatregelen te 

nemen. 
(3) Wh~re a vessel has arrived from a proclaimed place and (3) Is een vaartuig nit een geproklameerde plaats aangeko

the prescnbed precautionary meaSures have not been taken, men zonder dat de voorgeschreven maatreselen genomen waren, 

.. 
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all·Y measures considered necessary by thc port health officer, dan moge.n enige maatregelen, die llaar de men.ing van de haven
acting on the instructions of the chief health officer, may be gezondheldsbeambte ha~delen~e ~:p voorschnft van de. hoofd
carried out with.respect to the vessel, her crew, passengers ambtenaar van gezondheld nodlg Zl]n, ten koste van de elgena.ar 
and cargo, at the~expensc of the owner of the vessel. van het vaa!tuig worde~ genomen t.en aanzien van het vaartUlg, 

-	 de bemanmng, passagler~ en ladmg. 

Removal of 78 Where a vessel has been placed in quarantine at any 78. Wanneer een vaartuig in een haven of plaats in de Vde~w~ij
quarantined . . . 	 . . . I . k d 1\1[' , d b t eI'JDg vanport or place in the Union, the Minister may, for the purpose Ume ,l,n ,karantame gep aats,t IS, an e 1> mIster, yoor e e ere kara.ntainevessels. 

of more effectually dealing with the infection on board, re- bestrI]dmg van de besmettmg aan boord, de schIpper daarvan vaartuigen. 

quire the master thereof to remove such ves~el: at his OW? gelasten oP. gevaa~ en kosten naar een and~re ~aven 

risk and expense, to any other port or wItlnn the tern- of plaats bmnen de terrItonale wateren van de UIlle te ver
torial waters of the Union. trekken. 


79. (1) Wanneer de schipper van een vaartuig door de Schippers 
haven-gezondheidsbeambte of andere behoorlik gemachtigde b?ho,even 

. beambte in kennis gesteld is van het voornemen om het vaartu~g ~~r~~taine 
Masters of 79. (1) Where the master of a vessel has ?een mformed by in karantaine te plaatsen of hem te gelasten om het vaartUlg te gaan of
vessels may the port health officer or other duly authOrIzed officer of the naar een andere haven of plaats in de Unie in karantaine te naar anderedecline to 
submit to intention of placing that vessel in quarantine or of requiring brengen en wanneel' de schipper zioh aan karantaine haven te 
qUf1nmtine him to remove that vessel iu quarantine to a~other port ~r te onderwerpen of weigert als voorzegd te vertrekken, moet varon. 
OJ' removal. . place in the Union, and where such master dechnes to s~bmlt hij daarvan dadelik kennis geven ian zodanige beambte en 

to quarantine or refuses to remove the vessel as aforesaId, he zonder verzuim het karantalnesein op het vaartuig hijsen 
shall immediately inform s,uch .officer accordin~ly and s~lall zoals omschreven in regulaties vastgesteld onder dit Hoofdstuk 
forthwith hoist the quarantme SIgnal, as defined lil regulatIOns en het vaartuig verwijderen uit de nabijheid van een wed 
made under this Chapter, on the vessel and ren,tove the of landingsplaats of van andere vaartuigen, zullende hij met 
vessel from the neighbourhood of any wharf o~ landmg p~ace de grootst mogelike spoed zee moeten kiezen na aan ?e haven
or any other vessel and shall leave the port :vlth all pOSSIble gezondheidsbeambte van zijn eerstvolgende bestemmmgshaven 
dispatch after notifying the port health officer of the next kennis te hebben gegeven. 
intended port of call of the vesseL (2) Teder vaartuig behandeld op de wijze beschreven in •

sub-artikel (1) kan, alvorens de haven te verlaten en met 
, , "inachtneming van zodanige voorzorgen als de haven-gezond

(2) Any vessel dealt wlt~ m the manner deSCrIbed III sub- heidsbeambt~ of andere behoorlik gemachtigde bea~lbte mocht 
section (1) may, ,before leavmg the port: take on board, 5ubJe~t voorschrij ven, kolen, water, provisie of voorraden mnemen. 
to such precautIOns as be prescnbed by the port healtn . 
or .other duly authorized any coal, water, provisions or SO. (1) Wanneer iemand, die aan boord va~ een vaartuig O.verbren
stores, lijdende is aan een be.smettelike of andere zlekte, naar de glU¥ van 

, d h dh 'd b bt . t h' t patlentenmenlIlg van e a ven-gezon el S eam ~. me, ge Ulsves 'van vaar
, . verpleegd of behandeld wordt op een WIJze die voldoen~e tuigen en 

Removal of SO. (1) Where any perl"on on board of any ,vessel IS s~l~er- beveiligt tegen de verspreiding van de ziekte of bevorde!hk hut; behan
patients from any i"1fectiou8 or other disease and, m the opunon is vom het herstel van de patient kan de haven-gezondhCldR- dehnl;: aanfrom vessels 
and their ,the, port health officer" is not accommodateu or is beambte de patient doen overb;engen naar een hospitaal of waL 
treatment not bemg nursed or treated III such man,ner as to guard. plaatR van isolatie aan wal en aldaar doen opnc1l1e'n of behan
on shore. adequately against the. spread of the dlsease or to pro-delen gedurende zulk een tijdperk als in het belang van de 

mote recovery, the port h~alth officer may: cau~e sueh per-ipatient of tel' voorkoming van de verspreiding, van besmetting 
son to be removed to a hospItal or place of IsolatlO!l on shore' nodig geacht morht worden., . 
and there acc01l1modate~ and tl:eated for such pen?das may (2) Aile redelike onkosten noodzakehk gemaakt ten aanZlen 
be considered nece~sary :n the lllterests of the patlcnt or to van een patient onder dit artikel komen ten laste van de schipper 

spread of mfectlOn. 	 of de agent van het vaartuig, zullende de onkosten door de 
Minister op de een of ander of beide van hen kunnen worden 

(2) All reasonable expenses necessarily incurred in dealing verhaald. 
with a patient under this, section will be a charge against the 

master or agent of the vess,el; and may be recovered from either 81. (1) Wanneer iemand aan boord ,yan een vaartuig ~~I;;~i~;gv~~
lor bot,h of them by the l\illlister, 	 Iverdacht wordt onlangs blootgesteld te ZlJ n geweest aan de personen, die 

Ismetstof en in het inkubatiestadium 1l10cht verkeren van een blootgesteld 
epidemiese ziekte waarvan aanl(iite verplichtend gesteld is, waren a:an 

, "dan kan de haven-gezondheidsb~ambte zodanig persoon besmettmg.
Surveillance 81. (1) Where any person on board 01 ~ny vessel IS 1Je~leved lasten om aan boord van het vaartuig te blijven of 
or i8olation to have been recently exposed. ~o the ~nfect:on, and may be III the aan wal te gaan en rechtstreeks naar zijn plaats vanof persons 
who have incubation of any notlfiable lllfectlOus ~lsease, the port bestemming te vertrekken en zich aldaar bij de plaatselike 
been exposed health officer may.reqUlre such person to rem~m on boa:'d such autoriteit te melden voor geneeskundige bewaking door de 
to infection, vessel, ?r alternatIvely to land an~ proceed dnect to hIS pl~ce plaatsclike antoriteit totdat hij als vrij van besmetting be-

of destlll~tIOn and ~here report hunself to the lo?al aut~lOnty IschollWd kan worden. Wanneer de mening van de 
f?t' medlCal s~rveillance, by ~uch lo~al au~horLty Ul~tI~ con-lhaven-gezondheidsbeambte zodanige persoon niet andel'S be
sIdered to be tree from mfectIOn. \\here 1Il the opm,lOn of hoorJik onder geneeslntndige bewaking gehouden kan worden 
the port health officer a~y such ~erson cannot othe~wlse be' of de volksgezondheid niet andel'S voldoende beveiligd kan 
properly kept un~er medical surve~llallce or the publIC health wordell, kan de betrokken persoon overgebracht worden naar 
cannot be otherWlse adeq~atelJ:' safeguarded, such person. ~ay een isolatie-inriehting aan wal om aldaar aangehouden te 
be. ~emov~d to a place of Is?latro~ on shore and there detamed,worden tot.dat hij als vrij van besmetting beschouwd kan 
untIl conSIdered free from lnfectIOn. 	 !worden. 

I (2) De haven-gezondheidsbeambte moet de plaatselike auto
(2) The port health offieer shall notify to the local authority Iriteit van het distrikt waarin of waarbij de haven gelegen is en 

of the district in or adjoining which the port is situated, and toide plaatselike autoriteit van het distrikt waar~n de plaats 
the local authority of the district where such person's plaee of! van bestemming van zodanige persoon is, in kenllls stellenv.~n. 
destination is, the fact that such person is believed to have been'het feit dat zodanige persoon verdaeht wordt onlangs te Zl]n 
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recently exposed to infection and ha'l been allowed to land and blootgesteld geweest aan besmetting, en toegelaten is aan wal 
proceed to his destination. . te J~aan en naar zijn bestemming te vertrekken. 

(3) Any person who refuses or fails to comply with, or (3) leder die weigert of verzuimt te voldoen aan of 
wilfully obstructs the execution of, any requirement law-funy opzettelik de uitvoering belemmert van een vordering wettig 
made under this section shall be guilty of an offence. onder dit artikel gedaan is sehuldig aan een overtreding. 

Burial of the 82. Where there is any dead body on board any vessel 82. Bevindt zich een lijk aan boord van een vaartuig J3egmving 
bodies of at any port or place in the Union, it shall be the duty of the in een haven of plaats in de Unie, dan is de schipper van het vanpeJ'sonen 
persons mast~r of such vessel to cause such body to be pr~perly buried j vaartuig verpl~cht het lijk. behoorlik te docn begraven. De ~:~rlb~~~d 
~~~~~ ~~ any reasonable and necessary expenses thereby mculTed may redehke en nodlge onkosten m verband ermede gemaakt kunnen van vaar
vessels. be recovered by the master from any person legally liable for door de schipper worden verhaald op persoon die wettelik tuigen. 

the same. 	 tot de betaling daarvan verplieht is . . 
Clearance 83. Whenever the Minister has reasonable grounds for 83. Heeft de ~finister gegrond. vermoeden dat ~e schipper Kla:ings
papers may believing that the, master of any vessel has cornmitted an van een vaa:tmg een.overtredmg van deze "Wet. bega~n k~~~~;:naan
be withheld ofi'ence'against this Act or fails or refuses to pay any charges heeft of verzmmt of ~elgert de onkosten te .betl~len die wettlg vllartuigenfrom vessels 
pending lawfully made thereunder, the commissioner of Customs or daaronder gemaakt zl~n, ~an kan d~ kommlssans van Doca.ne onthouden 
inquiry intD any officer authorized thereto by the commissioner may, 'on of een do?r. de kom~lssans ~emachtlgde beambte.op verlangen worden han. 
offence. the request of the Minister withllold clearance pallers from van de NIllllster klarmgspapleren a.an het vaartUlg onthouden gonde onder

, 	 . ' d' 11' h . 1" zook vansuch vessel pending the institution of proceedings in anv com- III afwachtmg van ~ mste mg Y,1n ree ts,,:"ervo gl~g lll. e.en overtreding. 
petent court: Provided that clearance papers shall ;;'ot be bevoegd hof: ille! dl.en verstande dat klarmgsp.aplCren ,met 
withheld for more than thirty-six hours (Sundays and holidays langer dan zes ell ctertlg .. luen. onthomlen zulle~ WOlden (Z.on
always excepted), unless such proceedings have been com- dage.n en !eestdagen altl]~ Ultge~.onderd) tenzlJ ~: rechts, er
menced before the expiry of that period. volglllg voor afioop vau die terI?l]n aangevangen IS. . 

.. . 84. (1) Wanneer zulks nodlg geacht wordt ter wermg Bevoegd-
Powers to 84. (1) When It. IS consl~ered r:ecess~ry fO.r the .purpose van de overbrenging van besmettelike zicktcn naar de Unie kan heid om 
enforce pre of preventmg the mtroductlOn of mfectlOus dlsea~e .mto the de Goeverneur-generaal, bij proklamatie--	 voorzorgen
cautions at Umon the Governor-General may, by proclamatlOn .... aan bmnen
inland 	 . (a) het bmnenkomen III de UTIle over de bmnenlandse lam'Lse gren
borders of (a) regulate, restrict or prohibit the entry into the Union arenzen of aedeelte daarvan van aIle personen zon van Dnie 

0 0 . tA doen 
at its inland borders or any part thereof of any per-

Union. 	 • 
of v~n ee.n bepaalde klasse. of. 800rt van personen n~me~. 

sons, or of persons of any specified class or description of Ult emge bepaalde lokahtelt of streek regelen, 
or from any specified locaJity or area; beperken of verbieden; 

(b) de invoer in de Unie over de binnenlandse grenzen
(b) regulate, restrict or prohibit the introduction into the of enig bepaald gedeelte daarvan van dieren, artikelen 

Union, at its inland borders or .any specified part of zaken regelen, beperken of verbieden;
thereof, of any animal, article or thing; (c) 	 eisen stellen of voorwaarden opleggen betrefi'ende 

geneeskundig onderzoek, aanhouding, karantaine,(c) impose requirements or conditions as regards the ontsmctting, inenting, isolering, geneeslmndige bemedical examination, detention, quarantine, disin waking of anderszins van binnenkomende personenfection, vaccination, isolation or medical surveillance of onderzoek, aanhouding, ontsmetting of anderszins or otherwise of persons entering, or the examination, van 	zulke personen als vermeld of van artikelen of
detention or disinfection or otherwise of such perilons I zaken die over de binnenlandse grenzen of enigas aforesaid or of articles or things introduced into 

gedeelte daarvan ingevoerd worden;the Union at its inland borders or any part thereof; 
(d} met of zonder wijzigingen biezondere bepalin

gen van dit Hoofdstuk toepassen op personen, dieren,(d) apply with or without modifications any particular pro
artikelen of zaken die door middel van vliegtuigenvisions of this Chapter to persons, animals, articles or 
de U nie binnenkomen of daaruit vertrekken of ver( 	 things entering or introduced into or dcparting 
voerd worden.or removed from the Union by means of aircraft. 

(2) leder die zulk een proklamatie sehendt of niet nakomt 
is schuldig aan een overtreding. 


any Buch proclamation shall be guilty of an offence. 

(2) Any person who contravenes or fails to comply with 

85. De Goeverneur-generaal kan met de Rijksregering Overoeu
of met de regering van Britse Onderhori,rheden of van vreemde komsten 

. . h 	 b"'· . . d" met andere
Agreements 85• The.Governor-GeneraI mar enter mto agreements WIt landen overeenkom~ten a:mgaan waar 1J .:~orzIen wor t III G(;everne
with other the Impenal Government, or WIth the Government of any de wederkerige kenmsgeving van de verschlJnmg van geduchte menten 
Govern- British Dominion or of any foreign country, providing for the epidemiese of andere ziekten of andere aangelegellheden omtrent 
ments reciprocal notification of outbreaks of any formidable betreffende de volksgezondheidsbetrekkingen van de Unie wederzijds
regarding
reci.proc~l epid~mic or other d~sease or any ot~ler n:.atter affecting ~he 
nottficatlOn pubhc health relatIOns of the UnIOn w1th other countnes. 
of outbreaks. The terms or a summary of every such agreement shall be 

notified in the Gazette. 

Minister may 86. The :Minister may make regulations-
make regu" 
lations 
regrmling (a) prescribing the powers and duties of port health officers 
certain port and 	the procedure to be followed in the examina
health tion of, and the granting of pratique to, vessels, andmatters. 

.reqUiring every master of a vessel on arrival at any 

k n 
met andere landen. De bepa~ingen of een uittreksel van v:nn~:~::~ij_ 
deze overeenkomsten worden III de Staatskoerant bekend- van 
gemaakt. 

86. 	De Minister kan regulaties vaststellen- :vlinister ka.n 
., 	 . reguJaties

(a) 	waarblJ de bevoegdheden en phchten van haven- maken 
gezondheidsbeambten voorgeschreven worden en de betreffende 
procedure, die gevolgd moet worden bij het onder- zekere

" k havenga.
zoeken. van, en Ilet .. verIe~en van. prat Ie .aan zondhoids
vaartUlgen, en. Waarbl] schIppers van. vaartUlg~n aangelegen
bij aankomst III een haven of plaats m de Ume heden. 
verplicht worden een gezondheidsverklaring te 

port or place in the Union to furnish a declarationi verstrekkenaangaande het voorkomen of ver
of health in respect of the existence or suspectedI moedelik voorkomen, in mens, dier of voorwerp
existence on board, in any person, animal or thing" van een besmettelike ziekte of van scheurbuik,
of any infectious disease or of scurvy, beri-beri" beri-beri, buikloop of andere ziekten die de 
dysentery, or any other disease whi{)h the Minister Minister bij kennisgeving iI). de Staatskoercmt mocht 
may notify in the Ga.zette, prescribing the form of, aanwijzen, waarbij de vorm van de verklaring vast-
declaration, and empowermg any port health officer! gesteld wordt en haven-gezondsheidsbeambten of 
or other duly auLhorized officer to require the masterl andere behoorlik aangewezen beambten gemachtigd 

. I 
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cit any vessel to verify upon oath the statements in' worden schippers aan te zeggim om de opgavell in 
the declaration and to administer the necessary 
bath; such regulations may prescribe modified re
quirements or procedure in respect of vessels arriving 
at a second or subsequent Union port of call on the 
same voyage j 

(b) 	requiring the master of any vessel having or suspected 
of having on board the infection of any infectious 
disease, or which has recently touched at any port 
OIl> place which is a proclaimed place or is infected 
with any formidable epidemic disease or is situated 
ilear any place which is 80 infected, to furni5h lists 
bf passengers, crew or cargo, and prescribing the 
ihformation to be given in any such list j 

(c) 	 prescribing the measures which shall be taken by 
masters of vessels to prevent the migration of rodents 
to or from vessels j 

(d) 	prescribing the measures which shall be takcn for the 

de verklaring onder ede te bevestigen en de gevor
derde eed op te leggen. Deze regulaties kunnen 
gewijzigde eisen of procedures voorschrijven ten 
aanzien van vaartuigen aankomende in een tweede 
of volgende Unie-haven op dezelfde reis ; 

(b) 	 waarbij schippers van vaartuigen die aan boord hebben 
of op redelike gronden vermoed worden te hebben de 
ziektekiemen van een besmettelike ziekte of die 
onlangs een haven of plaats aangedaan hebben die 
een geproklameerde plaats is of die besmet is met 
een geduchte epidemiese ziekte of gelegen is nabij 
een alzo besmette plaats, verplicht. worden lijsten 
te verstrekken van de passagiers, bemanning of vracht, 
en 'Waarbij voorgeschreven wordt welke inlichtingen 
in zodanige lijsten verstrekt moeten worde,n; 

(0) 	 waarbij de maatregelen voorgeschreven worden, die 
door schippers genomen moeten worden om de ver
huizing van knaagdieren van en naar vaartuigen te 
beletten; , 

(d) 	 waarbij de maatregelen voorgeschreven worden die 
gellomen moeten worden voor de ontsmetting van 

, disinfection of, or the destruction of rats, mice or: vaartuigen de verdelging van rotten, muizen of 
insects in, vessels, the disposal of bilge or other' insekten aan boord, de verwijdering vankielwater of 
water on board, the cleansing of vessels, the provision I ander water aan boord, sdlOonmaking van vaartuigen
of a supply of pure water on board, and for preventing' de verschaffing van een voorraad zuiver water aan 
the pollution of the waters of the port with excreta I boord en waarbij voorkomen wordt de verontreiniging

and manure or any infective or offensive matter; 
 van llet water van de haven met excrementen en 

i mest, of met hinderlike stoffen of smetstoffen ; 
(e) 	 as to the grant, refusal or withdrawal of pratique to I (e) betreffende de verleninf!, weigering of intrekking van 

vessels and the detention in quarantine of vesselS pratiek aan vaartuigen en de aanhouding in karan
having or suspected of having on board in any: tttine van vaartUlgen dIe aan [oord hebben of op 
person, animal 01' thing, the infection of any in- i redelike gronden vermoed worden te hebben in emg 
fectious disease, or of persons suffering from, or who I persool1, dier of zaak de smetstof van een geduchte 
have recently been exposed to the infection of, any besmettelike ziekte, of van personeD die lijden aan of 
such disease. ' onlangs blootgesteld waren aan de smetstoffen vanI 

zodanige ziekte ; 
(f) 	as to the prohibition or restriction of intercourse of I (1) betreffende het verbod of de beperking van gemeen

persons on or from the land with vessels, where' schap van personen aan boord of aan wal met vaar
deemed necessary in order to prevent the spread ofl tuigen, waar nodig geacht ten einde de verspreiding
infectious disease; 	 , van 	besmettelike ziekte te voorkomen: 

(g) waarbij bevoten wordt de ontsmetting van voorwerpen(y) 	requiring the disinfection of any article or , thingl 
of zaken aangetast of vermoed"lik l:angetast doorcontaminated, or believed to be contaminated, with: 
de smetstof van een besmettelike ziekte, aan boordthe infection of any infectious disease, on board of orl 
of aan wal gezet van een vaartuig of, indien zodaniglanded from any vessel or, if such article or thing be 	 )voorwerp of zaak van zodanige aard is dat het nietof such a nature that it cannot be so disinfected,! 

prohibiting the landing or providing for the destruc
tion thereof; 

(h) 	 requiring the vaccination, before landing from any 
vesllel, of any person who may have recently been 
exposed to the infection of small-pox and who does 

kan 	worden ontsmet, waarbij het anu. wal brengen 
verboden wordt of waarbij voorzieuing gemaakt 
wordt voor de vernietiging daarvan ; 

(h) 	 waarbij bevolen wordt de inenting, alvorens het 
vaartuig te verlaten, van personen die onlangs bloot
gesteld waren aan de besmetting van kinderpokken 

not produce evidence to the satisfaction of the port) (pokken) en die geen bewijs ten genoegen van de 
health officer of successful vaccination during the five 
years immediatcly preceding; , 

(i) 	providing for the recovery from masters or owners or 
agents of vesBels of all reasonable and necessary 
expenses incurred by the Government, or of charges 
in accordance with a prescribed tariff of charges, 01' 

for the furnishing by them of guarantees in respect 
of the payment of such expenses or charges 

(i) 	in' dealing with any person who is on board or 
has recently been landed and who is suffering, 
or suspected to be suffering, from any infectious 
disease or from scurvy, beri-beri, dysentery or 
other disease which the Minister may notify in 
the Oazeite j 

(ii) 	in connection with the detention in qua.rantine 
of any vessel infected with, or the isolation, 
accommodation, care and treatment of any per
Ion suffel'ing from, or who has been exposed" to 

haven-gezondheidsbeambte kunnen overleggen, dat 
zij gedurende de onmiddellik voorafgaande vijf jaren 
met goede uitslag zijn ingeent ; 

(i) 	waarbij voorziening gemaakt wordt voor' de invor
dering van schippers of eigenaars of agenten van 
vaartuigen van aIle redelike en noodzakelike uitgaven 
door het Goevernement gemaakt of van onkosten 
overeenkomstig een voorgeschreven tarief van on
koaten of voor de verstrekking door hen van waar
borgen voor de betaling van zodanige uitgaven of 
onkosten
(i) 	 bij het handelen met personen die aan boord zijn 

of die onlangs geland zijn en die lijilende zijn of 
op redelike gronden verdacht worden van'lijdende 
te zijn a&n, een besmettelike ziekte of aan scheur
buik, beri-beri, buikloop of andere ziekte, waarvan 
de Minister in de Staatskoerant mocht kennisgeven; 

(ii) 	in yerband met de aanhouding in karantaine 
vltn vaartuigen besmet met, of de afzondering, 
huisvesting, verzorgi:ng en behandeling van 
persouen lijdende aan een besmettelike ziekte of 
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the infection of, any infectious disease, and the 
detention and repatriation of any such person if 
he is prohibited from entering the Union under 
any law relating to immigration; 

(iii) 	in eradicating the infection of any infectious 
disease in any vessel, or in any article or thing 
on board, of any vessel, or in any article or 
thing which, though landed therefrom, was 
infected before it was landed. 

~he Minister may, by notice in the Gazette, pre
SCrIbe tariffs of charges which shall be payable by 
masters or owners or agents of vessels in respect of 
any of the services aforesaid, but every such tadff 
shall be fixed as nearly as may be on the basis of 
average cost; 

(j) 	as to the departure from the Union, whether by land 
or sea, of all persons or of persons of any specified 
class. or description, or of persons from any specmed 
localIty or place, and as to the restrictions to be 
imposed on persons leaving the Union, ill relation 
to medical examination, disinfection or otherwise j 

(k) 	as to the exportation or removal from the Union, 
",hether b;r land or sea, of any article or thing con
sIdered lIkely to convey the infection of allY 
infectious disease, and the examination, detention, 
disinfection or otherwise of any such article; 

(I) 	 for securing and maintaining cleanliness and efficient 
sanitation and preventing or remedying any nuisance 
or danger to health from overcrowding or otherwise 
on board of any vessel or within any port or 
harbour ; 

(111 ) as to the inspection of food on board vessels or 
at any port of the Union and the destruction 
or safe disposal of any diseased or unsound or 
unwhoiesome meat or food intended for human con
sumption, or of any article of food or drink likely 
to convey any infectious disease) if such art,ide is on 
,board of arty vessel or within any port or harbour, and 
providing for the recovery of any expense incurred 
by Government in ~o doing; 

(71) 	 as to .the disinfection of any secQnd-ha.nd clothing, 
beddmg, rags or any similar article imported by sea 
into the Union and the recovery from the owner 
thereof or his agent of all expenses incurred by 
Government in connection therewith, 

and generally for better carrying out the provisions and
attaining the objects and purposes of this Chapter. 

die blootgesteld zijn geweest aan de smetstoffen 
daarvan en de aanhouding en repatriatie van enige 
zodanige persoon zo hij verboden is de Unie binnen 
te komen krachtens een wet op immigratie; 

(iii) 	voor de onschadelikmaking van de smetstoffen 
van een besmettelike ziekte op een vaartuig of 
aan artikelen of zaken aan baord daarvan of 
van artikelen of zaken die of schoon aan wal 
gebracht, besmet waren voordat ze aan wal_ 
gebracht waren. 

De Minister kan bij kennisgeving in de Staatskoerant 
tarieven van onkosten vaststeIlen, die d00r schippers 
of eigenaars of agenten van vaartuigen .mIlen worden 
betaald voor de diensten voormeld, zullende elk 
zodanig tarief zo nil. mogelik worden vastgesteld op 
de grondslag van gemiddelde kosten ; 

(j) 	betreffende het vertrek uit de Unie, hetzij over _land 

of over zee van aHe personen of van personen van 

bepaalde klassen. of soorten of van personen 

uit een bepaalde lokaliteit of plaats en be

treffende de beperkingen, wat aangaat geneeskundig 

onderzoek, ontsmetting of anderszins, te worden op

gelegd aan personen die de Unie verlaten; 


(k) 	 betreffende de uitvoer of het vervoer uit de Unie, 

hetzij over land of over zee, van artikelen of voor

werpen die de ziektekiemen van een besmettelike 

ziektezouden kunnen verspreiden en betreffende het 

onderzoek, de aanhouding, ontsmetting of. anderszins 

van dergelijke artikelen; . 


(l) 	ter verzekering en tot instandhouding van zindelikheid 

en een doeltreffende reinigingsdienst en ter voorko

rning en verhelping van misstanden of van gevaar 

voor de gezondheid tengevolge van overbevolking of 

anderszins aan boord van vaartuigen of in een haven 

of ankerplaats ; 


(m) 	 de inspektie van voedsel aan boord van vaar

tuigen of in havens van de Unie en voor de vernietiging 


. of 	 onschadelikmaking van dOOr' ziekte aangetast, 
bedorven of ongezond vIces of voed.tlel bestemd voor 
menselik verbruik of van voedingmtiddelen en drank 
die mogelik besmettelike ziekten zouden kunnen 
overbrengen, indien deze voedin,2,smiddelen en drank 
zich bevinden aan boord van vaart u' gen of in havens 
of ankerplaatsen en waarbij vO'orziening gemaakt 
wordt voor het verhaal van uitgaven door het Goever
nement zodoende gemaakt ; 

(n) 	betreffende de ontsmetting van tweedehands kleren, bed

degoed, lompen of andere soortgelijke artikelen van 

overzee in de Unie ingevoerd en het verhaal op de 

eigenaar daarvan of diens agent van aIle uitgaven 

door ,het Goevernement in verband ermede gedaan, 


en in 't algemeen voor de betere uitvoering van de b()palingen 
en betere bereiking van de doeleinden van dit Hoofdstuk. 

87. 	 (1) De proklamaties. of regulaties uitgevaardigd of Proklama. 
Proclama· 
tions, 
regulatiOllS
and penal
ties under 
this Chapter 

87. (1) Any proclamation or regulation made under this vastgesteld onder deze Wet kunnen voorziening maken voor ties, 
Chapter may provide exemptions therefrom, may define the vrijstellingen daarvan, kunnen de ziekte omschrijven waarop regulati s 
disease to which any particular provision shall apply and may bepaalde . regulaties van toepassing zullen zijn en kunnen en:tra:en 
impose duties in connection therewith on masters or owners verplichtingen in verband ermede opleggen aan schippers of Wer eze 
or agents of vessels or on persons in /charge of railway trains eigenaars of agenten van vaartuigen of op personen die het 
or of vehicles, or on employers of native, coloured or asiatic toezicht hebben over spoorwegtreinen of voertuigen of op 
labour, labour recruiting agents or others. huurders van naturelle- gekleurde of aziatiese arbeiders, 

-	 wervers van arbeiders en anderen. 
(2~ -;\-ny per~on contravening or failing to comply with any (2) leder die ee? bepaling van ?it Hoof~stuk of een prokla

p.rovlswn 01 thIS Chapter, or of any proclamation or regula- matie of regul~tIe daaronder mtgevaardlgd of vastgestel~, 
tWil .~hereunder, shall be liable, save as is in sub-section (3) overtre?dt of lllet nakomt wordt, be~oudens het bepaal~? ~n 
provlde~, to a fine not exceeding fifty pounds or to imprison- sub-artikel (3), gestraft. met een boete van ten hoogste Vl]ftig 
ment wItho,ut the option of a fine for a period not exceeding pond of m?t gevangems zonder d~ keuze v~n boete van ten 
three montus, or to both such fine and imprisonment, hoogste. dne maanden of met beide zodamge boete en ge

vangems . 
. (3) If the n1~i!l.ter of a vesseLcontravenes or fails to comply (3) De scm van een vaartuig die een bepaling van deze 

wIth. any Frovl~wn of this Act ~r any regulation thereunder Wet of een re atie daaronder betreffende pratiek of karantaine 
relatmg to pratique or quarantme, or makes any false state- overtreedt of niet nakmnt of een valse opgaa£ doet of een vals 
ment· or fal~e answer to any question in any declaration of antwoord geeft op een vraag in een gezondheidsverklaring, 
health, knowmg the same to be false, he shall be liable to a wetende dat dezelve vals is, wordt gestraft met een boete 
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fine not exceeding two hundr~d pounds or to imprisonmentlvan ten hoogste twee h~mderd pond of met gevangenis zon~er 
without the option of a fine for a period not exceeding twelve de keuze van boete van ten hoogste twaalf maanden of bel de 
months, or to both such fiue and imprisonment. izodanige boete en gevangenis, 	 , . 

, 	 88. Worden onder dit Hoofdstuk bevoegdheden door de ~lIlIster r h 
[iniste~ not 88. Whenever under this Chapter powers are exercised by 
o be liable h G G I th 1\'f' '·t' d th 'tho pay corn, t e~vernor- enera, or e 1.V nns er m accor ance, erewl 
lensation in and wIth the reg~latlOns and by reason of the exerCIse of such 
xercise of 
oWt'~rfs of 
lC 1 rea·onable 
'recllutions 
sed. 

)efinition of 
erms used 
1 this.,
!bapter, 

)uties of 
egl!!ltra.rs of 
aceination 
nd 
aceination 
lSpectors. 
)uties of 
sgietrars of 
,irth8, 

)uties of 
,aren~s or, 

powers
(a) anv vessel, person,· article or thing is delaved or 
J. 	 "removed or detamed j or 

(b.) any article or thing is damaged or destroyed; or 
. , . 

(c) any person IS deprIved of the use of any artIcle or 
I ' 

' 

Goeverneur-generaal of Minister in overeenstemming daarmede metverp IC t 
schadeen met de regulaties uitgeoefend en wordt tengevolge van te vergoeden. 

de uitoefening van deze bevoegdheden- i~dien rede
(a) 	 een vaartuig, persoon, artikel of zaak vertraagd like . 

of verwijderd of aangehouden; of gVeObOer~l?grdg hl'J' 
'k I f k b . h d' d f . i d ~(b) 	 een artl e 0 zaa esc a Ig 0 vernIet g ; uitvoering 

of h b 'k van Wet. 
(c) een persoon beroofd van et ge rUI van een 

artikel of 	zaak 
t 

t lIng, . ,dan is het Goevernement niet tot schadevergoeding gehouden, 
t~e Government shall not be hable to .pay compensation, pro, niits behoorlike oplettendheid betracht en redelike voorzorgen 
vld~d due care and reasonable precautwns hav~ been taken to genomen waren om nodeloze vertraging of beschadiging of 
aVOId unnecessary delay or damage or destructwn, 

89. 	For the purposes. of this Chapter
" master" in relation to any vessel means the person 

(other than a pilot) having at the time command or 
charge of that vessel j 

" oversea vessel" means a vessel other than one plying 
only between ports or places in the Union; 

"port heaUh officer" means any medical practitioner 
appointed by, or acting as snch under the authority and 
.instructions of, the Minister. 

CHAPTER VI 

VACCINATION AGAINST 

90. The Minister may designate 
service to carry out the duties of 

, " for vaccmatlOll mspector or any 

SMALL-POX. 

any officer in the public 
registrar of vaccination 

d fl· de .ne Ilrea, 

91. Every registrar of births who re)Zisters the birth of 
a child shall transmit to the parent or guardian of the chilo. 
or hand to the pefson reporting the birth. a notice. on a form 
prescribed, stating the requirements of the next succeeding 

vernietiging te vermijden. 	 ' 
89. 	Ter uitvoering van dit Hoofdstuk wordt- Bepalingvan 

onder " schipper" in toe passing op een vaartuig verstatn wo<?rde';l g~
de persoon (niet zijnde een loods) die op het betrokken irl~~ ~nkdlt 
tijdstip het bevel voert of het opzicht heeft over 00 il U • 

het vaartuig; 
onder "overzees vaartuig" verstaan enig vaartuig niet 


zijnde een vaartuig dat slechts vaart tussen havens 

of plaatsen in de Unie; . 


onder" haven-gezondheidsbeambte " verstaan een genees

kundige praktizijn aangesteld door, of als zodanig 

handelende op gezag en volgens de voorschriften 

van de Minister. 


HOOFDSTUK VI. 
INENTING 	TEGEN KiNDERPOKKEN (POKKEN). 

90. De Minister kan enige landsambtenaar aanwijzen om l:'iIc~ten van 
als registrateur van inenting en inentings-inspekteur in eentReglstra

k d' 	 d eurs vanbepaalde stree Ienst te oen. 	 inenting en 
inentings
inspekteuI'll. 

91. Ied~re re~istrateur van gebo?rten! die de geboorte Pli?hten'van 
van een kmd regIstreert, zal een kenmsgevmg, op een voorge- regIstr'teur. 
sch,reven vorm vermeldende de vereisten va~ het eerstvolgend ~:. ge oor· 
artIkel, aan de ouder of .voogd van het. km~ toezenden, of 

section. toaether with such forms relating to vaccination dezelve aan de persoon dIe de geboorte-aangIfte doet over-
as the l\ii~ister may preSCrIbe. handigen, tezamen met zodanige vormen betreffende inenting 

'. ,., welke de Minister mocht voorschrijven.
92. The parento~ gt;-ar,dlan of ~very chIld III the UIllon 92. De ouder of voogd van ieder kind in de Unie zal, tenzij 

shall, unless such chIld IS msusceptible or unfit or has suffered zulk kind onvatbaar of ongeschikt is of aan kinderllokken PI' I ten 
uardians III f II h h'ld t b f II . 	 Ie 1 van. f rom sma -pox, cause suc c 1 0 e success u y vacctn- (pokken) geleden heeft zodanig kind met goede uitslag oudere of 
espect 0 d' h d t t d If . 1 h b d' t ' t" 	 dRcoination ate WIt pure an es e ca vaccme ymp y.a IS nc Ilaten inenten met zuivere en beproefde kal£pokstof door een voog en met 
f infants. surgeon, public vaccinator or other medical practitioner, andl·distriktsgeneesheer publieke inenter of andere geneesheer betr!lkk~g . 

h d ' f h h'ld h 11 d' 	 . tot menttng t e pa~ent or guar ,Ian 0 every s,uc .CIS a procure ~n ,De ouder of voogd van ieder zodanig kind zal tevens een van van kleine 
tra~smlt to the regIstrar of .vacclI~atwn one o~ t~e followlD~de volgende certifikaten op het voorgeschreven formulier, kinderen 
certI~cates :>ll the form prescrIbed. SIgned h;y a dIstnct surgeon. igetekend door een distriktsgeneesheer, publieke' inenter of 
pnbhc vaccu~ator or other medIcal nrac,tIhoner :--

Cal Cer~lficate of .8uccessf~1 . ;accmatlOn ; ., 
(b) cert;ficate of InsusceptibIlity to, va?CmatlOn; 
(e) cert~ficate of unfitness .for vaccmatlon; 
Cd) certIficate that such chIld has suffered from small

pox. 
The proof of the transmission of such certificate shall be 

the entry of the particulars in the official register kept by 
the registrar of vaccination. 

·andere geneesheer verkrijgen en aan de registrateur van 
iinenting doen toekomen:

(a) een certifikaat van geslaagde inenting; 
(b) een certifikaat van onvatbaarheid voor inenting; 
(c) een certifikaat van ongeschiktheid voor inenting; 
(d) 	 een certifikaat dat zodanig kind aan de kinder

pokken (pokken) heeft geleden. 
Het bewijs van de opzending van het certifikaat zal 

zijn de inschrijving van de biezonderheden in het 
Such certificates shall be transmitted so as to reach the officiele regist~r gehouden door de registrateur van inenting, 

registrar of vaccination within thirteen months after the birth .. Deze ,certIfikaten. mo~ten ~{)rde~ opgezo~den zodat 
of a child or. in the case. of a child who is unvaccinated at the ZI] de reglstrateur van 1lle~tmg be~eIken bmnen dertlen m,aanden 
commencement of this Act, within twelve months after such 	n~ d~ ge~.oor~e v~.n ee~ kmd,. of m het geval van ~en kmd dat 
commencement. . 	 met mgeent IS ,bIl, de m:"oermg van deze Wet, bmnen twaalf 

maanden na dIe mvoermg. 
ll!mllcepti. 93. A ,certificate ?£ ,insusceptibility ,to va~cination shall, 93. Een certifi.kaa:t van onvatbaarh~id ~oor inenting za.l O~vl\,tba.ar. 
ilitytovae. only be gwen by a distrIct surgeon, publIc vaccmator or other!slechtsdoor eendlstnktsgeneesbeer, pubheke menter, of andere ~eld/'oor 
ination. 	 medical practitioner after three nnsuccessfrrl attempts at geneesheer worden gegeven nadat door hem, met tussenpozen men mg. 

vaccination at intervals of not less than one month have been van niet minder dan een maand, drie niet-geslaagde pogingen 
made by him with pure and tested calf vaccine lymph. tot inenting met zuivere en beproefde kalfpokstof zijn gedaan. 
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UnfitneSs for 94. A certificate of unfitness may postpone vaccination 94. Een certifikaat van ongeschiktheid kan de inenting O~geschikt. 
vaccination, for any period not exceedilllz three months, but a like gedurende een tijdperk ,van niet meer dan drie maanden ~eldti;roor 

~ , 	 . ' 11 d l"k 'fik d men ng.certificate transmitted to the regIstrar of vaccinatIOn may Ultste en, maar een erge I) certI I aat toegezon en aan 
postpone vaccination for a further period of three de registrateur van inenting kan de inenting gedurende 
months. In. special caEes where a certificate signed byeen verder tijdperk van drie maanden uitstellen. In speciale 
a medical practitioner is furnished to the registrar of gevallen, waarin aan de registrateur van inenting een door 
vaccination that a child or person is suffering from some een geneesheer getekend certifikaat gezonden wordt dat een 
chronic complaint or disability the nature of which is de- kind of persoon lijdende is aan een chroniese kwaal of gebrek, 
tailed in the certificate and that the child or person is un· waarvan de aard wordt opgegeven in het certifikaat, en dat 
likely to be fit "to undergo vaccination before a specified date, het kind of de persoon waarschijnlik niet voor een vastgestelde 
the Minister may postpone vaccination for a specified period datum geschikt zal zijn om de inenting te ondergaan, kan de 
exceeding three months. Minister de inenting gedurende een bepaald tijdperk van 

, 	 meer dan drie maanden uitstellen, 
Revaccma- 95. The Governor-General may, by proclamation applic-	 ., - W d ri 
tion of chilo able to such area and to such particular races or classes of 95. De Goeverneur-generaal kan bIJ prokiamatle' toe- ,e e nen· 
dren at 	 l'k d d' d t k b' d f tmg vantwelve years persons as may be specified therein, extend the provisions passe 1 Op e aarm genoem ,e s ree en ,Iezon ere rassen ~ kinderen 
of age, 	 of section ninety·two as regards the vaccination of infants so klassen van pers?nen ,de bepalmge,n van, artlkel tw,ee en, negenhg ?P ,twaalf. 

as to provide f~r the vaccination or re-vaccination of children b,etreffende ,de. lllentlllg van kleme :kind,eren Ultbrel~en ~ell if.~~e leef· 
who have attamed the age of twelve years; and the parent elllde yoorzlem~g te make~ voor de lllent~ng of w~derlllentmg l 
or guardian of every child to which such proclamation applies van kmderen dIe de leeftlJd van .twaalf ~aar berelkt hebben, 
shall, subject to the conditions and exceptions contained in zullend~ de ouder of. vo?gd van leder kllld waarop de pro-
section ninety-two, cause such child to be successfully vaccinated klam,atle va~ toepassmg IS? ond~rworpen aan de v~orwaard~n 
or re-vaccinated before he attains the age of thirteen years and e~ mtzondermgen vervat ~~ artlkel tw~e e~ negent~g! zodamg 
shall, before the child attains that age, procure and" transmit kmd voordat. het de leef,tIJd van dertlen. Jaar berelkt heeft, 

~ one of the certificates prescribed by section ninety-two: met g?ede ~ltslag l~~en men~en of wedermenten en voor.dat 
Provided that the furnishing of a certificate as prel'lcribed het kllld die ,leeftlJd berelkt een yan de door .. artIkel 
to' the effect that the child has been successfully vac. twee en negenhg ,voorgeschreven certlfikaten v~rkrlJgen en 
cinated within a period of five years before the child had opz~nden :, Met dIen verstande dat de overiegglllg van ~en 
attained the age of twelve years shall exempt such child from c~rtIfikaat ~~s voor~eflchr~.vel~. houdende dat het l{J,~d 
vaccination. A copy of such proclamation shall be published bmnen een. tlJdperk ;ran VI]f Jaar voor~at he~ d?, leeftiJd 
in at least two newspapers circulating in such area, and in van ~waalf Jaren b,erelk~ had, m~~ goede mtslag I,ngeent .wer~, 
such other manner as the Minister shall prescribe het kind van wedennentlllg zal vrlJstellen, Zodamge pubhkatle 

. zal worden gepubliceerd in minstens twee nieuwsbladen in 
Vaccination 96. Every unvaccinated adult person, or the parent or guar· omloop zijnde in zulk een streek en op zodanige andere wijze 
of ~reoili dian of every unvaccinated child, in or entering the Union als de Minister mocht voorschrijven. 
~::~n:nd ~f shall cause himself or such child to be successfully vaccinated 96. ledere niet ingeente volwassen persoon, of de ouder Inenting v,,:n 
un-vacci. within twelve months after the commencement of, this Act of voogd van ieder niet~ingeent kind, in de Unie of de Unie per~n~n ~UJ 
na.ted. per· or after entering fhe Union as the case may be, and shall, binnen komend, moet zichzelf of zodanig kind binnen twaalf d: :~:nbl:n~{jn~ m the within the same period, transmit to a registrar of vaccination maanden na de inwerkingtreding van deze Wet of na het ~an niet

. mono the ~ppropriate certificate signed by a district surgeon, public binnenkomen van de Unie, naar het geval mocht zijn, met ingeente .. 
vaccmator or other medical practitioner. goede uitslag laten inenten, en binnen dezelfde termijn aan perso~en III 

The conditions and exceptions described in section ninety-two de registrateur van inenting het toepasselike certifikaat getekend de Ume. 
shall mutatis mutandis apply to any adult person or child door een distriktsgeneesheer, publieke inenter of andere genees
described in this section. heer toezenden. De voorwaarden -e.n uitzonderingen vermeld 

A person shall be deemed to be unvaccinated if he has in artikel twee en negentig geld en mutatis mutandis voor de 
not been, or fails to prove that he has been, successfully vac- volwassenen of kinderen bedoeld in dit artikel. 
cinated. lemand zal geacht worden niet ingeent te zijn als hij niet 

on Wh . t' ,. f met goede uitslag ingeent is geweest of zulks niet kan bewijzen.
Evidence of 01. ere emergency vaccma IOn or re-vaccmatIOn 0 ..,., B .. 
vaccination children or adults has been carried out to prevent the spread fT/. Wanneer een nood-mentlllg of wedermentlllg van klll-. eWI~! va:n 
lin special of small-pox, or in the case of the public vaccination of illit- derkekn of volwakssenen gfe?aan is om1het vedrspreIb·dl~nk·v~n de ~~:~i~l: m
oircum erate persons, a list or register of those vaccinated, kept by the P,o en te voor omen, 0 III het geva van ~,pu Ie e l~en- gevallon.stanCtls. 

vaccinator and duly certified by him, may be accepted as tlllg van. on~eletterde personen, zal een blst ,of regIster 
evidence of vaccination or re-vaccination and may exempt van d~ mgeente personen ,gehouden door" de me~ter .en 
the persons concerned from the requirement of furnishing behoorh~ do~r hem gecertlficeerd alsbewIJs van Illentlllg 
the certificates prescribed in sections ninety-two or ninety- of wedennentmg moge!1 worden aangenomen en de betrokk~n 
jive. personen van de verelsten van het verstrekken van de III 


artikel twee en negent~q of vij! en negentig voorgeschreven 

lruJpection 98. Any person, or the parent or guardian of any child, eertifikaten kunnen vrijstellen. 

subsequent. 
 who has been vaccinated or re-vaccinated by a district surgeon 98. leder persoon die, alsmede de ouder of voogd van een Inspektie nB 
to vaccina· or public 	 vaccinator under this Act· may be required kind, dat door een distriktsgeneesheer of publieke inenter inenting.tion, 

to present himself or such child (as the case may be) at the onder deze Wet ingeent of wederingeent is, kan worden aange
same place on the same day in the following week or at such zegd om zichzelf of het kind onderscheidenlik op dezelfde pIck 
other time or place as the district surgeon or public vaccinator op dezelfde dag van de volgende week of op zodanige andere 
may appoint for the purpose of inspection and for repetition of plek of tijd als de distriktsgeneesheer of publiekeinenter mocht 

. the operation if deemed necessary. vaststellen aan te melden voor inspektie en vool' herhaling van 
Any person who fails to comply with ilUCh requirement de operatie indien zulks nodig wordt geoordeeld. leder die 

shall be guilty of an offence. verzuimt aan de aanzegging te voldoen is schuldig aan een 
overtreding, • 


Charges for 99. No char~e shall be n:ade to any person, or t~ t~e 99. Aan geen persoon die, noch aan de ouder of voogd Betaling 

vaccina.tion. parent or guardian of any chIld, when such person or chIld IS van een kind dat door een distl'iktsgeneesheerhaven - ~oor . 


vaccinated or re-vac?inated. by a. di~trict . s,urgeon, ~ort gezondheidsbeambte of publieke inenter. in zijn' officiele lllentmg. 
h,ealth ?fficer or publIc' vaccInator, In hls offiCial cap.aCIty, hoedanigheid ingeent of wederingeent, is zal voor de operatie 
eIther III respect of the operatIOn or of any certificate of voor een onder dit IIoofdstuk verstrekt certifikaat betaling 
furnished under this Chapter, gevraagd worden. 
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Emergency 100. In the event of the occurrence or threatened out· 100 In het ,!!eval van het versc:/lijnen of dreigen van de ~oo~. 
va.ccination , k' d kk ('~ kk )' " t 1 mentmg van break of small-pox III any area-	 III erpo 'en po en, m emge ,s :ee {- 'bevolking inof popula
tion in areb.~ , , '. 

(1) the local aut~ofl~Y or Its medIcal officer of healththrea.t~ned 
with small. or the dIstrICt surgeon o~ other Govern-
pox. ment llled;ical offi?er may requIre, any person tol 

he forthWIth vaccmated or re~vaccmated who has 
or is su~pected to ha-:e be~n 111 any way r~cently 
exposed to sma,ll-pox mfectlOn, or may reqm,re the 

or guardlan of any chIld who has or IS S1:lS 

pecfed to have been ~o exposed to. have such chIld I 
vac,cinated or re-vac~lllated forthw~th, Any person 
fai!mg to comply ~th such reqUIrement shan be. 
gUIlty of an offence, • 

(2) 	 the local authority may, or when instructed! 
by thc Minister so to do shall, require all persons, I 
01' specified classes of persons within an area de-I 
fi,ned, to attend a, t cen,tres according to instructionSj 
issued and to undergo inspection, vaccination or 
fe-vaceil1ati(Jl1 as circumstances may require. Such 
instructions Diav be issued bv notice in the press,1 
or by notices posted in public placeR or otherwise' 
as may be deemed sufficient by the local authority.; 
Non-attendance shall be deemed to be an 

ff . 

oence, 


(3) 	 any district surgeon, public vaccinator or medical 
duly authorized by the Minister 

local authority may requiTe any person 
in such area to furnish satisfactory proof (includ

the exhibition of vaccination scars) that he hal:' 
been ~uccessfullv vaccinated withi.n five years imme· 
diatel), precedi'itg the date of such ;equirement. 
Any person who fails to furnish such proof as 
himself or as reoards any child of which he the 
parent or guardian, and refuseR to allow himself 
or such child to be vaccinated, shall be guilty of an 
offence. 

(1) kan de plaatsehke autontClt of de geneeskundige amb- streken be. 
tenaar van gezondheid of de distriktsgeneesheer of dreigd door 
andere Goevernelllents geneeskundige alllb'tenaar een de kinder
ieder die kort geleden op de een of andere wijze p:.lkken 
aan besmetting door kinderpokken (pokken) is (pokken), 
blootgesteld geweest of verdacht wordt aldua te zijn 
blootgel:lteld geweest aanzeggen dat hij zich dadelik 
laat inenten of wederinenten of kan zij of hij de ouder 
of voogd van een kind dat aldus blootgesteld is geweest 
of verdacht wordt blootgesteld te zijn geweeat aan
zeggen dat hij het kind ,onlllid~ellik zallaten inen~en 
of wederinenten. Ieder dIe verzulmt aan de aanzeggmg 
te voldo~lIl ~s schuldig. a.an een overtreding ; 

(2) 	 kan, of .mdlen ~e ,Mmlster zulks gelast, moet de 
plaatsehke autontelt all~ personen, of zekere. ~epaalde 
klassen van personen l.n e~n aangew:ezen ,krmg a~n-
zeg(jen om overcenkomstIg UI~~evaardlgde lI~strukt~es 
?p ze~ere centrul1:s te ,verschlJnen en daar IllspektlC, 
mcntIng of ,wedermentlllg te ond~rgaan naar, gelang 
de omstandlghedcn m?chten v~rClsen, Deze ~nstr~k. 
ties mogen worden llltgeva,ardig:d door kenmsgcvmg 
in de pel's, of door kenn~sgevlllgen aangeplakt op 
openbare plekken of anderszllls, naar gelang de plaatse
like a utoriteit voldoende mocht oordelen. Niet-ve,r
schi,ining wordt ais een overtredillg .besch~)Uwd ; 


(3) kal1 	 een distriktsgeneesheer, pubheke menter, of 
genecshcer bchoorlik gemachtigd door de Minister 
of de plaatselike autoriteit, een ieder in zodanige 
streck aanzeggen om bevredigend bewijs te levere~ 
(met inbegrip van het tonen van entmerken) dat hlJ 
binnen de vijf jaar onmiddellik voorafgaande aan 
de datum van de aanzeg!!ing met goede uitslag 
ingeent is geworden, Een~ iedcr die in, gebreke 
blijft ZOdl1Ilig bewijs te leveren ten opzlChte van 
hemzelf of van een kind wll.arvan hij de ouder of 
voogd is en weigert om zichzelf of h?t kind te laten 

inenten is schuldig aan een overtredmg. 


Ob 	 .. f 101 Any person shall be entitled, on payment of 101. Ieder persoon is tegen betaling van de fooi die mocht Verkrijgen
talJ1lJ1g a ' b 'b d b l' db' t f 	 . d d . t t k ' ..copies of such fee as may e prescn e ,to e supp Ie y a regIS rar 0 worden voorgeschreven gerechtlg oor een regIS ra eur van o~Ieen' 

certificate~. vaccination with a cop v of any certificate which has been fur- van inenting voorzien te worden van een kopic van een certifi. van certtfi· 
nislJed to the registrar" conce~ning snch person or any child kaat dat aan de registrateur verstrekt is geworden betreffen~e katen. 
of he is the Il:1fent 01' guardian. zodallige persoon of een kind waarvan hij de ouder of voogd IS, 

, . 102. Iedere sUI)erintendent of, pe!800n a!l'n het hoofd ,van Inenting van 
Va~cination 102.. Ev~l'iY ,superlntcndent ?r p:rso~ ,I~. charge. of cell leproze~gcstic~t of krankzlllmgenge~tlCht, of hosp~taal ~~1'1;~~~~~i~1_)
of mmates of a leper msUtutlOll or mental hosplt~l or ell! OlllC SI.Ck.1lOS~)ltal, vo:)r chromese zlCken, tronk, gevangems, verbetergestlCht, ' 

. institutions. gaol, prison, reformatory, penite,ntlary, o~ o~her SimIlar 1l1sh· shafinrichting, of andere dergelijke inrichting zal iedere ve~~ gen. 
tutiol1? sh~ll ca1:ls~ tQ be vaeclT~ate~ wltlll.~ .fourteen days plecgdc daal'in, ,viens !Sez<:nd~eidstoestand toelaat ~at ~lJ 
foilowlQ.~ hls.adllllsslOll to such Jnstltuhon every ll1mate ,the~eof inenting ondergaat en dIe met m de .loop v?,n. de ~nmld~elltk 
who, bemg 111 a fit state of b~p.lth to ,un?ergo vaccmatlOn, voorafgaandc vijf jaar met goede U1tslag 1S Ingeent, bmnen 
has not been succe~sfull~ vacqnatea w,lthm the. fiVE> years veerticn dagen na zijn opneming in zoda~ige,.inrichting .1ate,n 
immediately precedmg; If such per~on liS ",t the tIme un~t to inentcn, Indien zodanige persoon op dIe tI]d ongeschlkt :s 
undergo vaccination he shall o,e va~cmt1tt;d !1P spon as 18 S0 om de incnting te ondergaan zal hij ingeent worden zodra hI] 
fit. daarvoor geschikt is, 

, , 103. (1) Geen kind mag worden opgenomen of de lessen Schoolbe. 
'School ,lQ3. (1) N~ chIld shall be_ adnllttt;d to or atte~d bijwonen in enigc school voordat aan het hooM van die school zoek. 
MtendanC<'l.1tny school untl! ther~ has been produ?ed to thc. person m een certifikaat of ander voldoend bewijs overgelegd is dat de 

.charge th,e:eof a certIfiea,te or ot~er sahsfactory eVldel:ce th~t bepalingen van dit Hoofdstuk ten aanzien van dat kind nage
:the prOVISIons ~f thIS Chapter m respect of such chIld have komen zijn. . 
.been ((lOrnplIed wIth. (2) Ten eindc zich te vergewissen of de bep~lingen v,an ~ub-

, ' . , . artikel (1) inachtgenomen worden, wordt ledere dlstnkts
(;2,) iJ!'or ~he purpose of, ascertammg whether. th~ provl~lOns geneesheer, pubJieke inenter, of andere Regerings geneeskundige 

of 6~-sectI~n (1) are belllg observed, every dl~trJct surge0r,-t, beambte mits deze gemachtigd en gelast om, telkens wanneer de 
publIc vacem~tor or ,ot~.er Government ~nedlCal officer, IS hoofdambtenaar van gezondheid daartoe instruktie geeft 
he~cby authOrIzed and .~eqUlred whenever lllstructed. by the enige school te bezoeken en de daarin aanwezige kinderen aan 
?blCf h~alth officer ~o VISIt any s.chool, and mak: therem su.ch zodanige inspektie te onderwerpen als hem in staat zal 8tell~n. 
llIspect:on of the.chIldren ~ttendmg therea~ as wIll enable hun de hoofdambtenaar van gezondheid de voorgeschreven ble
to furllls}: prescnbed partlcular~ to the chIef health officer as zonderheden te verschaffen omtrent de kinderen die niet 
to the chIldren who are unvaccmated. 	 . .. t .. 

mgeen ZIJn, . 
. . " I (3) De administrateur verstrekt een jaarlikse opgave aan 

(3) The admmlstrato~ shall furms~ an annua return to het de lartement van yolks ezondheid, het getal en de bie
the ~epartment of Pubhc, Health s~owmg the n;unb:rs of a~d zonder~eden aanwi'zend yangde niet ingeentekinderen, school. 
partIeulars as to unvaccmated chIldren attendmg schools In d'" ,J . ver hiJ' in het bezit is van zulke 
his Province as far as he possesses such information. ~alanh .m Zl]n provmCle, voor zo 

, 	 m lC tmgen. 
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M~~bers of 10~. No, pers0!l shall ?e appointed to any, ~ost ~n the }04. Niemand zal tot een amb~.in d~ publieke diepst of ~~~l!:ke 
p!1blie i:- publw servICe or III the raIlway and harbour admInIstratIOn, or bI] de spoorwegen en havens admllllstratle worden aangesteld, politi: of 
~~e~~€~~(l~~O enrolled in any police or defence force, or appointed to the post of door een politie of verdedigingsmacht wordell in dienst verdedi
be vaccine.- of sanitary inspector or any similar post by any local genomen of als inspekteur van gezondheid of in cen andere gingamlleht 
ted ~r reo authority, who does not. produce satisfactory proof that he dergelijke betrekking bij ('en plaatselike autoriteit worden ~oe~en 
vacomated. has-	 aangesteld, die geen bevredigend bewijs kan leveren dat hij- :-:~:ri~- of 

(a) 	 been succes~fully vaccinated; or (a) met goede -v.itslag ingeent is geworden; ot geent ziju. 
~ (b) onvatbaar voor inenting is bevonden op de wijze

(b) 	 been found to bc insusceptible to vaccination III the beschreven in artikel drie en negentig; of 
manner described in section ninety-three; or (c) alreeds aan de kinderpokken (pokken) geleden 

(0) 	 has already suffered from small-pox, heeft, 
L d t k 'thO th t 1 't' of die niet ondcrneemt zich binnen een maand aan inentingor wh0 does nOle un 	er ,;], '0 vn m one mon" ° su )IDI " , ,

'If 	 ," 1 d 1:'".te onderwerpen en bewl]s te leveren van mentmg met goedehUllse ' to 	vaccmatIOn anc to pro uce proOI of successful 't 1 f b' d ' db" tit 
vaccinat.ion, or witbin three months t.o produce proof of ~l s ~g: dO llln~n :,Ie maan en eWI]S e everen van onva . 
insusceptibility to vaceination, • a1a·r5eI (l)voDor lllMe,n ,mg, I h Ih 'd b fd k If V t kki . O • elmst er za een oeVee el eproe e a - ers re ng 

Supplies of 105, ,(1) The Minister shall provide an~ e~use to be kept pok~tof ,te allen tijde laten houden op plekken door kennis :~~=~fPOk-
vaooine at all tunei', In places to be specified by notIce III the Gazette, a t>;evmg III de Staatskoerant ~e, worden bekend gemaakt, ineutiug van 
~ymph, ~nd supply of pure and tested calf vilccine lymph, and issues thereof zullendedaarvan kosteloze lutglften mogen worden gedaan arm op arm 
moculatlOn b d Ill' , • d' 1 ' , I l'k t 't 't h d d b d from ann. to may e rna e to oca :.lIt lOntles, me lCa practItioners and 'I aan p aatse 1 e Iau .'otldel end' ~;~e!'ls eren ebn ankek~en, don er- ver 0 en, 
arm, etc" others free of charge, subject to regulations made by the worpen aan regu atws oar e lulUlater met etre mg aartoe - '. 
forbidden, Minister in that behalf, 	 gemaakt.I 

, " 	 •.. (2) Een ieder die zichzelf of CE'n ander inent met entsto£ 
(2) ,Any per~on who :lloculates himself or any other per-i verkregen van een aau kinderpokken (pokken) lijdend 

SOlI WIth m~ter~al t:k~ll from a pers~n Hu.ffermg from s ma}Jpox, Ipersoon, of van ee~ entblaar op een andere persoon, is schuldig 

or from a ,accme vesIcle on another person, shaH be gmlty of aan een overtredmg, , . 

an offence.. ! 106. (1) De 1Iinister kan regulaties maken- l\iImste,r karl' 


, . , ' 	 V h ":l . 'fik 1 ' regulatles
Minister ma.y 106 (1) 	 The Mtlllster may make regulatlOns- (a) ,oorsc rlJVen e vornwn van c('rt) aten, cenmsge- maken. 
make rogu	 . vmgeh, opgaven, en aantekenboeken te worden ge-. 
lations, (a) prescribing forms of certificate, IJotices, returns, and; bruikt iu verband met inenting, en vaststellende 


books of record to be llsed in connection with: de informatie welke daa;in moet worden gegeyen, 

va.ccination, and defining the information to be fur-I en gelastende de verschaffing en vooTschrij vende 

nished therein, and requiring the furnishing l!-ncll de gebruikswijze daarvan door registrateurs van ge
prescribing the manner of use thereof by registrarsI boort~n, registrateurs van inenting, distriktsgenees
of births, registrars of vaccination, district surgeons, I heren, publieke inenters, plaa.tselike autoriteiten, ge. 

public vaccinators, local authorities, medical prac-I neesheren, ouders of voogden van kinderen, personen 

titioners, parents or guardians of . children, persons'l aan het hooid van 8cholen, werkgevcrs en anderen ; 

in charge of schools, employers of labour and otllen j (b) voorschrijvende en uiteenzettende de plichten va.n 


(b) 	prescribing and defining the duties, in connection: distrikt:ogeneesheren, publieke inentere, haven-gezond
with vaccination, of district surgeons, public ViiC-! heidsbeambten en anderen in dienst van het Goe
cinators, port health officers and others employed byl vernement, met be trekking tot inenting; 
the Government; I (c) bevoegdheden toekennende en plichten opleggende in 

(e) 	 conferring powers and imposing duties in connection I verband met het uitvoeren van of do en ondergaan 
with the carrying out or enforcement of vaccinatlOll'l van inenting, aan magistraten, ambtenaren van het 
on magistrates, officers of the Native Affairs depart,: departement van Naturellezaken, vrederechters,leden 

( 	
ment,justices of the peace,. members of the police! van de politiemacht of andere staatsambtenaren, 
force or other Government officers, loeal authorities.! plaatselike autol'iteiten, personen aan het hoofd van 
persons in charge of schools, employers of labour,J scholen, werkgevers, naturellehoofden, hoofdmannen 
native chiefs, headmen of locations, and others; 'I· vall lokaties en anderen; 

(d) de voorwaarden voorschrijvende waarop poksto£ gratis 
(d) 	prescribing the conditions under which vaccine lymph, . 1 mag worden verstrekt aan genees leren, plaatselike 

may be supplied free of' charge to medical prac- autoriteiten, en anderen ; 
titioners, local authorities and others; ·1 (e) de wijze voorschrijvende waarop de inenting moet 

(e) 	 prescribing the manner ill which vaccination shall be verricht. worden ell de voorzorgen die door hen die 
performed and the precautions to be observed by de inenting verrichten en door de ingeente personen 
those performing it and by the persons or thel of de ouders of voogden van ingeente kinderen moeten 
parents or guardians of children vaccinated; genomen worden;I 

(I) 	as to the appointment of places and times for the per- (f) betreffende het vaststellen van plekken en tijden 
formance of public vaccination and the notification VOOl' de verrichting van publieke inentingen en voor 
to the public thereof, The times so appointed shalli het verwittigen van het publiek daarvan. De aldu~ 
not be less frequ,!'lnt than once in every six months 
in urban areas and once in every twelve months 
in rural areas; 

( ) prescribing the special provisions which shall be ob
g served relatiug to the vaccination and re-vaccination 

of per!ons of particular races in lieu of the provisions 
elsewhere contained in this Chapter; 

<h) providing for the vaccination or re-vaccination of 
persons of particula.r races or different classes of 
persons, and ~Lssigning where deemed desirable the 
responsibility for the carrying out of such vaccina
tion or re·va<!cination to local authorities or em· 
ployers of labour; 

vastgestelde tijden zullen niet minder dan eenmaal 
om de zes maanden in stedelike streken en eenmaal 
om de twaalf maanden in plattelandstreken zjjn ; 

(g) 	 de speciale bepalingen voorschrijvende welke in acht 
moeten worden genomen met betrekking tot de 
inenting of wed~inenting van personen van bie
zondere rassen in plaats van de bepalingen elders in 
dit 	Hoofdstuk verva.t; 

(h) 	 voorziening rnakende voor de inenting of weder
inenting van person en van biezondere rassen of 
verschillende klassen van personen en waar zulks 
wenselik wordt gcacht de verantwoordelikheid voor 
het uitvoeren van zodanige inenting of wederinenting 
opleggende aan plaatselike autorit~iten of werkgevers ; 
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(~) as to the application and enforcement of the provisions 
of this Chapter to persons entering the Union,I 
whether by land or sea, and for requiring, where 
.deemed necessary, the vaccination or l'e-Vaccinationll 
of any person before so 	entering" 

, ',. 
and genera11v for better carrymg out the provlslOns and 

(i) 	betref'fend~ de toepa'ssinl:\ en het doen naleven van 
d~ bepah,nge!l van (lit Hoo~~stuk door pe~sonen 
dIe de Ullle bl,nnenkomen, ,hetzl} over land of, Ult ~ee, 
en voor het elsen van .de mentmg ,of wedermentmg 
van pcrsonen wanncer zulks nodlg wordt geacht 
voordat zij aldus binnenkomen ;

"t I d b r d't H fd t k b t t 
attaining the'objeds and purposes of this Chapter. ,ekn 1ll a ,gtemeen om deb epa Idngedn vla.n d I t oOb· s .'lkl e er e

'1 l' unnen m voeren en e eoog e oe eln en e ereI en.
(2) A ny person w h0 contravenes or fal s to comp y wIth (2) E 'd d' 1 t' kt d dit t'k 1· d d h' '1' 	 en Ie er Ie een regu a Ie gemaa on er ar I e 

any 	regu1at IOn rna e un er t IS sectIOn Slall be !!lllity of an h dt f 't k t ' h ld' t d'ffe ~ sc en 0 me, na om IS sc u Ig aan een over Te mg. 
once, ! 107. In een vervolging onder dit Hoofdstuk zal de over- Certiflkaten 

Certificates , 107. In al!-y prosecution under this Chapter the produc_legging van een certifikaat of ee~ u~ttreksel uit een offici~el a~n- zull<;?- al" 
to be tlOn o~ a ~ertificate or of an extract from an (fficial record. Signed'itekenboek getekend d?or een dlstnkt,sgeneesheer, ,J.lubh~ke Ill- ~.ewIJ:eve;
admitted as by a dlstrlCt surgeon, public vaccinator, PO"t health officer regis- enter, haven-gezondheldsbeambte, registrateur van mentmg, of mg orden"vidence. " 	 ' d bt t ld d d't H fd t k I b "aangenomell,!;rar 0 f vacclllatlOn, or other officer ap!,ointed under this an ere am ,enaar, aanges ~ on er I 00 S U , as eWl]S 

Cha,pter shall be evidence of the facts therein stated, until the van de daarm genoemde felten worden aangenomen totdat het 
contrary is proved. tegendeel bewezen wordt, 

, , • , , , 108, Een ieder die, wet daartoe gemachtigd zijnde onder Straffen voor 
Penaltle.s In 108. A~y pers~n who, not ~elllg authoflzed ul!-der thHlldit Hoofdstuk, een certifikaat of verklaring met betrekking tot valse certifi 
reslPect o~fi Chapter, SIgns or Issues any certdicate or statement In respect de inenting van een persoon ondertekent of uitniikt en een katen en ra sa certl -	 of tIl > 'n t' f d I k I" " , , , ',val~e veddacates or falB~ e vaCCI a lOn 0 any persoll, an any personw 10 ma ell leder dIe een valse mSChn]VIn" doe.t m een reglster ' fit ' . 	 ' . d 'ft· ,'" , ' rmgen,statements. 	 an!, ,a se ell ry lll, any, reglster, I ecor . or certI c~te "under aantekenboek, of certlfikaat onder d1t Hoo£dstuk, wetende 

thIS Chapter, knowmg It to be false, shall be gUIlty of an dat zij vals is, is schuldig aan een overtreding, 
offence, 109. Publieke inenting onder deze Wet zal door distrikts- Inenting 

Vaccination 109. Public vacc.inatiol'l under this Act shall be carried geneesheren, pu?lieke inenters of, andere g~neeskundige bea~b- ::te~~~e. 
b'y lay vac· out by district surgeons, public vaccinators or other medi- ten worden, verncht, doch waar dit onder blCzondele omstandlg
cmators_ cal officers but where- deemed necessary under special he~en nodig geoordeeld wo~d~, en onderworpen ~an de regu

circumst.al'1ces, and subject to such regulations as niay be labes welke door de Mmlster met ?~trekking da~r~oe 
made by the lVIinister in that behalf, the Minister may autho- mochten gemaakt ,wOl'den, k~n de Mmlllter de bezlg~ng 
rize the employment of lay vaccinators who have been- certified f5elast,eI!. van leke-ment~~s dIe door een ~enee~kundlge 
by a medical practitioner as competent to perform vaccina- pra~'tlz1ln be~waam ZlJn verklaard om .mentmg te 
tion, No person shall be so certified until he has vaccinated verrrchten, .. Nl~m~nd zal aldus bekwaam v~rklaard, worden 
twenty persons under the personal supervision of the medical voordat hI] tW,llltlg per,s?!len ond~r ~~rsoonhk t~ezl~ht van 
practitioner, Such vaccinators shall, as far as possible, only een geneeskundlge praktIzI.Jn heeft mgeent. Zod~mge lllenter~ 

or:derbe employed under the supervision of a medical practitioner and zuilen, voo~ zover ~ll?,gehk, slechts toezlCht v~n een 
submission for vaccination by anv such vaccinator shall be geneeskundige prakt:zlln .',vorden, geb~zlgd, zullende n~emand 
voluntary, kunnen worden verphcht zlch aan mentmg door zlllk een mentor> 	 

te onderwerpen, 
Definition. 110, For the purposes of this Chapter-
in this "public vaccinator" means a medical practitioner ap-Chapter, , t d d 	 tl' A f " POlll a un er 11S ct to per orm vacclllat10n ; 

the district surgeon shall be a public vaccinator within 
his district; 

"successful vaccination" or "successfully vaccinated" 
means the production in a person not previously 
successfully vaccinated of a total area of vesiculation 
of n.ot l,ess than tlll'e~-quarters of a square .inch bY 
vaccmatIOn of the skm at three or more pOlllts not 
less than one inch apart; I 

" successful re-vaccination" or "successfully -re-vac-I 
cinated " means the production by vaccination of I 
one or more vesicles in a person who has previously I 
been successfully vaccinated; -!' 

" vaccination" means the inoculation of the skin with 
calf vaccine lymph; and "re-vaccination" means 
the vaccination of a person who has previously been I 
successfully vaccinated, I 

. 	 i 

CHAPTER-VII. 	 I 

no. Voor de doeleinden van dit Hoofdstuk zaI- Woordver
" publieke in enter " betekenen een geneesheer aangesteld k!aringen in 

d d TIT " , h dlt Hoofdon er eze net om mentmgen te vernc ten; st k 

distriktsgeneesheren zullen in hun distrikten publieke u, 

inenters zijn. 
"inenting met goede uitslag" of "met goede uitslag 


ingeent" betekencn het bij een niet van te voren 

met goede uitslag ingee-nte persoon te voorschijn 

ro~pen van een wet ~nde~ dal!- driekw~rt vierk~nte 

dmm grote blaar door mentlllg m de hmd op dne of 

meer niet mindel dan een duim van elkaar verwijderde 

punten'; 


" wederinenting met goede uitslag" of " met goede uitslag 

wederingeent" betekenen het door middel van inenting 

te voorschijn roepen van een blaar bij een persoon die 

alreeds eerder met goede uitslag ingeent werd ; 


" inenting" betekenen het inenten van de huid met 

kalfpokstof en "wederinenting" het inenten van 

een penmon die alreeds eerder met goede uitslag 

ingeent is. 


HOOFDSTUK VII . 

PUBLIC WATER SUPPLIES, MEAT, :lIILK AND OTHER rOPENBARE 'VATEIWOORZIENING, VLEES, MELK EN ANDERE 

ARTICLES OF FOOD. I VOEDINGSMTDDELEN, 

Duty ofloral 111. It shall be the duty of every local authority to take I Ill, Plaatselike autoriteiten zijn verplicht om aIle wettige Plieht van 
authority as aU lawful, necessary and reasonably practicable measures-- len redelik mogelike maatregelen te nemen- plaatselike 
to pollution f 	 "-'t ' 
of water (a) or preventing the pollution so as to endanger health! (a) tot voorkoming van verontreiniging welke gevaar ":001' autol'l""l III 

supplies. of any supply of water which the public within its:. de gezondheid oplevert van aIle watervoorzieningen Z1't,k':g~eront, 
d' t' h ' hId f d' k'· d' h bI' k b' h d' 'k h £ reml mg vanIS nct ~s a rrg t to use am oes use or, I'm, mg I le ~t pu Ie mr:en un Istl'l -t et recht ,hee t te watervoor. 
or domestIC purposes (whether such supply IS del'lved, gebrmken en gebrmkt als drank of VOOl' hmshoude- lIliening, 
from sources within or beyond its district); and . like doeleinden (hetzij zulk een voorziening afkomstig 

(b) 	 for purifying any such supply which has become so is uit, br?nnen bin~en of b~iten haa: ~istrik,t); en 
polluted (b) tot zillvenng van emge zodamge voorz1emng dIe ver

ontreinigd is geworden, 
and to t!I'ke measures (including,.if necessary, proceedings at en om maatregelen te nemen (zo nodig gerechtelike) tegen ieder 
Jaw) agamst any person so pollut~ng any such supply or pol- die zulk een watervoorziening verontreinigt tot hinder of gevaar 
lULmg allY stream so as to be a nUlsance or danger to health. van de gezolldheid. 

I 
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Regulations. 	 , 112. (1) The Minister may make, and impose on local 112. (1) De Minister kan regulaties rna ken en plaatselike Regulaties 
authorities and magistrates the duty of enforcing, regulations autoriteiten en magistraten belasten met de uitvoering van 
in respect of defined areas- regulaties in zekere omschreven streken

(a) 	 prohibiting bathing in, and prohibiting or regulating (a) verbiedende het baden in, en verbieden~e of regelende 
the washing of clothes or other articles or of animals: h?t wa~sen van kleren of andere artlk,elen of van 
in, or in any place draining into, any such water I dlCren In, .of .op plek~en afwaterende In, z.ulk een• supply as is in the last precedinO' section men- watervoorZlemng als In het voorgaand artlkel ge
tioned . '" noomd wordt; 

.. : . , , (b) verbiedende of regelende de oprichting van gebouwen, 
(b) 	 proh,lbltmg or re,gulatmg the erectIOn of dwelllI1~s, sanitaire inrichtingen, stallen, veekralen, varkenshok

samtary ~onvemence~, ~tablos, cattle ~raals, plg- ken, struisvogellopen, dipbakken, fabrieken of 
styes, o~trIch pens, ~ppl.ng tanks, factOries or, other andere werken welke gevaar voor schadelike ver
works hkely to entail rIsk of ~a~'~lful pollutIOn, of ontreiniging van zlllk een watervoorziening zouden 
any such, w,ater sUJ;>~ly> or proh,lblbng or regul~t~ng, kunnen opleveren of verbiedende of regdende het 
~he deposIt In the vicImty of, or 1I1 any 'place dral~llng neerwerpen van mest, vuil, of schadelike of walge
lllto, anY,such supply, of allY manure, filth or nOXIOUS like zaken in de buurt van, of op een plek afwate
or offenSIve matter or thIng;, rende naar, zulk e.en watervoorziening, 

and generally, for preventing the pollution so as to endangeri en in het algemeen, ter ,voorkoming van verontreinigin~, ~1ie 
health of any supply of' water which the public within itslg~vaar voo~ de ~ezondheld ~ple:,er.t, van een watervoorZle~llng 
district has a right to use and does use for drinking or domestic id1e het pl~bhek bmnen hun dlstnkt h,et recht ,heeft te ~ebrUlken 
purposes and for purifying any such supply which has become/en ge,bru~kt als dr,ank of ~oor hUl~ho,udeh!ce doelemde~. en 
so polluted, and for preventing the pollution of streams so as to ~er zUlvermg van emge zodam~,e voorzlemng dle zo v~r?n,trellllgd 
be a nuisance or a danger to health,ls geworden en ter voorkonllng van de verontreInlgmg van 

-	 •stromen tot hinder of gevaar voor de gezondheid. 
(2) Regulations under this section shall be made with due (2) ~egul,aties ond~r dit artikel worden vastgesteld met 

regard to the interests of agricultural or any other industries. behoorhke machtnemmg vaIl de belangen van de landbouw 
" of andere industrieen. 

~~:h~I~:' of' 113.. No person shall sel!, or s~all prepare, keep, transmit 113. Niemand zal melk" zuivelprodukten, vlees of een Verkoop. 

some, or ,expose for sal~, a~y milk, daIry produce, meat or other aIlder voedingsmiddel, dat niet schoon, zuiver, gezond en vrij onz., van 
diseased or artICle of food whICh IS not clean, wholesome, sound and free van ziekte besmetting of verontreinigino- is verl?open bereiden °bndgezonde, f 

d' 'f' "d ' 	 "" 'l-, , e orven 0contami	 from any ISease or In ectlOn or contammatlOn; all no person houden, verzenden of te koop stellen of zonder afdoimde vorontrei
nated shall collect, prepar~, man,ufacture, ~eep, transmit or expose maatregelen tegen of ter voorkoming van besmetting of veront- nigd~artieles of 
food pro for sale any, such artICle Without ~akm~ adequate meas,ures, to reiniging zulk een artikel voor verkoop inzamelen, bereiden, v<:edings
hibited. guard agamst or prevent any mfcctI011 or contaminatIOn vervaardigen houden of verzenden ml~dedlenh f "veruuen. 

t ereo , 114. (1) Wanneer 11et een stedelike plaatselike autoriteit Tuberkulo!l6 
Tuberculosis 114. (1) ,Vhenever it appears to an urban local uit het rapport van een goedgekeurde veearts of uit het bakte- in melkvoe. 
in dairy authority, on the report qf an approved veterinary surgeon or riologies rapport van een geneeskundige praktizijn blijkt dat
caHle. on the bacteriological report of a medical practitioner, that de volksgezondheid in gevaar gebracht wordt doordat tuber-

the public health is endangered by reason of the existence of kulose aanwezig is in een kudde melkvee waarvan de melk in 
tuberculosis in any herd of dairy cattle the milk of which is zijn distrikt, verkocht wordt, mag de plaatselike autoriteit, na 
sold within its district, the local authority may, after furnish~ afschriftell van Iv4 rppport toegezonden te hebben aan de 
ing copies of the report to the chief health officer and to hoofdambLenaar van gezondheid en aan de hoofd~vaeartsenij
the principal veterinary officer of the Union, make an order kundige beambte van de Unie, een order maken de verkoop 
prohibiting the sale within its district of the milk, or dairy van de melk of zuivelprodukten van zulke melk bereid, welke 
produce made from the milk, of such herd, afkomstig is van zulk een kudde, in zijn distrikt verbiedend. 

(2) The local authority shall rescind such order forthwith on (2) De plaatselike, ~utoritei,t m.oet zu~k een order dadelik 
being satisfied, from a report of the principal veterinary herroepen wan~~er Zl~ overtmgd IS, dOOI een r~pport van de 

v:anofficer of the Union or an approved veterinary surgeon, that hoofd-veeartsemJkundlge beambte de UIlle of v~n een 
tuberculosis has been found not to exist in, or has been goedgekeurd,e veearts dat bevor:dell IS dat t,:-berkulose m zulk 
eradicated from such herd 	 een kudde met bestaat of daarmt verdreven lB. 

, ' , 	 ,(3) Iedere koehouder of melkboer die een grief heeft wegens 
(3) Any cow-keeper or daI~yman who !eels ~ggneyed by an een order door de plaatselike autoriteit krachtens dit artikel 

o,\:'der mad,e ?y a local authOrIty under thIS, sectIOn max appeal gemaakt, mag zich op de Minister beroepen die zulke order 
to the l\iImster, who may confirm, modIfy or reSCInd such bevestigen, wijzigen of herroepen kan, 
order, 	 115. De :Minister kan regulaties maken met betrekking tot Minister on 

Minister may 115 The Minister may' make regulations regardinrJ all elk of ieder van de volgende zaken-	 regkulaties ' 
• 	 '" ( ) d' k ' lkk ' d' d' ma en ter~ake regul~- or any of the following matters :_ a e mSl~ke tkle ~an ~eb oeledn ~n leren lIke ':,oor regeling van 

~lOns regal' - '" " mensc I e onsuJ?P~le ,estem ziln en van me erl]en, de verkoop 
I~g th1 sa,ll~ (a) the mspectIOn of daIry cattle and of ammals mtended koestallen, melkmrIChtmgen, melkemmers en slacht- van melk en 
:n~' a~ticl~ for human consumption, and of dairies, cowsheds, huizen en van fabrieken, magazijnen, winkels en ande~e 
of food. milk-shops, milk vessels and slaughter houses, and andere plekken waar voedingsmiddelen vervaardigd, Vo.~~l;gS

of factories, stores, shops and other places where any bereid of bewaard worden; . In! e en. 
article of food is manufactured or prepared or kept; (b) 	 het nemen cn onderzoeken van monsters van melk, 

zuivelprodukten, vlees of andere voedingsmiddelen,
(b) the taking and examination of samples of milk, dairy en de verwijdering of vasthouding, gedurende onder

produce, meat or other article of food and the re zoe king of onderzoek, van dieren of artikelen welke 
moval or detention, pending examination or enquiry, verdacht 'worden ziek of bedorven of ongezond of 
of animals 	or articles which are suspected of being ongeschikt voor menselike konsumptie te zijn, en de 
diseased or unsound or unwholesome or unfit for beslaglegging op en vernietiging of behandeling of 
human consumption, and the seizure and destruction onschadelikmaking zodat het geen gevaar voor de 
or treatment or disposal so as not to endanger gezondheid 	kan opleveren, van zodanig artikel, het

, health, of any such article which is found to be unwhole walk bevouden wordt ongezond of hedorven of ziok 
some or uns~und or diseased or infected or contami-. of besmet of verontreinigd te zijn, en van zieke dieren 
'nated, and of diseased ani mals sold or intended or welke voor menselike konsumptie verkocht of bestemd 
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cfiered or exposed for sale for human consumption :1 
8\1ch regulations may empower a medical officer oj 
health or a medical practitioner, or (in the case oi 
meat) an approved veterinary surgeon, to detain. 
seize or destroy any diseased, unsound or unwhole
some article of food, but shall not confer on any other 
person any power beyond that of detention of such 
article for the purpose of examination by a medical 
officer of health, a medical practitioner or (in thf 
case of .meat) an approved veterinary surgeon; 

(c) fixing standards of cleanliness of milk and pre
scribing the warning to be given to any cow
keeper, dairyman or purveyor of milk that any milk 
sold or kept or transmitted or eXl'osed for sale by him 
has rJeen found to be below any such standard, and the 
issue of orders prohibiting the sale or the keepinr 
or exposure for sale of milk from any cow, or re
quiring the closing of any dairy, cowshed or milk 
shop, the milk from which is found, after analysis 
and official warning, to be below any such standard; 

(d) 	 the conveyance and distribution of milk and the 
labelling or marking of receptacles used for the 
conveyance of milk; 

(e) 	 the veterinary inspection of dairy cattle, the sampling 
and bacteriological examination of milk and dairy 
produce and the prevention of the sale, or the keep
ing, transmission or exposure for flale, of tuberculom 
milk or tuberculous dairy produce) or of the milk OJ 

dairy produce made from the milk of any cow which 
has given tuberculous milk, or wllich is or appears to 
be suffering from tuberculosis, or from indurated 
udder or any chronic disease of the udder; 

(f) 	the duties of cow-keepers, dairymen and purveyon 
of milk in connection with the occurrcnce of infec
tious disease amongst persons residing or employed 
in or about their premises and the furnishing 
by them of the names and addresses of their customers. 
and of cow-keepers in connection with reporting the 
occurrence, in animals on the premises or any dairy 
cattle, of diseases which are communicable to man 
and of any disease of the udder; 

(g) 	 the inspection and examination of, and the regu
lation, inspection and supervision of the manufac
ture, preP1l:ration, storage, keeping and transmission 
of, any artlCle of food intended for sale or for export 
from the Union, and the prohibition of the manu
facture, preparation, storage, keeping, transmission, 
sale or export from the Union of any such articlf' 
which is, or contains an ingredient which is, diseased 
or unsound or unfit for human consumption, or 
which has been exposed to any infection or con
tamination ; 

(k) 	the establishment, locality, superVlSlOn, equipment, 
maintenance and management of slaughter-houses 
and the disposal of the waste products of slaughter
ing and the inspection of slaughter-houses and 
the animals therein, and prohibiting, restricting 
or regulating the slaughtering of diseased animals; 

(i) 	prohibiting the importation into the Union of any 
article of food which is not clean, wholesome, sound 
and free from any disease or infection or contamina
tion, and the seizure and disposal by destruction 
or otherwise of any such article so imported; 

(j) 	the preparation, manufacture or importation and 
the storage and sale of or trade in articles of food 
which are packed in air-tight receptacles OJ: are 
otherwise preserved, and the marking of any such 
a;ticle with the date of manufacture or prepara
tIon; 

zijn of daarvoor aangeboden of uitgestald worden; 
zulke regulat,ies kunnen een geneeskundige ambtenaar 
van gezondheid of een gcneeskundige praktizijn of 
(in het van vlees) een goedgekeurde veearts 
machtigell om bedorven of ongezonde voedingsmid
del en aan te houd€m, daarop beslag teleggen of de
zelve te vernietigen, doeh zullen niemand anders 
lIleer bevoegdheid geven dan tot aanhouding van 
zodanige artikelen ter onderzoek door een geneeskundige 
ambtenaar van gezondheid, een geneeskundige prakti 
zijn, of, (in het geval van vlees) eengoedgekeurde 
veearts ; 

(c) 	 het vaststellen van standaards van reinheid van 
melk en voorschrijvende de waarschuwing te worden 
gegeven aan houders van koeien, melkboeren of melk
leveranciers dat door hen verkochte, gehouden of 
verzonden of te koop uitgestalde melk beneden de 
sta,ndaard bevonden is, en voor de uitvaardiging van 
orders verbiedende de verkoop of het houden of te koop 
uitstallen van melk afkomstig van zekere koeien, of 
gelastende het sluiten van een melkerij, koestal, of 
melkinrichting, waarvan de' melk, na analyse en 
ambtelike waarschuwing, bevonden wordt beneden 
de standaard te zijn ; 

(d) het vervoer en het afleveren van melk en het merken 
v!m of aanbrengen van opschriften op voorwerpen 

- gebruikt voor het vervoer van melk; 
(e) 	 de veerartsenijkundige inspektie van melkvee, het 

nemen van monsters en het bakteriologies onderzoek 
van melk en zUlvelprodukten en het verhinderen van 
de verkoop, of het aanhouden, verzenden of te koop 
uitstallen van tuberkuleuse melk of tuberkuleuse 
zuivelproduktf'n, of van de melk afkomstig van of 
zuivelprodukten bereid uit melk afkomstig van Qen 
koe welke tuberkuleuse melle gegeven heeft, of welke 
lijdt of schijnt te lijden aan tuberkulose, of aan ver
harde uier of een chronie,;e ziekte van de uier; 

(f) 	de' plichten van koehouders, melkboeren en melk
leveranciers in verband met het verschijnen. van 
besmett.elike ziekten onder personen die wonen of 
dienst doen in of bij hun percelen en het opgeven door 
hen van de namen en adressen van hun klanten en van 
koehouders in verband met het rapporteren van het 
verschijnen in dieren op de percelen of in melkkoeien 
van ziekten die overdraagbaar zijn 01' de mens en van 
ziekten in de uier ; 

(g) 	 de inspektie en het onderzoek van, en de regeling 
en inspektie van en het toezieht op de vervaardiging, 
bereiding, berging, bewal'ing en verzending van 

. voedingsmiddelen 	 bestemd voor verkoop of voor 
uitvoer uit de Uriie en het verbod van de vervaardiging, 
bereiding, berging, bewaring, verzending, verkoop 
of uitvoel:' uit de Unie van zulke artikelen welke, 
of die bestanddelen bevatten welke, bedorven of 
ongeschikt zijn voor meuselike konsumptie of welke 
blootgesteld geweest zijn aan besmetting of ver
ontreiniging ; 

(h) 	 de oprichting, lokaliteit, toezicht, uitrusting, onder
houd en bestuur van slachthuizen en wat gedaan moet 
worden met de afval van het slachten, en de inspektie 
van de slachthuizen en de dieren daarin, en verbie
dende, beperkende of regelende het sl~hten van 
zieke dieren; 

(i) 	verbiedende de invoer in de Unie van voedingsmiddelen, 
die niet schoon,gezond, onbedorven en vrij van 
ziekte, besmetting of verontreiniging zij n, en de 
inbeslagneming en onschadelikmaking door ver
nietiging of anderszins van zodanige ingcvoerde 
artikelen; 

(j) 	de bereiding, vervaardiging of invoer en de berging 
en verkoop van. of de handel in. voedingsmiddelen 
welke in luchtdichte voorwerpen, of op andere 
wijze gekonserveerd zijn en het merken van ieder 
zodanig artikel met de datum van vervaardiging of 
bereiding; 
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(k) 	 prohibiting the importation, Hale, p0:3~es8ion or U'le of (k) verbiedende de invoer, de verkoop, het hezit of het 
vessels.whi~h areJntended to eontain milk or any liquid gebruik van vaten, bestemd om melk of vloei
or semI-solId artICle of food and which are rusty or stoffen of half-vloeibare voedingsmiddelen te bevatten, 
defeetively soldered or are ll1a~le of material "con- en die v;erroest of slecht gesold;erd of gemaakt zijn van 
taining in any part likely to come in eOlltact win materiaal dat op plekken welke Illet de inhoud in 
the contents, lead or othel p,oisonous or injuriom aanraking kunnen komen, lood of andere vergiftige 
suhstanee in such proportion as to belikelv to eausc of schadelike bestanddelen bevat in zulke hoeveel
injury or danger to health, and tixing the \naximlJll1 , heden dat daardoor letselof gevaar voor de gezond
proportions of such substances \vhich may be used heid veroorzaakt zou kunnen worden, en vaststellende 
in such vessels; . de maksimum hoeveelheden van zulke bestanddelen 

(l) 	 the keeping of swine and the limitation aud suppres- welke in zodanige vat",n mogen gebrnikt worden; 
sion of the disease known as 'cysticercus disease I (l) het houden van varkens en de beperking en uitroeilng 
or pig measles or any similar disease in animals 

' ' . , ' 
and 	 genera11v for better carrymg out the provlslOns and at
tainin the ob'ects and Ur oses of this eha r 

g ) p p pte , 
Minister's 116. The Minister may make orders-
powers to 
make orders, (a) r,equiring the, me~ical h~xhaminatioJ?-lkof any. person 

many prermses m w Ie any ml or daIry pro
duce or other article of food intended for sale is 
collected, kept, sold, or exposed for sale, or of any 
perso~ who ha:s been engaged in the collection, pre
paratlOn, keepmg, conveyance or distrihution of any 
such milk or produce or article' 

b ' 
( ) prohibiting the registration as cow-keeper, dairy

man or purveyor of milk or the eniployment in 
.c,;mn.ecti?n with the collection, preparation, storage,
dlstnbutlOn or sale of milk or dairy produce or any 
article of food of any person who has been proved 
to be a carrier of the infection of typhoid or enteric 
fever or other infectious disease; 

(0) 	 requiring the closing of any cowshed, dairy or milk
shop, or the exclusion from anv,cowshed or dairy 
premises of any animal, the milk from which there is 
reason to believe has conveyed or is liable to convey 
any infectious disease; 

(d) 	 prohibiting the sale or exposure for sale of milk by 
any cow-keeper, dairyman or purveyor of milk who 
has been three times convicted of offences under 
any laws or regulations regarding the milk trade. 

Offences, 117. A~~ person w~o contravene~ or fails to comply' with 

van de ziekte bekend als blaasworm ziekte of varkens
mazelen of enige dergelijke ziekte in dieren, 

. 	 't I d b I' d't H fd t k b t 
en m a geI?een om e epa mgen van I 00 is ~ e er 
te kunnen Ultvoeren en de daarmede beoogde doelemden te 
bereiken. 

116(') DelMitnisdter Ikatn orderskmadk,en- d k. ~~~~~e:m> 

a ge as en e Ie genees Ull Ig ~m erzoe van pmsonen orders te 
m percelen waar melk of zUlvelprodukten of andere maken. 
yoedingsmiddelen bestemd voor de verkool? worden 
mgezameld" bewaard, ve~kocht,of te k?op Ultge~t~ld, 
of vaJ?- p3rsonen door Wle de mzamehng, b,ermdmg, 
bewarmg, het vervoer of de. rondbrengmg van 
zodanige melk of produkten of artikelen zijn verricht ;

(b) verbiedende de registratie als koehollder, melkboer of 
melkleverancier of h~t employeren in verband n~et de 

b' f k 
inzameling, bereiding, ewarIng, verdeling 0 vel' oop 
van melk of zuivelprodukten of voedingsmiddelen, 
van personen die ge bleken zijn dragers van de smet
stofIenvan tyfeuze of ingewandskoorts of van andere 
besmettelike ziekten te zijn ; 

(c) 	 gelastende het sluiten van koestallen, melkerijen of 

melkinrichtingen, of het weren van dieren, de melk 

waarvan er reden bestaat om te geloven een besmet

telike ziekte te hebben overgebracht of te kunnen 

overbrengen, uit koestallen of melkerijpercelen; 


(d) 	 verbiedende de verkoop of uitstalling voor verkoop 

van melk door een koehouder, melkboer of melk

leverancier die driemaal we gens overtredingen van 

wetten of regulaties betreffende de melkhandel ver

oordeeld is geworden. 


117. leder die de bepalingen of vereisten van dit, Hoofd- Overtredin· 
a.ny prOVISIon or reqUIrement of thIS Chapter or any regula- stuk of de daaronder gemaakte regulaties of orders 8chendt of gen. 
tlOns or order .made thereunder shall be guilty of an offence. 

r 
Definition!!!, 118. For the purposes of this Chapter

" cow-keeper ., means any person wh0 keeps any cow; 
"cowshed " means any building or premises or part there

of ill which cows are kept or milked, and includes 
also all appurtenances to any such building or 
premises; 

" dairy" means any plaee from which milk is sold or 
supplied or in which milk is kept for sale or disposal; 

"dairyman" means any person in possession or occupa
tion of a dairy in which the trade or business 
appertaining to a dairy is carried on; 

"dairy produce" means milk, cream, butter, cheese or 
any other product of milk and includes also ieecream 
or any similar substance containing milk or cream 
which, being intended for human consumption, 
is not sterilised and is not contained in hermetically 
closed receptacles; 

" food" or " article of food" means any animal product, 
fish, fruit, vegetables, condiments, confectionery. 
beverages, and any other article or thing whatsoever, 
(other than drugs or water) in any form, state or 
stage of preparation, which is intended or ordinarily 
used for human consumption; 

" milk" means every variety or kind of milk, wbether 
derived from cows, goats, ewes, mares or asses, and 
includes also skim-milk, separated milk, buttermilk 

niet nakomt is schuldig aan een overtreding. 
118. 	Voor de doeleinden van dit Hoofdstuk zal- Woorover

" koehouder" betekenen een persoon die koeien houdt; Idaring, 
" koestal" betekenen een gebouw of pereeel of creeels

gedeelte waarin koeien worden gehouden of oiken 
en sluit tevens in alle gronden en bijgebouwen behoren
de bij zodanig gebouw of perceel ; 

" melkorij" betekenen een plek waaruit melk wordt 

verkocht of geleverd of waar melk voor verkoop of 

aflevering wordt gehouden; 


" melkboer " betekenen iemand in bezit of okkupatie van 

een melkerij waarin de bezigheid of handel in verband 

met een melkerij wordt gedreven; 


" zuivelprodukten" hctekenen melk, room, boter kaas 

of andere produkten van melk daaronder begrepen 

roomijs of dergelijke stof welke melk of room 

bevat die, bestemd zijnde vom menl'elik verbruik, lliet 

gesteriIiseerd is en niet bevat is in hermetif'l' gf'r<loten 

voorwerpen ; 


" voedsel" of "voedingsmiddel" betekenen enig dierlik 

voortbrengsol, fruit, groente, specerijen, lekker

goed, dranken en andere artikelell of dingen van welke 

aard ook (niet zijnde medicijnen of water) en in iedere 

vorm, stadium of s.taat van beniding, welke bestemd 

zijn of gewoonlik gebruikt worden voor monselike 

konsumptie; 


" 	melk" betekenen iedere soort melle hetzij afkomstig 

van koeien, .geiten, ooien, merries of ezelinnen 

en tevens insluiten afgeroomde melk, ge

scheiden melk, karnemelk en room, doeh hiet 
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and cream, but does not include dried milk or con insluiten gedroogde melk of gekondenseerde of ge
densed or preserved milk contained in hermetically II preserveerde melk bevat in hermeties gesloten voor
sealed receptacles; werpen; 


" milk shop" means any building or premises or part 
 " melkinrichting" betekenen een gebouw of perceel of 
thereof in which milk is sold or supplied or kept gedeelte daarvan waarin melk wordt verkocht of 
or deposited or exposed for sale or disposal, and inc! udes geleverd of bewaard of voor verkoop of aflevering 
also all appurtenances to any such building or wordt uitgestald en sluit tevens in aIle gronden 
premises; I en bijgebouwen behorende bij zodanig gebouw of 

"milk veSSel)' means every receptaele, vessel, utensil, perceel; 
measure, apparatus or any other thing whatsoever " melkvat" betekenen ieder voorwerp, vat, gereedschap, 
which is used for the collection, keeping, maat, ,toestel of ander ding van welke aard ook dat 
preparation, conveyance, measurement, delivery or gebruikt wordt voor het verzamelen, behouden, 
distribution of milk and includes also any lid, cover, bewaren, bereiden, vervoeren, meten, afleveren of 
stopper or other loose part likely or liable to come rondbrengen van melk en sluit tevens in een deksel, 
into contact with the contents of such receptacle, bedekking, stop of ander los gedeelte dat in aan
vessel, utensil, measure, apparatus or thing; raking zou kunnen komen met de inhoud van 

I, purveyor of milk" means any person in possession or zodanig voorwerp, vat, gereedschap, maat, toestel 
occupation of a milk shop, and includes any person of ding; 
who sells or disposes of milk, or ofbrs or exposes " melkleverancier" betekenen iemand in het bezit of in 
for sale or disposal, whether in arty premises or okkupatie van een melkinrichting en insluiten iemand 
any stre'lt or public place. die melk verkoopt of afievert, of die melk voor de 

verkoop of levering aanbiedt of uitstalt, hetzij in een 
perceel of' op straat of op een publieke plek.CHAPTER VIII, 

HOOFDSTUK VIII.SANITATION AND HOUSING. 

GEZONDHEIDSDIENST EN HUISVESTING,
Nuisances 119. No person shall cause a nuisance or shall suffer to 
prohibited, exist on any land 01' premises ov.'ned or occupied by him or of 119. Het is een ieder verboden een .misstand te veroor- ~~~r~i1:an 

which he is in charge any nuisance or other condition liable to be zaken of het bestaan te gedogen op emge grond of perceel toestanden. 
injurious or dangerous to health, 'aan hem toebehorende of door hem bewoond of waarover 

, ,b.ij het opzicht heeft, van een misstand of andere toestand dieDuties of 120. It shall be the duty of every local, authonty to take schadelik of gevaadik voor de gezondheid zou kunnen zijn.local autho
rities to all .law~u~, n~cessll:ry .and reason~bly -practlCable measure~ for 120. Elke: plaatselike autoriteit is verplicht aIle wettige, Plaatt;;el~ke 
maintain mam.t~lmng Its dlstnct at ,all tImes m a clean and. samtary llodige en redelik uitvoerbare maatregelen te nemen om autorltelten 
cleanliness condItIOn, ~nd for preyentmg the occu,rrence theI'e~n of, or te allen tijde haar distrikt in een reine en sanitaire toestand ~~i':~~u~?~;and prevent for 	~e:nedy.mg or causI.n~ t.o be remedIed, any nuu,ance or te onderhouden en misstanden of toestanden te weren, of te en belettennuisances., 

condltIOn lIable .to be mJurIOus ?r dangerous to healt.h and verhelpen of te doen verhelpen, die voor de gezondheid schadelik misstanden. 
to tak~ pi:oc~edmgs a~ law agamst any pers?n causlllg or of gevaarlik zouden kunnen worden, en gerechteli~ te vervolgen 
r~spomllble fOl the contmuance of any such nUlsance ?r con personen die zodanige misstanden of toestanden veroorzaken 
dltlOn. of verantwoordelik zijn voor 't voortbestaan daarvan. ' 

Duty ~f ~ocal 121, It shall be the duty of every local authorit.Y to 121, Elke plaatselike autoriteit is verplicht aIle wettige, Plieht ':803. 

fil,uthontles take all lawful, necessary and reasonably practICable nodige en redelik uitvoerbare maatregelen te nemen om toe- platat~tel~ktee 
to prevent or f t' - 't b t d d k f d k f au on ,el nremedy dan- measu.res or pre:~n mg, or causmg. :0 . e preven e or stan en te voor omen 0, te oe~ voor ome~ 0 ver- om gevaar 
ger to health remedIed all eondltlOllS lIable to be lllJUflOUS or dangerous helpen die voor de gezondheld schadelIk of gevaarhk zouden voor gezond
arisi~g from to he~lth arising f.r0m the erection. or occupati,on of unheal~hy kunnen zijn, voortspruitende uit de oprichting ~f b~woning he!di:oort. 
unsUJ~able dwelhngs 01' premIse::>, or the erectIOn of dwellmgs or premIses van ongezonde woningen of percelen, of de opnchtlllg van sR u ende )tdwellmgs. 	 on unhealthy sites or on sites of insufficient extent, or from woningen of percelen op ongezonde terreinen ofterreinen van ~~hi~~!e. 

overcrowding, or from the ronstructioIl, condition or manner onvoldoende grootte of uit overbevolking of uit de konstruksie, woningen te 
of uSe of any factory or trade premises, and to take pro- toestand of wijze van gebruik van fabri"eken of bezigheids- voorkomen 
ceedings under the-law or regulations in force in its district peroelen en onder de wet of regulaties geldende in haar distrikt ~f I te vel'
against any perso~ .causing or responsible for the continuance aIle personen gerechtelik te vervo~~en die zodanige toestand e pen, 
of any such conclitIOn, veroorzak\m of verantwoordelik Zl)n voor het voortbestaan 

What 122. The following shall be deemed to be nuisances daarvan. . , 

eonstitutel a. liable to be dealt with in the manner provided m this 122. Voor de doelemden van dlt Hoofdstuk worden als Wat 8.13 


, 	 d b h d mis!!tandnUIsance. Chapter misstan en ,esc ouw - - b h d 

11 ' . 1 . 1 . of I (a) gebouwen of percelen van zulk een konstruksie of, in we;~tOUW(a) Any dwe mg or premIses w 11C 1 18 or are suo 1 lk t t d f 1 f 'I fl' 
t t ' . h t 't t d zu een oes an 0 zo ge egen 0 zo VUl 0 zo vo 

cons ruc lOn or III suc a s ate or so 81 ua e or so d' t d t .. h d rk f rk d 
dirty or so verminous as to be injurious or dangerous onge ler ~ a Zl] sc a e~. 0 gevaar 1 _ ,,:oor e 
t1I'1ealth h' r ' r bl t f th d gezondheid zouden kunnen zIJn of de verspreIdmg van 

, tr;- IC td~S or are la e 0 avou!' ' e sprea besmettelike ziekten zouden kunnen bevorderen; 
o any m ec IOUS lsease; 	 (b) stromen, poelen, vleien, sloten, greppels, water

(b) 	 any stream, pool, lagoon, ditch, gutter, water- lopen, goten, regenbakken, waterklosets, aardklosets, 
course, sink, cistern, watercloset, earthcloset, privy, privaten, urinoirs, zink- en beerputten, spoelkanalen, 
urinal, cesspool, cesspit, drain, sewer, dungpit, slop- riolen, mestkuilen, spoelseltenks, asputten, of mest
tank, ashpit or manure heap so foul or in such a hopen die zo vuil of in zulk een toestand verkcren of zo 
state or so situated or constructed as to be offensive gelegen of gekonstrueerd zijn dat zij hinderlik of voor 
or to be injurious or dangerous to health ; de gezondheid schadelik of gevaarlik zij!l; 

(c) 	any well or other source of water supply or allY cistern (c) putten of andere bronnen van watervoorziening, regen
or other receptacle for water, whether public or bakken of andere watervergaarbakken, hetzij publieke 
private, the water from whieh is used or is likely to of private, waarvan het water gebruikt wordt of 
be used by man for drinking or domestic purposes or gebruikt zou kunnen worden als drinkwater of voor 
in connection with any dairy or milkshop or in, or huishoudelike doeleinden of in verband met een 
in connection with tlie manufacture or preparation melkerij of rnelkinrichting of bij de vervaardiging of 
of, any article of food intended for human con- bereiding van voedsel bestemd voor menselik 
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sumption, which is polluted or otherwise liable to 
render any such water injurious or dangerous to 
health; 

(d) 	 any, stable, kraal, cowshed; or other building or 
premises used for the keeping of animals or birds which 
is so constructed, situated, used or kept as to be 
offensive or injurious or dangerous to health '; 

(e) 	 any accumulation or deposit of refuse, offal, manure or 
other matter whatsoever which is offensive or which 
is injurious or dangerous to health; 

(f) 	any dwelling which is so overcrowded as to be 
injurious or dangerous to the health of the inmates or 
which does not conform with any regulations in force 
in the district as regards air-space, floor-space, 
lighting or ventilation; 

(g) 	 any public building which is so situated, constructed, 
used or kept as to be unsafe, or injurious or danger
ous to health; 

(h) 	 any occupied dwelling for which such a proper, suffi
cient and wholesome water supply is not available 
within a reasonable distance as under the circum
stances it is possible to obtain; 

(i) 	 any factory or trade premises not kept in a cleanly 
state and free from offensive smells arising from 
any draIn, privy, watercloset, earthcloset, or urinaL 
or not ventilated so as to destroy or render harmless 
and inoffensive as far as practicable any gases,vapours, 
dust or other impurities generated, or so overcrowded 
or so badly lighted or ventilated as to be inj urious 
or dangerous to the health of those emplot'ed therein; 

(j. any factory or trade premises causing or giving rise 
to smells or effiuvia which are offensive 01' which 

are 	 injurious or dangerous to health; 
(k) 	 any area of land kept or permitted to remain in such 

a state as to be offensive, or liable to' cause any 
infectious, communicable or preventable disease or 
injury 01' danger to health; 

(l) 	any chimney (not being the chimney of a private 
dwelling) sending forth smoke in such quantity or 
in such manner as to be offensive or injurious or 
dangerous to health; 

(m) 	 any cemetery, burial-place or place of sepulture so( 
situated or so crowded or otherwise so cond~ucted as 
to be offensive or injurious or dangerous to health; 
or 

(n) 	any other condition whatever which is offensive, in
jurious or dangerous to health. 

"Author of a nuisance" means. the p.erson by wh.ose 

verbruik, die verontreinigd zijn ofanderszins 
dat water schadelik of gevaarlik voor de gezondheid 
zouden kunnen maken; 

(d) 	 stallen, kralen, koestallen,' of andere gebouwen of 
percelen gebruikt voor 't houden van dieren of vogels 
die zo gebouwd, gelegeh, gebezigd of gehouden worden, 
dat zij hinderlik of schadelik of gevaarlik voor de 
geztmdheid zijn: 

(e) 	 verzamelingen of ophopingen van vuil, afval, mest
stoffen of andere dingen, die hinderlik of die scha
delik of gevaarlik voor de gezondheid zijn; 

(f) 	woningen, die zo overbevolkt zijn dat zij schadelik 
of geva'arlik voor de gezondheid van de bewoners 
zijn of die niet voldoen aan de regulaties geldende 
in het distrikt ten aanzien van luchtruimte, vloer
ruimte, verlichting of luchtverversing; 

(g) 	 openbare gebouwen die zo gelegen of gekonstrueerd 
zijn of gebruikt of gehouden worden, dat zij onveilig 
of schadelik of gevaarlik voor de gezondheid zijn; 

(h) 	 bewoonde woonhuizen, voor welke geen behoorlike, 
voldoende of gezonde watervoorraad voorhanden 
is binnen een redelike afstand als onder de omstandig
heden verkregen kan worden; 

(i) 	 fabrieken of bezigheidspercelen, die niet in een zinde
like staat en vrij gehouden worden van hinderlike 
stank afkomstig van spoelkanalen, privaten, water
klosets, aardklosets, of urinoirs of die niet zo 
geventileerd zijn dat zij zover doenlik de ontstaande 
gassen, dampen, stof of andere onreinheden 
vernietigen of onschadelik maken, of die zo over
bevolkt of zo slecht verlicht of geventileerd zijn, 
dat zij schadelik of gevaarlik zijn voor de gezondheid 
van aldaar werkzame personen ; 

(j) fabrieken of bezigheidspercelen die _ stank veroor
zaken of daartoe aanleiding geven of uitwasemingen 
die hinderlik of die schadeIik of gevaarlik voor de . 
gezondheid zijn; 

'(k) terreinen, die in zulk een toestand gehouden of gelaten 
worden, dat zij hinderlik zijn of aanleiding zoudan 
kunnen geven tot besmetteIike, overdraagbare oi 
verhoedbare ziekten of tot schade of gevaar voor de 
gezondheid; . , 

(l) schoorstenen (behalve schoorstenen van private wonin
gen), die dermate of op zodanige wijze rook veroorzaken 
dat zij hinderlik of schadeIik of gevaarlik voor de 
gezondheid zijn; " 

(m) 	 kerkhoven, begraafplaatsen of grafkelders, die zo 
gelegen of zo overvol zijn of anderszins zo be
heerd worden dat zij hinderlik of schadelik of gevaarlik 
voor de gezondheid zijn;

(n) 	enige andere toestand die hinderlik of schadelik of 
gevaarlik voor de gezondheid is ; 

act,. defau~t or sufferance th~ nUlsance IS caused,. eXIsts" bewerker van een misstand" betekent de persoon, door 
or IS contmued, whet~er he IS an owner or occupIer or wiens handeling, verzuim of gedogen de. misstand veroorzaakt 
both owner and occupIer, or any other person, wordt, bestaat of voortbestaat, hetzij hij een eigenaar of 

Notice to 123. The local authority, if satisfied of the existence gebruiker of zowel eigenaar als gebruiker is of enig ander 
remove of a nuisance, shall serve a notice on the author of the nuisance, persoon. 
nuisance. or if he cannot be found, then on the occupier or 123. De plaatselike autoriteit,' overtuigd zijnde van het Kennisge

owner of the dwelling or premises on which the nuisance bestaan van een misstand, moet de bewerker van de misstand, vi~g om 
arises or continues, requiring him to remove it within the of indien hij niet te vinden is, alsdan de gebruiker of eigenaar rrllss~and 
time specified in the notice and to execute such works and van het woonhuis of perceel waarop de misstand ontstaat ;u~~e~. 
do such things as may· be necessary for that purpose and if of bestaat, aanschrijven om binnen de tijd genoemd in de 
the local authority think it desirable (but not otherwise) kennisgeving dezelve weg te ruimen en tot dat einde het nodige 
specifying any works to be executed to prevent a recurrence te bewerkstelligen, onder opgave, indien de plaatselike autori 
of the said nuisance: teit zulks nodig acht maar anders' niet, van' de werken die 

'Provided that- uitgevoerd moeten worden ten einde een herhaling van de 
. . misstand te voorkomen: Met dien verstande dat

(a) 	 where the nUlsance anses from any want or .defect 
of a,. structural chara?ter, or whe.re the dwellIng or 
premIses are unoccupIed, the notlCe shall be served 
on the owner; 

(6) 	where the author of the nuisance cannot be found 
and it is clear that the nuisance' does not arise or 
continue by the act or default or sufferance of the 

(a) 	 waar de misstand zijn oorzaak heeft in een gebrek 
in de bouwwijze of waar de woning of het perceel 
onbewoon d is, de aanschrijving op de eigellaa! 
gediend zal worden; 

(b) 	 waar de bewerker van de misstand niet te vinden is en 
het duidelik is dat de misstand niet ontstaat of voort
bestaat ten gevolge van een handeling of verzuim 
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oc"cupier or owner of the dwelling or premises,tbe of het gedogen van de gebruiker of eigenaar van de 
local authority shall itself remove the same and may do woning' of het perceel, de plaatselike autQriteit zelve 

. what is necessary to prevent the recurrence thereof. d~ misstand heeft weg te ruimen en het nodige kan 
verrichten om de' herhaling .daarvan te voorkomen. 

~rocedure in 124. (1) If the person on whom a notice to remove a 124. (1) Indien de persoon die als voormeld aangezegd is Hoe te han· 
'ase owner nuisance has' been served as aforesaid fails to comply om een misstand weg te ruimen, niet binnen de gestelde tijd d.elen indi~n 
~~s !~t~om- with. any of .the requi.rements thereof within t~le' time aan de ken~isg;eving voldoet, of! ind~en de misst~nd, ofschoon ~l~l~~~~r~~t 
lOtice. spec~fied, or If t~e ~m~ance, alt.h~ugh removed Slllce ~he sede~tde dH'llllllg van d.e kenmsg.ev~ng wegger~lll~d, naar de kennisge

serVIce of the notIce, IS III the oplllIOn of the local authonty merlmg van de plaatsehke autontelt waarschIJnlIk weer op ving. 
likely to recur on the same premises, the local authority shall hetzelfde perceel zal ontstaan, dan dient de plaatselike autoriteit 
cause a complaint relating to such nuisance to be made before a een klachte betreflende zodanige misstand bij de magistraat 
magistrate and such magistrate shall thereupon issue a sum- in, zullende alsdan de magistraat de persoon op wie de kennis
mons requiring the penon on whom the notice was served to geving gediend was, bij dagvaarding oproepen om voor het hof 
appear before his court.' . te verschijnen. 

(2) If the court is satisfied that the alleged nuisance exists (2) Blijkt aan het hof dat de beweerde misstand bestaat 
or that, although removed, it is likely to recur on the same of dat hij of schoon verwijderd, weer op hetzelfde perceel zal ont
premises, the court shalI make an order on the author thereof, staan, dan gelast de magistraat bij order op de bewerker van 
or the occupier or owner of the dwelling or premises, as the de misstand of op de eigenaar van de woning of het perceel 
case may be, requiring him to comply with all or any of the onderscheidenlik om aan aIle of zekere eisen gesteld in de 
requirements of the notice or otherwise to remove the nuisance kennisgeving te voldoen of anderszins om de misstand binnen 
within a time specified in the order and to do any works een tijd bepaaldin de order weg te rui1jllen en tot dat einde 
necessary fot that purpose, or an order prohibiting the de nodi~e werken uit te voeren, of hij verbi.edtbij order de 
recurrence of the nuisance and directing the execution of any herhaling van de misstand en beveelt de uitvoering van de 
works necessary to prevent the recurrence, or an order both werken vereist om de herhaling te voorkomen of hij. gelast 
requiring the removal and prohibiting the recurrence of the zowel de wegruiming en verbiedt de herhaling van de mis
nuisance. - stand. 

(3) The court may by such order impose a fine not exceeding (3) Het hot kan bij zulk een order een boete van ten hoogste 
ten pounds on the person on whom the order is made and tien pond aan de persoon opleggen, tegen wie de order gemaakt 
may also give directions as to the payment of alI costs is en kan tevens voorschriften geven betreflende de betaling 
incurred up to the time of the hearing or making of the order van aIle onkosten gemaakt tot op het tijdstip van het horen 
for the removal or prohibition of the nuisance. of het maken van de order voor de wegruiming of het verbod 

(4) Before making any order the court ~ay, if it thinks fit, van de misst~nd. . 
adjourn the hearing or- further hearing of the summons until (4) Alvore,ns een order te maken, ka.n het hof desverk16zende 
an inspection, investigation or analysis in respect of the de behandehng of :,"erdere. behandehng van de dag~aardI~g 
nuisance alIeged has been made by some competent person. verdagen totdat .een mspektle, onderzoek of analyse be reflen e 

de beweerde mlsstand door een bevoegd persoon gehouden
(5) ~here t.he I:uisance 'proved to exist is such as to render is. . 

a d~elI~ng unfit, m the J1~dgment of .the court, for ~u.~an (5) Wanneer de bewezen misstand van die aard is dat een 
habItatIOn, .the court may Is~ue a C~OSI?g .ord~r prohlbltmg woning naar het oordeel van het hof ongeschikt tel' bewoning 
the ~se .thereof as a dwelhng untIl m Its Judgment. the is, kan het hof bij een sluitingsorder het gebruik daarvan tot 
dwelhng Is.fit for that purpose; and may further order th~t no woning verbieden totdat het gebouw naar zijn OQrdeel daar
rent shaH. .be ~ue or payable by 0: on. beha~f of the OC?Upler of voor geschikt is en kan voorts gelasten dat geen huur ver
th~t dwellIng m respect of ~he pe~lOd m whl?h the closmg order schuldigd of betaalbaar zal zijn door of namens. de gebruike;r 
eXIsts; and on the co~rt bemg satIsfied that It ~as been re~de:ed van die woning ten aanzien' van de tijd dat de sluitingsorder 
fit for use as adwellmg the court may termma~e the ~losmg geldt. Blijkt ten genoegen van het hof dat het gebouw be
order and by a further order decl~re the dwellIng ~ablt~ble, woonbaar gemaakt is, dan kan het onder vernietiging van 
and from t.he date thereof such dwelling may be let. or mhablted. zijn sluit.ingsorder bij'een nieu~e order het gebouw bewoonbaar 

N otwit.hst.anding any such last-ment.ioned order, furt.her verklaren, zullende het. vanaf de dat.um daarvan mogen worden "\ 
proceedings may be t.aken in accordance wit.h t.his section in ver~uurd of bewoond. 
respect. of t.he same dwelling in the e\?"ent of any nuisance Nlettegenst.aande z~lk ~en o!der voormel~ kunnen verdere 
occurring or of the dwelling being again found t.o be unfit stappen overeenkomstlg dlt .artlkel t.e? aanZ16n van h~tzelfde 
for human habitation gebouw worden genomen mgeval zlCh weer een mIsstand 

. voordoet of het. gebouw weer ongeschikt tel' bewoning ge
. ]vonden wordt. . . . 

Penalties in 125. (1) Any person. who falls to obey an order to com· 125 . .(1) leder dIe een order om aan de voorschnften van Strafbepa
relation to ply with the requirement.s 'of the local authority, or otherwise de plaat.selike autoriteit te voldoen of anders·zins de misstand lingen 
nuisances. to remove th!'l nuisance, shall, unless he satisfies the court that weg t.e ruimen, niet gehoorzaamt, wordt, zo hij niet ten genoegen be.treffende 

he has used alI diligence to carry out such order, be liable to it van het hof bewijst dat hijalle naarstigheid gebruikt heeft mlsstanden. 
fine not exceeding forty shillings for every day during which om de order uit te voeren, veroordeeld tot een boetB van ten 
the default. continues;. and any person wilfully acting in hoogste veertig shillings voor elke dag gedurende welke zijn 
contravention of a closing order issued under the last verzuim voortduurt. 
preceding section shall be liable to a fine not exceeding forty leder die opzettelik in strijd handelt met een sluitingsorder 
~hillings for ewery day during which the contravention con- verleend uit. krachte van het voorgaand artikel, wordt veroor
tinues. deeld tot een boete van t.en hoogste veertig shillings voor elke 

. .'" . . dag gedurende welke de overtredi.ng voortduurt..
(2) The local authonty may m such a case enter the premIses (2) D I t lik t't't k . lk . 1 h t 

to which any such order relates and remove the nuisance e p aa sed e. au on el ~n m zn .een geva e 
d d h t b - . th t' f h perceel, waarop e order betrekkmg he eft, bmnentreden en 

an 0 w a ever ?Iay e necessary m.. e execu IOn.o suc de misstand wegruimen en al het nodige verrichten om aan 
order and recover m any competent court the expenses mcurred d d 't . t D k t d h kt 
by it from the person on whom the order is made. e or er.m voermg ·e geven. e on os en 001' aar gemaa

kunnen m een bevoegd hof worden verhaald op de persoon, 
. ." . . " . tegen wie de order gemaakt is. 

Court may 126. Whenever It appears to the satlsfactlO.n of th~ court 126. Blijkt t.en genoegen van het hot dat de persoon aan Hof kan 
oreler ~ocal that the person by whose ~ct. or default th~ nU.lsance arIses, or wiens handeling of verzuim de misstand te wijten is of dat de plaatselike 
:~(~~~~ty to that. the owner or occupIer of the premIses IS not known. or eigenaar of geb;uiker van het perceel onbekend of niet te vinden autoriteit 
works in cer- cannot be found, the c,ourt may. at once order the local author~ty is, dan kan het hof dadelik de plaatselike autoriteit bij order beve.len wer
tain cases. to execute the works thereby dIrected and the cost. of executlllg 1 d d b"" b 1 k' 11 d ken III zek~re

th h II b h' th t h' h th . d ge asten om e aar IJ evo en weI' en mtte voeren, zu en e gevallen mt 
e same sa. e a c arge on e proper y on w IC e sal de kosten van uitvoering daarvan ten laste. komen van het te voeren. 

nuisance exists. eigendom waarop de misstand bestaat. 
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Examination' 127. rile, local authority or· any of ita offiGers 01', ,on ther· 127. De plaatselike autoriteitof haar· beall1bten of! daar. Onderzoek 
of premises. 	 l' d liorder of a magistrate, any member of the police, may enter toe geiast door een magistraat, enig old van e po 'tie, kan een van percelen. 

any building or premises for the purpose of examining as to gebouw of perceel op enige redelike tijd binnentreden ten 
the existence of any. nuisanGe thereip at all reasonable times; einde het te onderzoeken omtrent het bestaan van een misstand. 
and/the local authority ~r any of its officers may, if necessary, De lllaatselike autoriteit of een van haar' beambten, kan 
open up the ground of such premises and cause thc, drains zo nodig de grand in zulk een perceel opengraven en de afvoer
to be tested or such other work to be done as may be necessary kanalen laton onderzoeken of andere werken do en uitvoeren 
for the effectual examination of the'said premises: Provided,die nodig zijn voor het behoorlik onderzoek van het perceel: 
that if no nuisance is found to exist the local authority shall Met dien verstande dat, zo bevonden wordt dat er· geen mis
restore the premises· at its own expense.. stand bestaat, de plaatselike autoriteit het perceel op eigen 

kosten zal herstellen, 
Pers~m!! 128. (1) Any three persons who allege that a nuisance 128. (1) Drie, personen die beweren dat een misstand be- Personen die 
ma!tmg oom- exists may notify the allegation to the local authority staat kunnen van die bewering kennis geven aande plaatselike klage":l over 
plamt of t d b 'fi 'f . . d' I . , ., d d d ifik' k d' eenmlsstand.nuisance suppor e y certl cates 0 two IDe ICa practltIOners,:autonteit on ersteun oor cert aten van twee genees un 1ge 

. 	 if two or more are resident in the district, otherwise praktizijns, wanneer twee of meer in het distrikt ,wonen, anders 
by the certificate of one medical practitioner, and if door het ceitifikaat van een geneeskundige praktizijn. Indien 
the local authority fails witllin a. reasonable time to cause de plaatselike autoriteit niet binnen een redelike tijd de' 
the· nUlsance to be removed such· persons may serve the misstand laat wegruimen, dankunnen de betrokken per
notice referred to in section one hundred and twenty-three sonen de kennisgeving bedoeld in artikel honderd drie en 
and thereupon the like proceedings shall be had with tIle like twintig dienen, zullende alsdan dezelfde procedure' worden 
incidents and consequences as to making of orders, penalties gevolgd met gelijke verrichtingen en gevolgen wat betreft' 
for disobedience of orders, and otherwise, as in the case of het maken van orders, straffen wegens veronachtzaming 
a complaint relating to a nuisance made by the local authority: van orders en anderszins als wanneer een klachte be
Provided that the court may authorize any member of the treffende een misstand door de plaatselike autoriteit inge
police or any other person to do all the necessary acts for diend wordt: Met dien verstande dat het hof enig lid van 
executing an order made under this section and to recover de politie of andere persoon kan gelasten om ter uitvoering 
the expenses from the person on whom the order is made van een order onder dit artikel het nodige te verrichten en om 
in a summary manner. de onkosten op een summiere wijze te verhalen op de persoon 

, 	 . tegen wie de order verleend is . 
. (2) A~y me,mber of the pohce, or other pers~n authonzed. (2) Iedel" lid van de politie of ander persoon die onder 

under thIS sectIOn shall ha:ve the lIke powers a~ If he were an dit artikel gemachtigd is. heeft dezelfde bevoegdheden die 
officer of the local authonty. een beambte van de plaatselike autoriteit heeft. 

(3) Where' the court is satisfied that the persons making (3) B~jkt ,ten genoegen v~n .het hof d~t de personen die 
a complaint under this section had reasonable grounds onder dlt artlkel een kl~chte mdlenen redehke gronden daartoe 
for doing so, the court may, when making an order for the re- he~b~n dan kan he,t bl] het verlenen van een order t?t weg
moval of the nuisance, also order the local authority to pay any rUlmmg . van de mIsst~nd tevens bevelen, dat alle. Ultga,:,en 
expenses or costs incurred by such person instead of ordering of on~o~ten door zodamge p,ersonen geleden, door de plaatsehke 
the author of the nuisance to pay the same. The court may all;torltelt worden betaald m plaats van de bewerker van de 
likewise order any persons whose complaint appears to it mlsstand te bevelen dezelve te betalen. , 
to be frivolous or vexatious to pay the costs and expenses . Het ho~ kan teve~s ~~velen ,~at personen' ;wIer ~lachte 
incurred by the person who has answered the ~omplaint. . hchtvaard~g of v.exatOlr .?h]kt te zIJn, de onkoste.n en Ultgaven 

. betalen dIe gemaakt Zl]n door de persoon, dIe de klachte 
. 1. nd ed beantwoord heeft_ . (1) Wh , . 

of unfit 
Demolition 129'. ere unde! se~tIOn one ('U ,r and twenty-two a '. 	 ' 

~ulsa~ce IS proved to eXIst WIth respect toa dW!;llling and the court 12~. (1) Wanneer. onder artIke~ honderd twe~ en twmhg ten Sloping .n.n 
dwellings. IS satIsfied that such dwelling is so dilapidated, or so defectively aanZlen van elm wonmg .het, bestaan van ~en n;tsstand beweze~ ong~sohlkte 

. constructed, or so situated, that repairs to or alterations of wordt e~ het hot overtUlg~ IS dat ,de womn~ zo vervallen of zo womngen. 
the same are. not likely to remove the nuisance and make gebrekkig gekonstrueerd IS of zo gelegen IS dat het doen van 
such dwelling fit for human habitation, the court may .order herstelli~ge~ o~ het a~nbrenge:n van vera~deringen naar aIle 
the owner thereof to commence to demolish the dwelling waars,chlJnlikheld d~ mlsstand met zal wegrUlmen en het ~ebouw 
and any oth~r structures on thepremii:les on or before a speci- geschlkt t~: bewomng zal maken, dan kan .het hof de elgenaar 
fied day, beIng at least one month from the date of is~uing daarvan bIJ o~der gelasten om met de slopms,van het gebouw 
the order, and . to complete th.e. demolition and to of an~~re getIm~erten op het erf op of voor een ?ep~a~de 
r~move the materials which Comprised the same from the dag, zlJnde ten mmste ,een maand na de datum, van UltreIkmg 
SIte before another specified day. . van d~ order, een begm te ma~en en de slopmg ~aarvan te 

r' . . " . ' ..' voltoOlen en het afbraakmaterlaal van het terrem te ver
. (2) 1he court s~aIl gIve notICe to the occupIer, of a dwelh~g wijderen v6&r een andere bepaalde dag. 
,~n res,pect of whICh such an or~er.has ~een Issued re<j.Ulr- (2) He.t hof moet de gebruiker van een woning ten aanzien 
~ng hIm t~ move ~herefrom wIthI~ a tIme to be ~peClfied waarvan zulk een order uitgevaardigd is, aanschrijven om dezelve 
m ~uch notIce, and If an.r person faI~s to comply WIth such binnen een in de aanschrijving genoemde tijd te ontruimen. 
notICe or enters the dwelhng or premIses after the. date fixed Voldoet hij niet aan de aanschrijving of betreedt hij de woning 
by the court for the commenceme~t, of the demolition t~ereof, of het perceel nil. de datum waaropvolgens de order van 
except for the purpose of demolItIOn, he shall be gUIlty of het hof me.t. de sloping daarvan een begin moet worden ge
an' offence. maakt, behalve met het oog op sloping dan is hij schuldig aan 

(3) ~~ .any person fails to comply with· such an order for een overtredi~g. . .., . . 
demolItlOn he shall be guilty of an offence and. be liable to (3) Ieder dIe ee.n order tot SIOpI~g met nakomt" IS schuidig 
pay the daily fine provided in section one hundred and twenty- aan ~en overtredmg en ~nderh~vIg aan de be~~lmg va~ ~e 
five, and. the local authority may cause the dwelling and any dagehkse boete bep~ald m ll:rtl~el hondere! '/J~JI en tw~nt·tg 
other structures on the premises to be demolished and may zul~ende de ple,atsehke autontelt het gebouw en de andere 
recover fr0I? the owner the expense incurred in doing so g~tlInmerten op het perceel mogen do en slopen en op de 
after deductlllg the nett. proceeds of the sale of the materials, elgenaar de onkosten daarvan. verhalen, nil. aftrek van.de 
which the local authority may sell by auctipn.. , . netto:o~bret;~st van .het materIa ai, dat door de plaatsehke

a.utontelt bI} vendutw mag worden verkocht . 
. (4) No compensation shall be payable by the local autho- (4) De plaatselike autoriteit is aan de eigenaar of gebruiker 

rIty t? the owner or occupier of any dwelling or other struc- ,van een woning of ander getimmerte ter zake van· de sloping 
tures III respect of the demolition thereof as aforesaid, and from daarvan tot geen vergoeding gehouden en vanaf de datum van 
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Re3ulatiolll!. 

the date ofthe demolition order no rent shall be due or payable de order tot sloping zal geenhuur verschuldigd en betaalbaar 
by or on behalf of the occupier in respect-of such dwelling or zijn door of namens de gebruiker ten aanzien van zodanige 
structure. woning of getimmerte. 

- . , . 130. (1) 	 Ret is verboden na de invoering van deze Wet Verbods
130. (1) WIth~n every ,u~ban area, and _WIt~lll also any binnen een stedelike kring alsook binnen enige landelike kring, voorschrif

rural area to whICh the MIllIster may, by notiCe III the Gazette, waarop de Minister bi]' kenrrisaeving in de Staatskoerant de ten 
I th ' , f th' t' 't h II t b I f I £ 	 ' ''' ~ , betreffende app Y e proVlslOns 0 IS sec wn, 1 s a, no e aw u or bcpalingen van dit arti,kel ~oepasselik mocht verklaren-.. achterzijde 

any person after the comm~ncement of thIS Act- (a) een gebouw op te riChten dat volgens het achterzI]de- tegen
(a) 	to erect any dwellIng constructed on the back-to- tegen-achterzijde stelsel gebouwd is' of achterzijde 

back system; or (b) een kamer te bouwen bestemd tot sI~ap-, woon-, of wonkingen 
(b) 	 to erect any room intended to be used as a sleeping werkkamer, die niet voldoende verlicht is door een, =~nd:;nd~r-

or living or work room which is not sufficiently venster of vensters van el;'n totale oppervlakte van ventila.tie; 
lighted by a window or windows of a total areal ten minste een-twaal£de van de vloerruimte en vol
of nc:t less tha~ one-twelfth of the floor are~ a:nd . doende geventileerd door tw~e of meer ventilati~-
suffiClently ventIlated by two or more ventilatlOll openingen of door vensters dIe geheel of gedeeltehk 
openings or by windows capable of being wholly geopend kunnen worden, welke vensters of openingen 
or partly opened, such windows or opening~ ~eing zo geplaatst zijn dat door- of kruisventilatie ver
so placed as to secure through or cross ventIlatIOn; zekerd wordt; of , 
or 	 (0) een woning te bouwen op opgeaarde grond bevattende 

(c) 	 to erect any dwelling on made ground contain- straatvuil, afval, vuilnis, of andere stoffen onder
ing street sweepings, refuse, rubbish or other hevig aan bederf totdat de goedkeuring van de plaatse
matter liable to decomposition until the approval of like autoriteit verkregen is, en totdat tevens zodanige 

the local authority has been obtained and until also maatregelen genomen zijn tot bescherming van de 

such measures for safeguarding health have been gezondheid als de plaatselike, autoriteit mocht vor
taken as the local authority may require; or deren; of 


_(d) 	 ter bewoning te verhuren of gebruihn enig woonhuis 
(d) 	 to let or use for habitatron any dwelling or room of kamer na de invoering van deze Wet ergens opge

erect?d -anywhere ,after the commencement of this richt in strijd met paragraaf (a), (b) of (c) ; 

Act III contravention of paragraph (a).', (b) or (c~. (2) leder die een be paling van dit artikel overtreedt ,,:?r~t 


(2) Any person who contravenes any provislOn of thIS bij veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste VI]ftig 
section shall be liable on conviction to a fine of not ,exceed- pond en met een verdere boete van ten hoogste twee pond 

fifty pounds, and to a furthe~ fine of not excee~lllg two voor elke dag waarop de overtreding voortduurt na de datum 
pounds for every day duri~g whICh s~ch contr~Vet;tlOn con- vas.tgesteld in een desbetreffende aanschrijving van de plaatse
tinues after the date fixed III any Wl'ltten notICe III respect like autoriteit, 
thereof from 	the local authority, 131. (1) Ret departement van Volksgezondheid is ver~ Plicht van 

r plicht- departement
131. (1) It shall be the duty of the department of Pub IC ( ) feiten te verzamelen onderzoeken en overwe<ren ten aanzien 

Health-	 a, . '" van over
betreffende overbevolkmg of slechte of onvoldoende bevolking

(a) 	 to collect, investigate and consider the facts as to any behuizing in de verschillende stedelike distrikten enz. ' 
overcrowding or bad ·or insufficient housing in the van de Unie; 

• various urban districts of the Union; 	 (b) de beste'methoden te onderzoeken tot verhelping van 
(b) 	 to enquire into the best methods of dealing with any overbevolking of slechte behuizing waarvan het 


overcrowding or bad housing so ascertained to exist; bestaan zo wordt uitgevonden; 

(c) 	 to make such recommendations as may seem necessary (0) zodanige aanbeveling te do en als nodig mocht blijken 


in 'respect of the result of any such investigation or tefn aanzien van het resultaat van zodanig onderzoek 

• 0 navraag, 

enqUiry. , (2) De geneeskundige ambtenaar van gezondheid van elke ' 
(2) It shall be the duty. of the mediCal officer of health of plaatselike autoriteit is verplichteen jaarrapport uit te brengen 

every. urban local au~hol'lty to make an..annual rep~rt .to aan de hoofdambtenaar van gezondheid met betrekking tot de 
the chIef health offic.er I~ regard to the condltlO~s of the dIstriCt toestand van het distrikt van zodanige plaatselike au~oriteit 
?f such. local aut,hority III respect of overcrowdmg and bad and ten aanzien van overbevolking en slechte en onvoldoende 
msuffiCIent housmg, behuizing.. 

, , 	 . 132. (1) De Minister kan regulaties vaststellen en kan ReguJaties
132. (1) TheMIlll,ster may ~ak~ regulatIo~s, a~d ~ay bevoegdheden toekennen en verplichtingen in verband met de 

confe~ powers and Impose dutIes III connectlOn With, ~he uitvoering en toepassing daarvan opleggen aan plaatselike 
carr:ylllg out and enforcement thereof on local authOrities, autoriteiten, magistraten, eigenaars en anderen, betreffende
maglBtrates, owners and others, as to- I a) de inspeksie van grond, woonhuizen, openbare gebouwen,. 

(a) 	 the inspection of land, dwellings, publio buildings, fac- 'fa;brieken en bezigheidspercelen. en het rein en vrij 

tories and trade premises, and for securing the van misstanden houden daarvan, zodat de gezond
keeping of the same clean and free from nuisance heid van de inwonenden of de volksgezondheid niet 

and so as not to endanger the health of the inmates in gevaar gebracht wordt; . 

or the public health; (b) de konstruksie van- woonhui'zen, de voorziening in 


(b) 	 the construction of dwellings, the prOVISIon of pro- behoorlike verlichting en ventilatie en de voorkoming 

per lighting and ventilation, and the prevention van overbevolking ; 

of overcrowding; (0) het periodieke schoonmaken en witten of andere 


(0) 	 the period.ical cleansing and white-washing or other behandeling van woningen; en het reinigen van be-

treatment of dwellings and the cleansing of land lendende grond en de opruiming van vuilnis of afval 

attached thereto and the removal of rubbish or daaroi door de eigenaars van de woonhuizen; 

refuse therefrom by the owners of the dwellings; (d) de afwatering van grond of percelen, de onschadelik

(d) 	 the drainage of land or premises, the disposal of offensive making van hinderlike vochten en de opruiming en 

liquids and the removal and disposal of rubbish, beschikking over vuilnis, ahal, mest en verbruik. 

refuse, manure and waste matters; stoffen: 


(e). the standard or standards of purity of any liquid (e) de standaard' of standaarden van zuiverheid van 

which, after the treatment of sewage or other offensive vloeistoffen die na de behandeling van riool- of andere 


, 
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matter in any purification ~orks, may be dischaIged 
therefrom as effluent; 

(f) 	the keeping of animals or birds and the construction, 
cleanliness and drainage of places where animals 01' 
~irds are kept; 

(g) 	 the establishment and carrying on of factories or trade 
premises which are liable to cause offensive 8melh 
or effluvia or to discharge liquid or other material 
liable to cause such smells or effluvia or to pollute 
streams or which are otherwise liable to be a nuisance or 
injurious or dangerous to health, and prohibiting 
the establishment or carrying on of such factorief 
or trade premises in unsuitable localities or so as to 
be a nuisance or .injurious or dangerous to health, 

(h) 	 the sub-division and general lay-out of land intended 
to be used 118 building sites, the width and number of 
streets and thoroughfares, the limitation of the numbeJ 
of dwellings or other buildings to be erected on such 
land, the proportion of any building site which ma,v 
be built upon and the establishment of 'zones within 
which different limitations shall apply, and of zones 
within which may be prohibited the esta~1ishment or 
conduct of occupations or trades likely to cause 
nuisance or annoyance to persons residing in the 
neighbourhood, ~ 

(2) Any person contravening or failing to comply with an) 
regulation made under this section shall be liable on conviction 
to a fine of not exceeding fifty pounds or, in the case of a 

hinderlike stoffen in zuiveringswerken, daaruit ge
- loosd mogen worden als uitvloeisel ; , 

(j) 	het houden van dieren of vogels en 'de konstruksie, 
reinhei'd en afwatering vanplekken waar dieren of 
vogels gehouden worden; 

(g) 	 de oprichting en werking van fabrieken of bezig
heidspercelen, die hinderlike stank of dampen plegen 
te veroorzaken of die vloeibare of andere stoffen lozen 
die zodanige stank of dampen doen ontstaan of 
waterlopen verontreinigen of die anderszins hinderlik 
of schadelik of gevaarlik' voor de gezondheid kunnen 
zijn, en-het verbieden van de opriohting of werking 
van zodanige fabrieken of bezigheidspercelen in 
ongeschikte lokaliteiten of waar zij hinderlik of 
schadelik of gevaarlik voor de gezondheid kunnen 
zijn ; , 

(h) 	 de onderverdeling en algemene aanleg van grond 
bestemd voor bouwterrein, de wijdte en het aantal 
van straten en doorgangen, de beperking van het 
getal woningen of andere gebouwen op zulke grond 
te worden gebouwd de proportie van .enig bouw
terrein waarop gebouwd mag worden, en de vast
stelling van kringen waarbinnen verschillende be
perkingen gelden, en van kringen, waarin de op-' 
richting of het uitoefenen van bedrijven of bezig
heden verboden kan worden, welke waarschijnlik 
missta~d~n of erg~~is, aan personen veroorzaken 
kan, ,dIe m de 1'labl.Jheld wonen, " 

(2) Ieder dIe, een regulat1e vastge~,teld onder, dlt artlkel 
continuing offence, to a fine of not exceeding forty shilling, overtreedt of met nakomt word~, ~l] veroordel~ng gestraft 
for every day during which the offence continues after the date met een boete van ten hoogste ,vI]ftlg pond of, m het geval 
fixed in any written notice in respect thereof from the local van een voo~tdur~n~e overtredmg, met een boete van ten 
authority, 'hoogste veert1g shIlhngs voor elke dag gedurende welke de 

• overtreding voortduurt na de datum' vastgesteld in een des
betreffende aanschrijving van de plaatselike autoriteit. 

CHAPTER IX, 
HOOFDSTUK IX. 

GENERAL AND SUPPLEME~TARY. 
ALGEMENE EN AANVULLENDE BEPALIN,GEN, 

Reporting of 133" (1) The Ministe: may, ~~en so requested by a lo:cal 133. (1) De Minister kan, op daartoe s{rekkend ver- Aangifte va~ 
bi~hs at;d authonty, make regulatIOns requmng the father of any chIld, zoek van een plaatselike autoriteit regulaties vaststellen geboorten ell 
~~~stratlOn if he is residing with the mother when the child is born, ot, waarbi]' de vader van een'kind wanneer' hi]' bi]' de moeder woont ~egistra~ie ell 

, h' b h 'd' h h h' 	 , mspekt~evallin"p~ction of In ]S a, sh~nce~t he person attehn 1 n,g 0hn t e mot efr atht ,e t1me wanneer het kind geboren wordt, of bij zijn afwezigheid de verpleeg
nurSIng 0f or WIt In SIX ours a fter t e blrt , to report ort WIth t he persoon de moeder behandelend ten tijde van de geboorte of inrichtingen, 
homes, birth to ~he local, authority, a~d as ~o the manner of furnishing zes uren daarna, de verplichting opgelegd wordt de geboorte 

and the InfOrmatIOn to be furmshed In such reports, onverwijld aan de plaatselike autoriteit te rapporteren, en 

(2) The Minister may make regulations as to the registration waarbij woi~t ~ep~ald de wijze van verstr~kking a~smede de 
and inspection of nursing or maternity homes or other premiseE aard van de.n~hchtIngen te wor,den verstrekt In zodamg rappor~, 
where nursing is carried on for gain, the registration of persons (2), De ~mIster, kan regulatle~ vaststellen 0I?t~ent, de regl
in charge of such homes or premises and the furnishing of strat1e en mspektIe van verplegIngs- of kraamll~nchtIngen ~£ 
returns or particulars of patients admitted thereto and of ande~e pereelen waar verpleegd wordt voor ~~St, ,de regl
persons employed therein strat1e van personen aan het hoofd van zulke mnchtmgen of 

, 	 percelen en het verstrekken van opgaven of biezonderheden 
(3) Any person failing to comply with any regulation made van patienten daarin opgenomen en van 'personen daarin 

under this section shall be 'guilty of an offence, tewerkgesteld, 
134 (1) Th M" t 'd f th' t' (3) Ieder die niet voldoet aan de onder dit artikel vastgesteldeSupervision : e In~S e~ may prOVl e or e Inspec lOn, regulaties is schuldig aan een overtreding,

of vaccines, samplmg and exammatlOn, by officers of the department of 134 (1) D M" t k " k d ' Toezicht op 
sera, etc. ' bl' H' 1 h f' '1 h d ' 'I • e InIS er an voorzlemng ma en voor e In-Pu 	 IC ea t , a vaccmes, vaccme ymp, sera an slml aT k't' ~ t ' d k' d bt h t stoffen sera't d ' t f' d' h U ' d spe Ie, mons erIng, en on erzoe lng, oor am enaren van e •• 

substances1mpor e moor manu acture m t e monan d t t' V lk dh 'd t t ff k t f enz,
intended or used for the prevention or treatment of human epar emen v~n ,0 sge~on el, ,van en ,s 0 en, po s ,0 , 
.]' d h'b't th' t t' f t sera en soortgeh]ke stoffen mgevoerd In de Ume of vervaardlgd
Uiseases, an may pro lIe 1mpor a lOn, manu ac ure or, d U ' b d f b 'kt d' k' f b 

h ' h ' 'd d t b fIne me, en estem 0 ge rUI voor e voor omIng 0 e-h 	 b tuse 	 0 f any suc ,su s ance w 1C IS cons1 ere 0 e unsa (' h d I' l'k 'k k d' 
l· bl t b h f 1 d 1 t ' 	 an e lng van mense I e zle ten, ·en an e lnvoer, vervaar·or t 0 be la e 0 e arm u or e e erlOus, /, , ., 'd' -	 d1gmg of het gebrUlk verbleden van zodamge stoffen Ie gevaar

(2) The Minister may make such regulations as he may lik beschou~d, worden of die ~adelig of s,chadelik kunnen zij~: 
consider necessary for properly carrying out the provisions of (2) De MInIster kan zodamge regulatles vaststellen als hI] 

~ this section, '\ mocht nodig achten voor de behoorlike uitvoering van de 
, , . , bepalingen van dit artikel. . 

~ontribu- 135, The Mm1ster may, out of moneys speCIally voted 135. De Minister kan uit geld en bepaaldelik door het Bijdragen
tIOns to cost bPI' t d b' t t h d't' h ' of labora- y ar Iamen an su ]e? 0 sue con 1 IOns as e may III Parlement beschikbaar gesteld en met inachtneming van tot kosten 
tories, ,each case fix and determme- zodanige voorwaarden als hi]' in ieder geval kan vaststeUen en v~ labo~~-

tona, VrlJ
voluntary (a) contribute towards the cost of construction, equipment bepalen-.. ' , ,_ , willige 
associations,. or maintenance of laboratories or other institutions (a) b1]dragen tot de onkosten van opnchtmg, mrlChtIng verenigingen 
:~~~erned ofonderhoud van laboratoria .of andere instellingen enz" die zict 

, ,bemoeien 
with public met volksge 
be~t.b. z;o:Q.dbeid. . 
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engaged in.carrying out r.esearches or investigationsI 
regarding human diseases or towards the cost of any 
such, researches or investigations; 

(b) 	 contribute towards the costs incurred by any local 
autliority or educational institution or any public 
voluntary society or association in conneetion with 
maternity welfare or child-welfare, the training of 
sanitary inspectors or health visitors, instruction in 
first-aid or home nursing, or any other matter relating 
to public healtlI.. 

Powers and 136. Every assistant health officer of the departmentduties of of Public Health may, with the authority and on behalf of thechief and 
assistant chief health officer, discharge any of the duties or functions 

h ' f h 1 h ffi d d" dhealth of t he c Ie eat 0 eer, an any utles Impose . or powers 
officers. conferred by this Act on district surgeons, port health officers 

or other me~ical officers of, the Government may be ~rried 
out or exerClsed by the chIef health officer or any assIstant 
health officer of the department,' 

die tot taak hebben navorsingen of onderzoekingen 
in te steHen betreffende menselike ziekten of tot de 
onkosten verbonden aan de,ze nav~rsingen of onder
zoekingen; 

(b) 	 bijdragen tot de kosten gemaakt door plaatselike 
autoriteiten of instellingen van onderwijs', openbare 
vrij willige verenigingen of verenigingen in verband 
met moederschapwelzijn of kinderwelzijn, de op
leiding van inspekteurs van gezondheid of gezond
heidsbezoekers,onderricht in eerste hulp bij onge
lukken, thuisverpleging of andere de volksgezondheid 
betreffende aangelegenheden, 

Reciprocal 137. (1) There shall be between the department of van het departement. " 
notification' Public Health and the department of Agriculture a system of 137. (1) Er zal tussen het departement van Volksgezond- Wed~rzIJ~se 
and consul , 'fi' h 'd h d· , t· L db tIl d kenmsgevmgreCIprocal notl catlOn as to outbreaks or threatened outbreaks ,~l en et, epa,rtem~.n van an ouween s, ~ ~e van we e~- en onderling'tation 

L 

between de of. diseases liable to affect both man and animals, and of con- zlJdse kenmsgevmg zlJn aa~gaande, de verschlJnmgen of ,drel- overleg 
partments of sultation as to the making of regulations or the taking of gende verschijningen van zlekten dIe zowel mensen als dleren tussen de-
Public measures in connection therewith, kunnen aantasten en van overleg omtrent het maken van partementen
Health and regulaties of het nemen vap. maatregelen in verband daarmee. vandro~sge-Agriculture, (2) There shall also ~e consultation b~tween the sai~ depart- (2) Genoemde departementen zullen elkander tevens :raad- tOa~dbe~u;~ 

ment,s ~henever the mterests of p~bhc health are mvol:ed plegen over aIle aangelegenheden waarbij devolksgezondh~id . 
a.nd It IS proposed to make re!5ula,tlOnsor take other act~on betrokken is en wanneer het voornemen bestaat om regula tIes 
eIther under Chapter VII ,of. thIS Act or. under a~y law whIch te maken of anderszins op te treden hetzij krachtens Hoofdstuk 
co~fers powers on the, l\'hm~ter of Agnculture m respect of VII van deze Wet, hetzij krachtens andere wetten die de 
artIcles of food or of ammals mtended for slaughter for food. Minister van Landbouw bevoegdheden verlenen ten aanzien 

(3) Whenever under this Act it is necessary to d!!.termine van voedingsmiddelen of van di~ren bestemd te worden ge
the presence or absence of disease in any live animal otherwise slacht voor voedsel. . , 
than by the bacteriological examination of secretions, dis- (3) Wanneer kracht~ns deze ~e~, de vas~stelh~g verelst 
charges or other material, only the certificate of an approved wordt van het al d,~n met aanwezlg Zl)~ va~ zlekte m levende 
veterinary surgeon shall be evidence, have, op andere Wl]Ze dan door bakterlOlogles onderzoek van 

afscheidinuen, lozingen of andere stoffen, kan slechts het 
certifikaat"van een goedgekeurde veearts tot bewijs strekken, 

Restr!c~ion , 138. Except on the request of ~he local authority 138, Behah;:e op verzoek van de betrokken plaatselike Beperking,op 
on Mimster S concerned, the powers to make regulatlOns conferred on the autoriteit zullen de bevoegdheden om regulaties vast te stellen bevoeg~h.eId 
power to M" t b h f t' h' t' t 	 .. d f 'k 1 van MIlllstermake Ims er y any paragrap 0 se? lOn t ~r y-s~x excep para-, verleend aan de Mmlster oor de paragra en van artr e zes om regnlaties 
regulations. graphs (g) and (t), or by sectlOll one hundred and twelve en dertt:g met uitzondering vanparagrafen (q) en (t), of door te rna,ken, 

or by any paragraph of section one hundred and fifteen except artikel honderd twaalf of door de paragrafen van artikel 
paragraphs (g), (i), (j) and (k), or by any paragraph of honderd viiftien met uitzondering van paragrafen (g), (i), (j) en 
section one hundred and thirty-two except paragraph (e) shall (k), of door de paragrafen van artikel honderd twee en dertig 
not be exercised-	 met uitzondering van paragraaf (e) niet worden uitgeoefend : 

. . , 	 , 
(a) 	III re~pect .of the dlstn?t of any urban 10,cal authonty 

specl~ed III Qr proclaImed under t~e FIrst Schedule 
to thIS Act, unless the local authonty has, after the 
expiry of th~ee months ,fr?m"t1:e ~a,te ,?f a notice i 
address,ed to It by th~ Mlll~ster reqmrmg, l~ to maklli 
regulatIOns to th~ sa~lsfachon of the Mllllster a~ tol 
m~tters dealt wlth III SUC? paragraph or sectlOn, 
faIled to make such regulatIOns; • ·1 

(1'1) , t f th d' t 't f th 1 1 tl 'tIII respec 0 e IS nc 0 any 0 er oca au Jon v, 
t 'l th th h ' d f th d t Of' 

136. De assistentambtenaren van gezondheid van het Werkkring 
departement van Yolksgezondhei,d kunnen in opdracht en va~ hoofd en 
van wege de hoofdambtenaar van gezondheid de werkkring asslbsttent 

'D am enarenvan de hoofdambtenaar van gezondheld waarnemen. evan gezond
verplichtingen bij deze Wet opgelegd of de bevoegdheden heid, 
toe'gekend aan distriktsgeneesheren, haven-gezondheidsbeamb
ten of andere geneeskundige goevernements-ambtenaren kunnen 
uitgevoerd of uitgeoefend worden door de hoofdambtenaar van 
gezondheid of door de assistent ambtenaren van gezondheid 

(a) 	ten aanzien van stedelike plaatselike autoriteiten 
vermeld of geproklameerd in de Eerste Bijlage tot 
deze Wet, tenzij de plaatselike autoriteit, na verloop 
van drie maanden na de datum van een kennisgeving 
aan haar gericht door de Minister haar gelastend ten 
genoegen van de Minister regulaties te maken 
aangaa,nde de in ~odanige para:grafen of aI.tikels ,?e
handelde zaken, III gebreke IS gebleven zodamge 
regulaties vast te stellen; en. , 

(b) ten aanzien van het distrikt. van andere plaatsehke, , d ' . d k" . 
autontelten, totdat ne maan en verstre en zl.]nun 1 ree mon s ave expIre rom e a eo.· . bl"k ' , d S k 

publication in the Gazette of a notice containing draft' na de dat,um :ran pu 1 atle III e taats oera·~,t van 
1 t ' t b d b th M' 't d I I een kenmsgevlng bevattende ontwerp-regulatles teregu awns 0 e ma eye mlS er un er suc 1 	 .. d M' 't k ht . 

paragraph or section, a statemerlt of his intention to worden vastgesteld oor, de Ims er ,rac ens ~?-
k th d' 't' 'f ' f th d ft i danige paragrafen of artlkels, mededehng van Zl]n 

rna e em an mVl mg cn ,1Clsms 0 e ra -' I voornemen dezelve te maken 'en tot kritiek uitnodi

" , '1 .1 gend van het ontwerp,Domicile of , 139. Where/ any questlOn ,anses 11:8 to the dOmlCl.e of any! 139. Geschillen betreffende de woonplaats van personen WoonplaatBpersonS! for 
purposes of p~rs.on for the purp?~es of thIS ACt,lt shall be referred to ,thelvoDr. de doeleinden ,v~n deze Wet, worden :verwezen na~r d~ ~~~t~i"~~l.en 
this 'Act. MWlster, whose deClslOn thereon shall be final and conclusIVe, Minister, wiens beshssmg afdoende en voldmgend zal zl]n. einden van 

. deze "Tet. 
Meatling of. 140. Wherever in this Act "cost" or "expenditure" is 140. Wanneer in deze Wet "kosten" of "uitgaven" Betekenis 
"cost" or used in connection with the removal, detention, accommoda- genoemd worden in verband met verwijdering, aanhouding, van "kost(lIl"" expendi tion, maintenance or treatment of persons, it shall lnean cost huisvesting, onderhoud of behandeling van personen, betekenen .ture." 

. calculated in accordance with a tariff of charges approved,~die ~e kosten berekend, overeenkomstig een koste.tarief door d~ 
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by the Minister and based as nearly as may be on average Minister goedgekeurd en zo na mogelik gegrond op een ge
cost, or if there be no such tariff it shall mean actual cost. middelde koste, of indien er zulk een tarief niet bestaat, bete

. kenen zij de werkelike kosten. 
Contracts in 141. Except as specially provided in sub-section (5) 141. Het bepaalde in deze Wet laat, behalve als bie-Overeen
:rpll~t of of section one hundred and twenty-four and sub-section (4) of zonderlik bepaald in sub-artikel (5) van artikel konderd vier ~oms:;nd 
t:~emgsnot section (me hundred and twenty-nine nothing in this Act shall en twintig en sub-artikel (4) van artikel konderd 1!'egen en w~~:h~fze~ 
affected. prejudice the remedies of any owner or occupier of a dwelling twintig onverkort de rechten van eigenaars of gebruikers van worden niet 

or premises for the breach, non-observance or non-performance woonhuizen of percelen wegens vcrbreking of niet-vervulling verkort. 
of any contract entered into by an owner or occupier in respect van overeenkomstendoor hen aangegaan betreffende. de woon
of which dwelling or P!emises an ~rder has been made by the huizen of percelen ten aanzien waarvan door het hof ~f een 
court or :t local authOrIty under thIS Act. plaatsclike autoriteit onder deze Wet een order gemaakt IS. 

. . . . . 142. Het bepaalde in deze Wet laat, behoudells het in Voorbehoud 
Saving 142. SubJect to the provISIOnS of the next succeedmg het eerstvolgende artikel bepaalde onverkort het recht van bethreffelnde
clauses as to· h" l' A h 11 b d d .. . 	 '. ver aa van recovery of 	 sectIOn, not. lllg III t .11S ct.s a e construe as ~pl'~vmg personen om in rechten de schade of het verhes te verhalen geleden 
damage. 	 any person ~f any rIght whI?h he may possess to Illstltute door hen geleden ten gevolge van de nalatigheid van een schade. 

legal prOCee?I:ngs ap.d t? obtam damages III any court of law plaatselike autoriteit of enig persoon in de vervulling van de 
for los~ or IllPUY sustamed through the negl~ct of any loc~l verplichtingen bij deze Wet of anderszins opgelegd. . 1 • 

authOrIty or aI7Y person to perform any duty lmposed by thIs 143. Wanneer bij de uitoefening van een bevoegdhmd ver- Beschermrng 
Act or otherWIse. leend of bi]' de uitvoering van verplichtingen opgelegd aan v:an plaa~,. '. 	 hke auton

'. 	 het Goevernement of cen van diens ambtenaren, of een ad- teiten, enz. 
Protection of . 143. Whenever III the exe~cls.e of any power conferred or ministrateur, of een plaatselike autoriteit, onder doze Wet of 
local III the performance of any dutIes 1.~posed upon the Governm~nt een andere wet betreffende volksgezon.dheid, het of hij beweerd 
authorities, or any o~cer thereof or an admllllstr~tor or a lo?al authorIty wordt iemand letsel of eiaendomschade te hebben veroo'rzaakt 
etc. 	 un~e~ thIS Act or any other IB:w. relatmg to pubhc health, he of op andere wijze iema;ds rechten ten attnzien van eigendom 

or It 18 alleged to have caus~d lll]Ury to any.person or damage of anderszins geschaad heeft, is het, bi] gerechtelike vervolging 
to an'y property or otherWIse to ha:e detTlmentally affeeted op zulk een bewering gegrond, en tegen het Goevernement, 
the rIg.hts .of any person, wh;ther III respect of. property or of zijn ambtenaar, of de' administrateur, of de plaatselike 
otherWIse, It shall b~ a defence In any lega.lproceedIllgs founded autoriteit ingesteld, een verdediging dat de aangeklaagde of 
on .such an allegatIOn a~~ brought agamst the Go.vernme.nt respondent de best bekende of de enige of best uitvoerbare en 
or Its officer or the admIlllstrator or a localauthonty or Its beschikbare methoden gebezigd heeft bi] de uitoefening van de 
officer that the defendant or respondent has .used the best, bevoegdheden of de vervulling van de plichten voormeld. 

,~nown or th.e only or most practIcable and availabl~ metho.dSj In het geval van zodanige vervolging tegen een admini
III .exercise of the powers or the performance of the dutIes strateur, of een plaatselikeautoriteit wordt een certifikaat, 
aforesaId. getekend door de hoofdambtenaar van gezondheid, dat de aan-

In the case of such proceedings against an administrator or geklaagde of respondent, aIle omstandigheden in aanmerking 
a local authority a certificate signed by the chief health .officer genomen, de best bekende of de enige en best uitvoerbare en 
that the defendant or respondent hag, when regard is -had to beschikbare methoden gebezigd heeft, door het hof, als prima 
aU the circumstances, used the best known or the only or most facie getuigenis van dat feit aangenomen. , 
practicable and available methods, shall be accepted by the 144. Geen rapport gemaakt, stappen genomen of zaak Bescherming 
court as pn:ma facie evidence of that fact. gedaan door de Minister, of door een ambtenaar van gezond- van ambte

. . fieid, of haven-gezondheidsbeambte, of distriktsgenee1!heer, naren. 
Protection of, .1~. No report made or actIOn taken or'thIng done ~y t.he of geneeskundige ambtenaar van gezondheid, of een goedge
officers. MIlllster or by a. health officer or port health .officer or dl~tnct keurde veearts, of gezondheidsinspekteur, of een algemeen 

surgeon or me~iCal o.fficer of health or approved vetert~ary of biezonderlik gemachtigde staatsdienaar, of door een plaatse
surgeo~ or samtary Inspector or any generally or speeIa}ly like autoriteit, bij de uitoefening van een bij deze Wet opge
~uthorIzed ~fficer of the Government or of a local authOrIty legde verpIichting, stelt hem in zijn persoonlikehoedanigheid 
III the exerCIse of a.ny power conferred or the performance of bloot aan welke gerechtelike vervolging ook mits zodanig 
any d.uty.imposed by this Act ~hall subject him in hi~ personal rapport gedaan, of stap genomen, of zaak g'edaan werd te 
capaCIty to any legal. proceedmgs what~oever, prov1d~d such goeder trouw en zonder onachtzaamheid. . 
report was made or actlOn was taken or thIllg was done III good . 145. Met inachtneming van de bepalingen van enige wet Indienst
faith and without negligence. of regulaties opgetrokken krachtens een wet handelende over neming van 

uitdil:3nst-treding wegens slechte gezondheid of bereiking van xeeartsen, 
}l~mplQyment 145. Subject to the provisions of any law or regulations een bepaald~ leeftijd? ~a~ g~en goedgekeurde veearts door pf:~tBelikQ 
of veterinary made under a law dealing with retirement on grounds of ill- een plaatsehke autontelt m dlenst genomen om werk te ver- autoriteiten. 
surgeons by. health or on reaching a prescribed age, no approved veterinary richten overeenkomstig deze Wet, hetzij voor of na inwerking
local anthon-	 .. t d' d W t t ld tId fl'ties. . 	 surgeon employed be a local authOrIty to carry out duties re lllg eze~ e. aanges e , on sagen wor .e~ 0 sa ans

under this Act, whether appointed before or after the com- of loonsyermlllde!l~g ondergaan voordat d~. Mmls.ter aa.n d~ . 
mencement of this Aet, shall be dismissed or have his salary plaatsehke auto~ltelt te ke~nen gee~t ~at h.1J zulks I?oedkeurt. 
or emoluments reduced until the Minister has· notified to the Evenwel. mag emge plaatsehke autontelt elllge zodalllge veearts 
local authority his approvaL: Provided that any local authority in zijn ambt sch?rsen wege~s grove onbevoegdhei~, :nalatigheid 
may suspend the appointment of any such veterinary surgeon of. ,!"ange.drag, l~. afwachtlllg v~n de bekrachtIgmg va.n. de 
for gross incapacity, negligence or misconduct pending the Mlllister lllzake zlJn ontslag, en m geval ~mlke bekrachtlglll.g 
sanction of the Minister as to his dismissal, and in the event verleend wordt zal bedoelde veearts beschouwd worden Ult 
of such sanction being granted the said veterinary surgeon zijn ambt ontslagen tezijn vanaf de datum van zodanige 
shall be deemed to hlive been removed from office from the schorsing. 
date of such suspension. . 146. (1) Ieder gezondheidsbeambte of geneesheer of ge. Bevofledheid 

zondheidsinspekteur van het departement vanYolksgezond- ~otdbillnen-
Powers·of 146. (1) Any health o~cer or medical or sa~itary inspec~or he~d of ieder mal-?istraa~, distriktsge:n~eshe~r of haven-gezond- i~:p::tr~ 
~ntry a.nd . of the department of PublIc Health, or any magIstrate, distl'lct heldsbeambte of Ieder lId van.de polItIe,of Ieder ander persoon van perceleu 
InSp~tlOn 0d! surgeon or port health officer or any member of the police in het algemeen of biezonderlik gelast door de Minister en strafbepa
premIses an 	 '. 11 h' did . d' k d' bt dh'd f' ling tegen hepenalties for or. ~ny other person .generally or speCla y a~t on.ze by the a sme e Ie er genees uI7 1ge am enaar van ~ezon el 0 m-lemmering. 
obstruction. 	 MIlllster, and any mediCal officer of health or sallltary lllspector or spekteur van gezondheld oE ander persoon m het algemeen 

other person generally or specially authorized by the local of biezonderlik door de plaatselike autoriteit gelast kan,op 
.authority may, at any hourreasonablefor the proper pe~formance enig .redelik voor de, behoorlike verrichting van dedienst 
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of the duty, enter any land or premises to make apy inspection gellchikt UUl', iedere grondof ieder perceeL betreden om een 
or to perf,orm any 'York or to do anything which he is required inspektie te houden of enige werkzaamheid of handeling te0: authonzed bf th~s Act or any other law to do, if such inspec- verrichten, die hij uit krachte van deze of €len andere wet 
bon, work or thmg IS necessary for or incidental to the perform-verplicht of bevoegd is te verrichten, inaien de inspeksie, 
ance of his dutics or the exercise of his powers.werkzaamheid of handeling nodig is voor, of verband houdt 

(2) Any person who fails to give or refuses access to any i met ~~ vervulling van .-pijn dienstplichten of de uitoefening 
officer, inspector or person mentioned in or authorized under van ZI]n bev?egdhed?n. , 
sub-section (1) if he reqnests entrance on any land or premises, or (2) Ied~r dIe verzmmt of wCl~ert toega~g te geven aan €len 
obstructs or hinders him in the execution of his dllties under beambte, mspekteur of persoon m sub-artlkel (1) genoemd of 
this Act, or who fails or refuses to give information that he bevoegd verklaard, die toegang verlangt tot grond of een perceel, 
may lawfully be required to give to 'Such officer, inspector or of die hem belemme~t of hin~ert in d~ uitvoering van zijn dienst 
person, or who gives to such officer, inspector or person false ?nder deze 'Vet, of die verzUl,m~ of ~Clgert aan zulk een ?eambt~, 
or misleading information knowing it to be false or misleading:, lllspekteur of persoon de mhchtmgen ~e geven, dIe wet~Ig 
or who prevents the owner or any of his servants or workmen van hem verlangd kunnen worden of dIe hem valse of mIS
from entering any land or dwelling or premises for the purpose of l~~dende. inlich~ingen geeft ,wetende, dat zij vals of ,misleidend 
complying with any requirement. under this Act., shall be Zl]n of dIe de elgenaar ?f diellS bedlenden of werkhe~en belet 
guilty of an offence, 	 . om grond, een woonhUls of perceel te betreden ten emde aan 

Penaltles for ~ 147 A h;enigeeis onder deze Wet te voldoen, is Rchuldig aan €len over-
fraudulent • ny person w 0- \treding.· 
conduct in (a) for. t,he purpose of obtaining any cert~ficate under! 147. leder die- Straf op 
connection thIS Act makes a,ny false statement or .18 a ,party to '(a) ter verkriJ'ging van €len certifikaat onder deze Wet bedrieg,elike 
with certin, fIt d k . 	 hcates under any a se pre ence or con uct, nowmg It to be een valse opgave doet of medeplichtig is aan een valse, andehngen 
this Act. false; or voorstelling of gedraging wetende dat zij vals is; of III ~e~~at~~. 

(b) 	 forges or falsifies any certificate under this Act or (b) een certifikaat onder deze Wet valselik opmaakt of ~en :nder 
utters any such forged or falsified certificate, knowing vervalst of zulk een valselik opgemaakt of vervalst deze Wet. 
it to be forged or falsified; or certifikaat uitgeeft wetende dat het valselik opge

maakt of vervalst is; of
(c ) uses or attempts to )lse any document as a certificate 

under this Act., knowing it to be a forged or falsified (c) enig dokument als €len certifikaat onder deze Wet 
document or certificate, /Sebruikt of poogt te gebruiken wetende dat het 

valselik opgemaakt of vervalst 
shall ~e guilty :>f an offence and liab~e on conviction to wordt als schuldig aan een overtreding bij veroordeling gestraft• 
penaltIes prescnbed by law for the cnme of fraud. met de straffen bij de wet gesteld op de misdaad van bedrog. 

Prosecutions 148. (1) A local authority may, by any of its officers or 148. (1) Plaatselike autoriteiten kunnen, door een van Vervolging 
by local by any person generally or s~ecially authorized in writing by haa~ beamb~en ?f door personen in h~t algemeen of biezon- door , . 
au1.horit iCe! t.he mayor or chamnan thereof, prosecute for any contravention derhk schnftehk daartoe gemachtIgd door de burge- plaat~e'~ke
~or contra ' d fl' 1 ' , h ' . t f 'tt d lk t d' h d' f autOritelten°f ,or, 0 ffence agamst, or ~ au t m comp ymg WIt ,any prOVISIOn ~ees er ° ,voorzi er aarva,n, e €I over re mg, sc en mg 0 wegens over. 

his Act, 	 of thIS Act or any regulatIOn made thereunder, if the contraven- met-nakommg van de bepahngen van deze Wet of de regu- treding van 
tion, offence or default is alleged to have been committed within laties daaronder vastgesteld, in rechten vervolgen, indien deze Wet. 
or to affect its district. dezelve beweerd wordt begaan te zijn in, of be trekking te 

(~) Where an officer or pers~n authorized by a local authority hebbelt op haar distrikt, , 
has under sub-section (1) prosecuted any person for any (2) Heeft ~en beam?t~ of persoon daa,rtoe gemachtlgd ~oor 
contravention of, offence against, or default in complyingi een, plaatsehke autontClt, ~en vervolgI~g onde: sub-artI,keJ 
with, any provision of this Act or any regulation made there- (1) mgesteld" voor een schendmg, overtredmg, of met-nakomI~g 
under and the accused has been convicted of that contravention van de bepahngen van deze Wet of een desbetreffende regulatIe, 
offence or default, all fines recovered from the accused by wel~e vervolging tot de veroordeling van de beschuldigde 
reason of the conviction or any amount forfeited under recog- geleI~ heeft, dan wordt de boete op de veroordeelde verba,ald 
nizances for failure of the accused to appear to answer the of em~,b~drag onde~ akte van ~:lOrgtocht :,erbeurd wegens met· 
charge shall be paid to tbe local authorit.y and by it paid verSCbI)nmg van de beschuldIgde ,om zICh. oJ? de. aanklacht 
into its revenues, te ve~antwoorden" aan de plaatsehke autontelt als deel van 

vention of 

•. 	 . haar mkomsten mtbetaald. 
Penalties 149., Any 	person gUll~y of an. o:ffe~ce agamst, ?~ con- 149. leder die schuldig is aan een overtreding of schen- Straffen
where not tr~ventIOn of, 0: default III cOJ?lplymg WIth, anf prOViSIOn of ding of niet-nakoming van €len bepaling van deze Wet wordt, w,aar zij ni:texpres8Jy 
provided, 	 thIS Act shall, If ~o penalty IS expres~ly proVIded ~o~ such waar geen straf uitdrukkelik wegens zodanige overtreding, mtdru.kkehk 

offence, contraventIOn or default, be hable on conVICtIOn to schendina of niet-nakoming bedreigd is bi]' veroordeling b~drelgd 
d' t t Ii d . e 	 'ZIJn. a fine no t excee mg wen y- ve po un 8, gestraft met een boete van ten hoogste viif en twintig pond . 

.. Bur~enso: 150. l~ any lega~ pro~eedings, crimina~ or civ~l, under this 150. Wanneer het bij een kdminele ~f civiele vervolging B!lwijslast 
rook	 t'do.o M Act relatmg to an mfectIous or commumcable dIsease, or to onder deze Wet betreffende een besmettehke of overdraagbare in zake 

il1~~~i~n:e 	 any article or thing alleged to have been exposE'd to or eon- ziekte of een artikel of voorwerp waarvan beweerd wordt dat kennis ,,-an 
taminated with the infection thereof, whenever it is an .issue in het blootgesteld werd aan of besmet werd door de besmetting besmflttmg, 
the proceedings that the accused or the defendant knew th,1t daarvan een geschilpunt bij de vervolging llitmaakt, of de 
he or any other person was infected with such disease or that aangeklaagde of de gedaagde wist dat"hij of ,een andere persoon 
such article or thing had been so exposed or was so contami- besmet was met zulke zi~kte of dat zulk artikel of voorwerp zo 
nated, he shall be deemed to have had such knowledge unless blootgesteld was of besmet was, wordt hij geacht zulks geweten 
he satisfies the COllrt to the contrary. te hebben, tenzij hij het hof van het tegendeel overtuigt.. 

Defect in 151. No defect in the form of any notice given or order 151. Een gebrek in de vorm van €len kennisgeving gedaan Gebrek in de 
form not to made under this Act shall invalidate or render unlawful the pf order gcmaakt Qnder deze Wet, heeft ni'et ten gevolge nietig- vorm heeft 
inva.lidate. administrative action, or be a ground for exception to any heidlof onwettighei~ van dedverrichte administrtB:tieve handeli~g, ~?:ei~n1: 

legal proceedings which may be taken in the'matter to which en evert e:venn:m gron ,op voor oxcep Ie tegen em~e gevolge. 
such notice or order relates, provided the requirements thereof rec~tsvervolgmg mgest~ld m de ~aak waarop de kenms
are substantially and intelligiblv set forth gevmg of'·order betrekkmg heeft, mlts het daarm gevorderde 

c . ' in hoofdzaak duidelik verstaanbaar uiteengezet is. 

Service of 152. ·Whenever under this Act any notice, order or 152. Wanneer ingevolge deze Wet een kennisgeving order D' .

notices etc h d . 'd b . 	 , . 'lenIng van ., 'ot er. ocument IS reqUIre to e given to any person, the same of' ander dokument aan emg persoon afgegeven moet worden, kennisge

)lhall be deemed to be sllfficiently served if sent by registered wordtde afgifte geachtbehoorlik gedaan te zijn, indien het vingen, enz· 
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post addressed to him at his last known place of abode or left!aan hem gezonden wordt per aangetekende brief geadresseerd 
thereat with him personally or. with some adult inmate:aan zijn laatstbekende woonplaats of aldaar persoonlik aan 
thereof; and in the case of a notice, order or other d6cument'hem of aan een volwassen bewoner afgegeven wordt, en in het 
required to be given to an owner or occupier of land origeval van een kennisgeving, order of ander dokument, dat aan 
premises whose abode, after enquiry, is unknown, the same;een eigenaar of gebruiker van grond of van een perceel afge
shall be deemed to be sufficiently served if posted up in some'geven moet worden, wiens verblijfplaats na onderzoek onbe
conspicuous place on such land or premises. It shall not be kena is, wordt de afgifte geacht behoorlik gedaan te zijn 
necessary in any notice, order or other document given to anindien het in een in het oog lopende plek op die grond of dat 
owner or occupier of land or premises to name him but thejperceel aangeplakt wordt. Een kenuisgeving, order of ander 
notice, order or document shall describe him as the owner orldokument aan een eigenaar of gebruiktlr van grond of van een 
occupier of the land or premises. Iperceel te worden' afgegeven, behoeft zijn' naam niet. te 

Inoemen, zullende de kennisgeving, order of het dokument hem 

. Ibeschrijven als de eigenaar of gebruiker van de grond of het 


ISaving as to 153. Notwithstanding anything contained in section perceel. 

Kimberley seven of this Act, the board of health for the division of Kim, 153. Niettegenstaande het bepaalde in artikel zeven van VoorbehoudBoard of 
Health. 	 berley constituted under the Public Health Extension Act, 1884, deze Wet is de Raad van Gezondheid voor de afdeling Kim- betref'fende 

of the Cape of Good Hope (Act No. 10 of 1884), shall be the berleyingesteldonderdeVolksgezondheidUitbreidingsWet1884 ~::!~~~id 
local authority for the division of Kimberley under this Act van de Kaap de Goede Hoop (Wet No. 10 van 1884) de plaatse· van 
except as to the .provisions of Chapters VII. and VIII. In like autoriteit voor de afdeling Kimberley onder deze Wet, Kimberley. 
respect. of. those Chapters and .any other provisions necessary behalve wat betreft de bepalingen van Hoofdstukken VII en , 
for or InCIdental to the carrymg out of those Chapters the VIII. Ten aanzien van deze Hoofdstukken en andere be
muni.cipal council of .. K~mber1~y and t~e di~isi~nal council palingen vereist voor of verbandhoudende met de ui,tvoering 
of KJmberley shall, WIthin their respectIve dIstrIcts, be the van bedoe1de Hoofdstukken) zullen de stadsraad van KlIIiberley 
local authority. en de afdelingsraad van Kimberley binnen hun respektieve 

distrikten de plaatselike autoriteit zijn. 
Powers of 154. Nothing in any law speciall governing any local 1~. Niets in ander~ wetten ~n :t biezonder bepaald ten Bevoegd·
local author· 	 nauthorib' 	 shall be construed as pre~enting such local au- aanzl~n, van plaat~ehke autontelten wordt (?eacht zulke heden Iv:a 
ity out8ide 

J 	 t t t t hI deren be 0 gdhed n Ult te oefenen pJaatse 1ke
its district. 	 thority from exercising any power or performing any duty au on el en ever n om vee . autoriteit 

under this Act by reason only that in exercising such power of plicht,!n te v~rvullen krach~ens deze W e~, Ult hoofde all~en b'!lit~n haar 
or performing such duty it must do Borne act or thing or incur dat de Ult~efem~g van zodamge bevoegdhe.ld of de .vervullmg dlstrlkt. 
expenditure outside· its district. van zodamge ~hcht een of .an~ere handellllf{ of Ultgave zou 

meebrengen bUlten haar dIstnkt, 
155. Verordeningelt of regula ties vastgesteld onder wet- Regulaties 

Regulations 155. Bye.laws or regulations made under any law repealed,ten die bij deze Wet herroepen zijn, blijven van kracht mits onder her' 
under reo 	 b th' A t h 11 ,. f l' fl' . h thO I . .. . d d h d roepen we • I d I Y IS. C S a remaIn In orce un ess In con Jet WIt ,IS zij lllet stnJdig zi]n met eze Wet, en wor en geac t on er ten blijven

t 

roar!ma:htw~n Act and b~ deemed to be D1ad~ thereunder until superseded dezelve te zijn vastgesteld, totdat zij bij regulaties vastgesteld van kracht 
force until by regulatIOns made under thIS Act. onder deze Wet vervangen zijn. 
superseded. 

worden. 
Provisions 156. Save as is specially provided in this Act, the pro- 156. Voorzover lliet uitdrukkelik in deze Wet andel'S Verhouding 
?f this. Act VISIOns of this Act shall be deemed to be in addition to and bepaald is, worden de bepalingen van deze Wet geacht te van deze 
In relatIOn to "b t't t' f ' , f hI' . '. d Wet tot
other laws. 	 no~ III su S 1 u l?n or ~ny pr?VISIO~S 0 an! ot ~r aw strekken ~ot aanvull~ng .en lll~.t tot vervangIng van.. an ere andere 

whICh are not III conflict or lllconsistent WIth thIS Act. wctsbepahngen die met III strl]d of onbestaanbaar Zl]n met wetten. 
If the provisions of any other law are in conflict or deze Wet. 
incon~istent with this Act, the provisions of this Act shall In geval de bepalingen van andere wetten in strijd of on
prevaIl. bestaanbaar zijn met doze Wet gelden de bepalingen van 

deze Wet. 
3cope and 157. (1) Any proclamation, regulation, notice or order .157. (I), Elke proklamatie, regulati~, kennis~eving of order ~;!e~~g en 
application issued under this Act may be expressed to be in addition to UltgevaardIgd onder deze Wet. kan Ultdrukkehk. worden v~r- va! prokfa. 

; of proclama. or in substitution for any like document issued by an ad- kla.::rd te strekken ~ot aanvu!hng of tot vervanw~g van emge matiefl, regu. 
~~~:~s~e:t~: ministrator or by any local authority. geh]ke maatregel. Ultgevaa.rd~gd door een admImstrateur of laties. enz. 

door een plaatsehke autOl'ltelt. 
, " . (2) Elke proklamatie, regulatie, kellllisgeving of order 

(2) Anr proclamatIOn, regulatIOn, notICe or order Issued uitgevaardigd onder deze Wet ka,,?- uitdrll;kkelik toep~sselik 
un~er thIS Act rna! be expressed to apply throughout the worden verklaard op de gehele Ume of emg. bepaaldehkge-
Umon or any speCified or defined part thereof. noemd of omschreven gedeelte daarvan. 

. ' " 	 . (3) Eike proklamatie, regulatie, ken~~sgeving '" of order 
(3) Any proclamatlOn, regulatIOn, notIce or order Issued uitgevaardigd onder deze Wet kan van tl]d tot tIJd worden 

under this Act may from time to time be modified, altered gewijzigd, veranderd of ingetrokken door de autoriteit, die 
or rescinded by the authority which issued it. ze uitgevaardigd heeft. 

158. (1) Niets in deze Wet wordt geacht bevoegdheid te Toep;ssing 
Appl!cation 158. {1~ Nothing in this ~ct contained shall be construed verle~e~ of verpli~htingen op te leggen. aan. een plaa~selike;~ o;de 
:~~C~~~n as con~err~ng any powers or Imposing a~y duties upon a lo~a,l autOl'ltel~ ten aanzler.~.van g:;ond. of. terr~~nen '~ het bezit van Kroon• 

. auth~l'lty 1)1 respec~ of any ~and ,or premIses owned or oc~~pIed of gebrUlkt d~or ZIJn, .M~Jestelt 1~ ZI]n RI]ks G~everne
by Ills Majesty III his ImperIal Government for naval or mIlitary ment voor marIne of mlhtalre doelemden, of ten aanZIen van 
purposes, or in respect of land or premises owned or occupied grond of terreinen in het bezit van of '11'001' publieke doeleinden 
by any department of the Union Government for public gebruikt wordend door een departement van het Uriie Goe
purposes; but in respect of such last-mentioned land or vernement; doch ten aanzien van zulke laatstgenoemde grond 
premises the Minister may exercise all the powers and shall of terreinen kan de Minister alle ~evoegdheden uitoefenen en 
perform all the duties which by this Act are conferred or moet hij alle verplichtingen nakomen die bij deze Wet verleend 
imposed upon local authorities in respect of other land or of opgelegd zijn aan plaatselike autoriteiten ten opzichte van 
premises; and the head of the department occupying land andere grond of terreinen; en het hoofd van het departement, 
or premises for public purposes shall be regarded as the owner gfl;md of terreinen voor openbare doeleinden gebruikende 
and occupier thereof. Further, when~ver under this Act wordt beschouwd als de eigenaar en gebruiker daarvan. Verder 
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powers are conferred or duties are imposed upon an employer,.wordt, wanneer onder deze Wet bevoegdheden verleend of 
the head of the .department in which a person is employedlverplichtingen opgelegd worden aan een werkgever, het hoold 
by the Union Government shall be regarded for the purposeslvan het departement waarin die persoon door het Unie Goe
of this Act as that person's employer. Ivernement te werk gesteld is, voor ~e doeleinden van deze Wet 

II' 'b I' h G ,beschouwd als de werkgever van dIe persoon. 
(2) A d we mg or premIses e ongmg to t e overnment· . . . . 

and occupied as. official residence or. quarters by any per- (2) Eel! womng ofperc~~1 aan ~et Goeverne~enl' behore.nd 
son under the terms of his employment by the Union en door Iemand als offiClcle .:wonmgof .k.:artleren gebrUl~t 
Government shall, for the purposes of this Act, be regarded onder de voorwaarden van zIJn tewer~stellmg door het Ume 
as occupied for public purposes, Goevernement, wordt voor de doelemden van deze Wet 

ibeschouwd voor openbare doeleinden gebruikt te worden. 
,(3) In respect of land ?r, prel1:lises owne~ or occupied by the (3) Ten aanzien van grond of l;erreinen in het bezit van of'I' 

raIlway and ha~bour a:mlm~tratlOn, the RaIlways and Harbourslgebruikt wordend door de spoO,rwegen en ~ave~s administratie, 
Fund IS hereby char,.,ed WIth the ~ayment of such su.m,s oflwordt het spoorwegen en havens fonds hIcrbl) belast met de 
moneya~ may be ,necessary at any hme to enable the l\hms~erbetaling van zulke bedragen als te eniger tijd benodigdmogen 
to eXer?Ise. the. rIghts confer~ed an~ to pe~form the dutIes Izijn om de Minister in staat te stelIen de plichten en verplich
and obhgatlO~s Imposed by thIS ~ectlOn, and m respect of anyltingen door dit artikel opgelegd te vervullen; en ten aanzien 
land or premIses owned or occ.uPled by any oth,er departmentlvan aIle grond of terreinen in het bezit van of gebruikt 
o,f t,he Government the ConsolIdated Revenue Eund IS hereby door een ander departement van het Goevernement, wordt 
SImIlarly charged, ihet gekonsolideerde inkomstefonds daarmede dienovereen

Interpreta 159. In this Act, unless inconsistent with the context- ,komstig belast, 
tion of terms. 

" administrator" means the administrator of a Province, 159. In deze Wet wordt, tenzij zulks in strijd is met het Woordbepa,· 
acting on the advice of the executive committee verband- , . , . Hngen. 
thereof;' 

" adult" means a person of sixteen years'of age or over; 

"approved veterinary surgeon" means a veterinary 
surgeon approved by the principal veterinary officer 
of the Union; 

., building" includes any structure whatsoever for what
ever purpose used; 

" burial" means burial in earth, i~terment or any other 
form of sepulture, or the cremation or any other 
mode of disposal of a dead body, and " buried" hM 
a corresponding meaning; 

"carcase" includes any part of a carcase;, 

"chief health officer" and "assistant health officer" 
mean respectively officers of the department of 
Public Health; 

" child" means a person under sixteen years of age; 
" dist.rict" means, in relation to· a local authority, the 

area which is under the jurisdiction of that local 
authority; "urban district" means, in relation to an 
urban local authority, the area under the juris
diction of that urban local authority; and" rural 
district" means, in relation to a rural local authority, 
any arc a outside an urban district which is under the 
jurisdiction of that rural local authority; "urban 
area" and "rural area" have corresponding 
meanings; 

" dwelling' means any house, room, shed, hut., cave, 
tent, vehicle, vessel or boat or any other structure 
or place whatsoever, any portion whereof is used 
by any hilman being for sleeping or in which any 
human being dwells; , 

" factory" has the same meaning as is assigned to tha.t 
expression in the Factories Act, 1918, or any amend
ment thereof; 

" guardian" means any person having by reason of the 
death, illness, absence or inability of the parent or 
any other cause, the custody of a child,; , 

"infectious disease" means any disease (n()t including 
any venereal disease except gonorrhooal ~pthahnJa) 
which can he communicated directly or indirectly bV 
any personl:luffering therefrom to any other person'; 

.. infected" means from, or in the incubation 
stage of, or contaminated with the infection of, any 
infectious or communicable disease; . 

onder "a:dmITIlstrateur" verstaan de admmlstrateur van 
een provincie, handelende op het advies van het 
uitvoerend komitee daarvan ; 

onder "volwassene" verstaan iemand van de' leeftijd 
van zestien jaren of daarboven; , 

onder" goedgekeurde veearts" verstaan een veearts goedge
keurd door de hoofd veeartsenijkundige ambtenaar 
van de Unie. 

onder "gebouw" begrepen enig bouwwerk van welke 
aard ook en voor welk gebruik ook bestemd; 

onder "begrafenis" verstaan teraardebestelling of enige 
andere vormvan begraving of verbranding of enige 
andere vorm van vernietiging van een Iijk; het woord 
" begraven" he\lft een overeenkomstige betekenis; 

onder "karkas "begrepen enig gedeelte van een karkas; 
onder "hoofdambtenaar van gezondheid" en assistentU 

ambtenaar van gezondheid" respektievelik verstaan 
ambtenaren van het departement van Volksgezond
heid; 

onder "kind" verstaan iemand beneden de leeftijd van 
zestien jaren ; 

onder " distrikt,"" in verband met een plaatselike autori
teit verstaan het machtsgebied van de betrokken 
plaatselike autoriteit: "stedelik distrikt," in verband 
met een stedelik-plaatselike autoriteit betekent 
het machtsgebied van de betrokken plaatselike 
autoriteit; en" landelik distrikt ", in verbandmet 
een landelik-plaatselike autoriteit betekent het 
gebied buiten een stedelik distrikt, dat ressorteert 
onder de .betrokken landelike plaatselike autorit,eit ; , 
"stedelike kring" en "landelike kring" he.bben 
een overeenkomstige betekenis; 

onder" woonhuis" of " woning " verstaan een huis, kamer, 
schuur, hut, grot, tent, voertuig, vaartuig, boot of 
enig ander getimmerte of plaats, waal'van enig ,ge
deeIte door mensen gebezigd wordt als slaapplek of 
waarin een mens woont; 

onder" fabriek" hetzelfde verstaan als in de Fabriekswet 
1918 of een wijziging daanan; 

onder "'voogd " verstaan ieder die uit hoofde van de dood, 
ziekte, afwezigheid of onbekwaamheid van d~ ouder 
.of wegens enige andere oorzaak,de zorg heeft over een 
kind' . 

onder" besmettelike ziekte'" verstaan een ziekte, (niet 
ingesloteneen venerieseziekte, uitgezonderd vene
riese oogzi~kte) die middeUik of onmiddellik door de 
Iijder da.arvan op een .ander overgedragen kan W{)T

~n; . 
onder "besmet" verstaan lijdende aan, of in het inku

batie-tijdperk van, of aangetast door, de ziekte
kiemen van besmettelike· ef overdr&agba:re ziekte ; " 
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" isolated" means the segregation, and the separation 
from and interdiction of communication with others, 
of persons who are or are suspeoted of being infected; 
" isolation" has a corresponding meaning; 

" land" includes any right o>'er or in respect, of land; 

" medical observation" means the segregation and deten
tion of persons under medical supervision; 

"medical officer of health" means any medICal officer 
of health appointed by a local authority and includes 
any medical practitioner lawfully acting in that 
capacity; 

., medical practitioner" means a person who is registered 
as such under any law in force in any Province of 
the Union governing the registration of medical 
practitioners; 

"medical surveillance" means the keeping of a person 
under medical supervision. Pe:::sons under such 
surveillance may be required by the local authority 
or any duly authorized officer to remain within a 
specified area or to attend for medical examination 
at specified plj),ces and times; 

" Minister" means the Minister holding the portfolio of 
Public Health; 

"notifiable infectious disease" means any infectious 
disease the occurrence of any case whereof is required. 
by this Act to be notified to a local authority; 

"occupier," in relation to any premises, means and 
, includes

(a) 	any person in actual occupation 'of those premises; 
or 

(b) 	any person legally entitlecl to occupy those 
premises; or ' 

((:) any person having the cnarge or management 
of those premises, 

and includes the agent of any such person when he 
is absent from the Union or his wherE'abouts are 
unknown: 

In the ~ase of premises used asa school,' the ex-· 
pression " occupier" incllldes the principal or person 
in charge of the school; 

" owner" in relation to any premises, means

(a) 	the person in whose name the title to those premises 
is registered, and includes the holder of the stand 
licence; or 

(Q) if such person or holder is dead, insolvent, mentally 
disordered 'or defective, a minor, or under any 
legal disability, the person in whom the ad
ministration of that, person's or holder's estate 
is vested, whether as executor, guardian or in! 
any other capacity whatever; or 

(0) 	 if the premises are under lease, the registration 
whereof is in law necessary for the· validity of 
such lease, the lessee. 

When an owner as herein defined is absent from 
the Union or his whereabouts are unknown, the 
expression "owner" includes an agent of such 
owner or any person receiving or entitled to receive 
rent in respect of the premises; 

" parent" means and i:qcludes the father and mother of 
a child, whether legit.irnate or not; 

" police" means any body of persons carrying out under 
any law the powers, duties and functions of a police 
force in the Union; ... 

onder" afgezonderd " verstaan afzondering en afscheiding 
van, en verbod van gemeenschap met anderen, van 
personen ilie besmet zijn ofverdacht worden besmet 
te zijn·;" afzondering" of "isolatie" heeft een 
overeenkomstige betekenis; 

onder " grond " begrepen rechten op en tot grond ; 
onder "geneeskundige observatie" verstaan de afzon

dering en aanhouding van personen onder genees
.k;undig toezicht ; 

onder "geneeskundige ambtenaar van gezondheid" ver
staan een geneeskundige ambtenaar van gezondheid 

. aangesteld door een plaatselike autoriteit, daaronder 
begrepen een geneeskundige praktizijn wettig han
delende in die hoedanigheid; 

onder "geneeskundige praktizijn" of "geneesheer" 
verstaan iemand die als zodanig' geregistreerd is 
krachtens een wet geldende in een provincie vande 
Unie in zake de registratie van geneeskundige' prak
tizijns ; 

onder "geneeskundige bewaking" verstaan het houden 
van iemand onder geneeskundig toezicht. Personen 
onder geneeskundige be waking zijn' verplicht, des
verlangd door de plaatselike autoriteit of een daa-rtoe 
bevoegde ambtenaar, binnen een bepaalde kring 
verblijf te houden en op bepaalde plekken en tijden 
zich voor geneeskundig onderzoek te melden; 

onder "Minister" verstaan de :Minister belast met de' 
portefeuille van Volksgezondheid ; 

onder" besmettelike ziekte waarvan aangifte verplichtend 
gesteld is " verstaan een besmettelike ziekt!'l waarvan 
zodra een geval zich voordoet, uit krachte van deze 
Wet bij een plaatselike autoriteit aangifte gedaan 
moet worden; 

onder .. gebruiker" ten aanzien van percelen, verstaan 
en begrepen ieder
(a) 	 die het feitelik gebruik heeft van het perceel; 

of 
(b) 	 die wettelik gerechtigd is tot het gebruik 

van het perceel; of. . 
(0) die het opzicht 9£ het beheer heert over het per

ceel; . 
zullende daaronder begrepen zijn de agent van zulk 
Mn persoon, die buiten de Unie verblijf houdt of wiens 
verblijfplaats onbekend is; 
In het geval van een perceel dat als school gebruikt 
wordt, sluit het woord "gebruiker" in het hoofd van, 
·of de persoon die het opzicht heeft over ee.n school. 

onder '~ eigenaar " ten aanzien van een perceel verstaan-
(a) 	de persoon te wiens naam de eigendomstitel tot het 

perceel geregistreerd staat daa,ronder begrepen de 
houder van de standplaats licentie; of . 

(b) 	 indien deze penoon of houder overleden, insolvent, 
krankzinnig . of geestelik gebrekkig is, of on
mondig of wettelik onbekwaam is, de persoon 
belast met het beheer van de boedel' van die 
persoon of houder hetzij als eksekuteur, voogd 
of in enige andere hoedanigheid; of 

(c) 	 indien het pereeel bij schriftelik kontrakt vel'
huurd is, voor de rechtsgeldigheid waarvan regi
stratie vereist is, de huurder ; 

Wanneer een eigenaar zoals hier omschreven buiten 
de Unie verblijf houdt of wanneer zijn verblijfp1aats 
onbekend is, sluit het woord eigenaar in een agent 
van de eigenaar of enig persoon, die de huurgeld~n 
van 'het betrokken perceel ontvangt of gerechtigd 
is te ontvangen. 

onder" ouder " verstaan en begrepen de vader en moeder 
van een kind, hetzij a1 dan niet wettig; 

onder 	 "politie" verstaan ieder lichaam van personen, 
die ingevolge enige wet de bevoegdheden en werk
zaamheden van een politiemacht in. de Unie uitoefent 
en verricht ; 
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onder "perceel" begrepen ieder gebouw of iedere tent" premi;es" means any building or tent together with I 
tezamen met de grand waarop die staat en de aan~he land on which the same is situated and the adjoin

mg land used in connection therewith, and includes grenzende grand gebruikt in verband daarmede, en 
any vehicle, conveyance, ship or boat; ingesloten ieder rijtuig, voertuig, schip of boot. 

onder" openbaar ge~ouw" verstaan en begrepen'public building" means and includes
(a) kerken, kapellen, v;ergaderhuizen of percelen voor (a) any church, cl1apel, meeting house or premises, de eredienst gebruikt ;used for divine worship; 
(b) theaters, operahuizen, zalen, tentoonstellings

or premises open to members of the pUblic 
(b) any theatre, opera house, hall, exhibition buildings 

gebouwen of percelen, die voor 'tpubliek tegen 
whether with or without payment; of zonder betaling toegankelik zijn; 

(e) any hotel or boarding-hous~ or lodging-house (e) hotels of kost- of logieshuizen waarin viif of meer 
in which five persons or more (exclusive of personen (niet ingerekend de leden van het 
members of the family or the servan.tsof the gezin of de dienstboden van de eigenaar of 
own~r or oc~upier) may obtain meals or sleeping gebruiker) maaltijden of slaapgelegenheid tegen 
accommodatIOn for payment; betalingkunnen krijgen; 

(d) any hospital, school or institution in which fivt . (d) hospitalen, scholen of inrichtingen waarin vijf
persons o.r more are or are intended to be gathered of meer personen terzelfdertijd bijeen zijn of
at one hme; gerekend worden bijeen te komen; 

" rateable property" means, in relation to a local authority I onder "bela~tbaar eigendom" ten aanzien van een
property which under any law is liable to be assessed plaatselike autoriteit verstaan eigendom waarop de 
by that local authority for any general rate leviablE' plaatselike autoriteit een algemene belasting volgens 
by it; wet kan heilen; . , 


-, regulation" means a regulation made and in force under 
 onder" regulatie " verstaan een regulatie vastgesteld en 
this Act; van kracht onder deze Wet; 

onder" school" verstaan openbare of private instellingen" s~hool" means any public or private establishment 

for primary or secondary or higher education and 
 voor lager, middelbaar of hoger onderwijs, daaronder 
includes a hostel or boarding-house kept for housinp begrepen tehuizen of kosthuizen dienende tot huis

vesting van de leerlingen in zulk een instelling,the pupils at any such esta.blishment and further 

includes a Sunday school; 
 daaronder voorts begrepenzondagscholen; 

onder "deze Wet" begrepen proklamaties, orders,
"this Act" includes any proclamations, orders, notice!' kennisgevingcn of regulaties. op wettige wijze uit or regulations lawfully issued, and for the time being gevaardigd en van tijd tot tijd van kracht daarin force, thereunder; onder;"trade premises" means any premises (other than a onder "bezigheidsperceel" verstaan ieder perceel {met 

factory) used or intended to be used for carrying uitzondering van eenfabriek) gebruikt of bestemd on any trade or business. ' voor de uitoefening van een handel of bezigheid. 

1\ ny exp~ession which is d~fined in an~ for t~e purpose!' 
 Elke uitdrukking die omschreven is in of voor de doeleinden 

of any part1?ular Chapter of t~lS Act shall, d used.m any other lvan een bepaald hoofdstukvan deze Wet heeft, indien zij 
Chapter or. m any proclamatIOn, or~er ?r re~ulatIOn, bear the gebezigd wordt in enig ander hoofdstuk of in enige proklamatie. 
same. meamng, unless another ;neamn)(:. IS ass1gned to that ex- order of regulatie, dezelfde betekenis, tenzij een andere bete
preSSIOn or the context otherw1se reqUlres. kenis aan de uitdrukking bepaaldelik toegekend iso£ het 

verband een andere betekenis vereist. 
1£0. The laws specified in the Second Schedule to this 160 D tt d' d T d B"l . t t d Herroeping· h fl' e we en opgenoem m e wee e 1J age 0 ezeA t c are h'lr~by rp,p~aIed t 0 the extent set forth m t e ourt! W t d b" d h . d ld' d van wetten

column of that Schedule. . . e wor en 1] e~e ~:roepen m e omvang vermc III e . ) 
vlOrde kolom van dIe B1]lage. 

161. This Act may be cited for all purposes as the 161. Deze Wet kan voo~ aIle doeleinden worden aan~e. Korte titel 
Public Health Act, 1919, and shall, except as to sections two haald ~ls de. Volk~gezondheldswet, 1919, e~ t~eedt m~t lilt- ~!Z::kvan ) 
to five inclusive commence and come into operation on a zonderlllg van artlkels twee tot en met VtjJ In werkmg op van W f 
date to be fixed 'by the Governor-General by proclamation in een datum niet later dan de e~~ste dag va~ ~anuarie 1920. e. 
the Gazette, not being later than the first day of January, door de Goev.erneur-generaal. bl] p~oklamat1e In de Staat.~-
1920. The said section& t1lJO to five inclusive shall commen{,(,koerant gepubhceerd. G~noemd~ artlkels twee tot en met vijf 
and cOlDe into operation on an earlier date which shall be fixed v~ngen aan en treden III werklllg op een vroe~ere dat~m, 
in like manner not being later than the first day of met later dan de eerste dag van Augustus 1919, dIe opgeh]ke 
August, 1919.' wijze zal worden vastgesteld. v 

, 
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Second Schedule. 
LAws REPEALED. 

Pro\-inee I No. and year I Long or short title or Extent of Provincie 

First Schedule.' 	 Eerste Bijlage. 
Bloemfontein, Bloemfontein, 
Cape Town, Kaapstad, 
Durban, Durban. 

F;ast London, 
 Oost Londen, 
Johannesburg, Johannesburg, 
Pretoria, Pretoria, 

and any other loe!)] authority which the Governor-General may en iedere andere plaatselike autoriteit die de 'Ooeverneur
by I~roelamation in the Gazette add to this Schedule. generaal bij proklamatiein de Staatskoerant aandezEl Bijlagemoge 

toevoegen. 

or Union. 
-_.- 
Cape of 

Good Hope 


Nata.! 

" 

of law. ! 
i, __subject of law. " re_p_eal_,__ I __o..f__U~_m_·_e_._j 

Act No. 4 of The Public Health Act, 1883 !So much WI is K a a p de 
1883. I' I unrepealed. Go e d e 

. 	 i Hoop. 

Act No. 39 of The Contagious Diseases IThe whole. 


1885. . PreventionAct, 1885. I 
 " 

Act No. 23 of IThe Public Health Amend
1897. 

Law No. 3 of 
1858. 

Law No. 10 of 
1859. 

Law No.4 of 
1882. 

Law No. 11 of 
1883. 

Law No.2 of 
1884. 

Law No. 43 of 
1884. 

ment Act, 1897. 

To amend the law relating 
to Quarantine. 

To amend the Law No.3 of 
1858 entitled: "Law to 
amend the law relati'lg to 
Quarantine ". 

To amend the Law No.3 of 
1858 to Quaran
tine and to powers to 
the Governor to deolare an 
infected. Port or Ports. 

To amend the Law No. 10.of 
1859 relating to the ex. 
emption of Her Majesty's 
Ships of War from the 
operation of the Quaran
tine Law No. ::I of 1858. 

To make pro,ision for En
forcing Quarantine Regu
lations on the Inland Bor
der of the Colony. 

To extend the provisions of 
Law No.4 of 1882 and to 
make provision for the 
payment of certain ex· 
penses incurred in connec
tion with Quarantine at 
the Port. 

Act No. 2 of, To amend the .Laws relating 
1897. , to Quarantine. 

-\.ct No. 14 of I To amend and extend the 
1899. i 	 provisions of No.2 of 

1884 entitled: Law to 
make provision for enforo· 
ing Quarantine Regula
tions on the Inland Border 
of the Colony". 

•Act No. 26 of To amend the laws relating" 1899. I to Quarantine. 

The whole, 
exceptth 
provo 
relating 
village man
agement 
boards in 
respect of 
matters not 
dealt with 
by this Act 
and except 
also powers 
to regulate 
the use of 
native loca
tions and to 
maintain 
good order 
therein and 
penalties for 
breach 0 f 
the regula
tions. 

The whole, Natal 

,. 
The whole. 

The whollt. 

• 

The whole 

The whole. 

The whollt. 

The whole. 

The whole. 

The whole. 

Tweede Bijlage. 
HERROEPEN \VmTTBN. 

No. en jaar Lange of korte tirel of vang :van 
__v~an~~w:e:t.~--I __~o~n~d~er~w~erp~~v~an~w~e~t,~_.1~~=:~~:.. 
Wet No.4 van De Volksgezondheidswet, 

1883. . 1883. 

Wet No.::I9 De Aanstekelike Ziekten 
1885. Voorkomingswot, 1885. 

Wet No. 23 De Volksgezondheid Wij. 
1897. zigingswet, 1897. 

Wet N~ ..JWot tot MI"""'" _ "" 
1858. ·Karantainewet.·1 

Wet No. 10 van Tot wijziging van Wet No.3 
1859. van 1858 getiteld: "Wet 

tot wijziging van dar Ka
rantainewet ". 

Wet No.4 Vim Tot wijziging van Wet No.3 
1882. van 1858 betreffende Ka

rantaine en tot machtiging 
van de Goeverneur om de 
Haven of Havens besmet 
te verklaren. 

Wet No. II van Tot wijziging van Wet No. 
1883. 10 van 1859 betreffende 

vrijstelling van Haar 
Majesteits Oorlogsohepen 
van de toepassing van de 
Karantaine Wet No.3 van 
1858. 

Wet No.2 v.an Tot voorziening in de uit 
1884. voering van Karantaine 

Regulaties Op de Binnen
landse Grens van de ko
lonie. . 

Wet No. 43 vanl Tot uitbreiding van de bepa
1884. 

Wet No.2 van 
1897. 

Wet No. 14 van 
1899. 

Wet No. 26 van 
1899. 

lingen van Wet No.4 van 
1882 en ter voorziening in 
de betaling van zekere 
onkosten gemaakt in ver
band met Karantaine in de 
Haven. 

rot wijziging van de Karan
tainewet. 

Tot wijziging en uitbreiding 
van Wet No. 2 van 1884 
getiteld: "Wet tot voor
ziening in de uitvoering 
van Karantaine Regula
ties op de binnenlandse 
grens van de Kolonie". 

Tot wij ziging van de Karan
taine Wetten. . 

Zoveel a I s 
on her· 
roepen is. 

Geheel.· 

Geheel,' 
behalve die 
bepaUngen 
betrekking 
hebbende op 
Dorps Be
stuursraden, 
wat betreft 
zaken niet in 
deze Wet be
handeld, en 
behalve ook 
bevoegdheden 
tot regeling 
van het ge
bruik van 
naturelle
lokaties en 
goede orde 
daarin te 
handhaven ·en 
strafl'en voor 
overtrading 
der regulatie~. 
Geheel. 

Gehool. 

Geheel. 

Gehee!. 

GeheeL 

Geheel, 

GeheeI. 

Geheel. 

Gehe,el. 

, ' 

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



van 

UNION GAZETTE. EXTRAOR'DINARY, 24TH JUNE, 1919. 

& 

.. .. 
OmvsngvllnLange of korte titel ofProvince INo. and year I' r.;~n~ or short title or Extent of provincie No. en jaar 
herroepingonderwerp van wet.or Union. of law. subject of law. of Unie. van \vet.repeal. 

-~-~--

Geheel.Wet No. 44 van D e V 0 I k s g e z 0 n d NatalNatal .. Act No. 44 of The Public Health Act, 1901 The whol\". · . 
1901. heidswet, 1901.1901. 

Gleheel.Tot inwerkinghouding, met.. .. Act No. 43 of Wet No. 43 vanTo continue 	 with certain The whole. .. · . 
zekere wijzigingen, van deamendments 	 the Publk 1903.1993. 
Volksgezondheidswet, 1901. Health Act, 1901. I Tot inwerkinghouding, met Gehee).Wet No.9 van.. To continue 	 with amend·Act No. 9 of The whole. .. · ." zekere wijzigingen, van de1904.1904. n'''lIlts the operation of 
Vol!i::sgezondheidswet, 1901 .the Public Health Act, 

Gehee!.Wet No.8 van ,Tot inwerki'nghouding, met1901. · . " 1905. : zekere wijzigingen, van de.. Act No. 8 01 To continue 	 with amend· The whole." I Voiksgezondheidswet, 19011905. ments the Public Health 
Geheel.Wet No. 24 van . De Inentingswet, 1906 "Act, 1901. .." Act No. N o'I The Vaccination Act. 1906. The whole. 1906.! 	 ,.." 1906. .. Wet No. 39 vanITot inwerkinghouding, met iGeheel." 1906. • zekere wijzigingen, van de.. Act No. 39 of To continue 	 with amend· The whole.

" V olksgezondheidswet, 1901 1906. ments the Public Health 
Wet No. 16 van; Tot inwerkinghouding, met Gehee!.Act, 1901. 

l " .. 
The whole. H107.zekere wijzigingen, van de.. . . Act No. 16 of To continue 	 with amend· 

1907. ments the Pl,lblic Health Vol!<,sgezo~dheids:vet. 1901 
~\Vet No.3",. van, Tot mwerkinghoudmg, Geheel. 

Transvaal 

" 

" 

" 

Ora n g e 

Free State, 


., 
" 

" 

" 

Union 

Act, 1901. 

Act No. 35 of To continue with amend· 
1908. ments the Public Health 

Act, 1901. 
Act No. 40 of To continue with amend· 

1909, ments the Public Health 
Act. 1901. 

Law No. 12 of Infectious or Contagious 
1895. Diseases. 

Proclamation Notification of InfectioUlS 
No. 21 of 190(: Diseases. 

Proclamation Vaccination of Native1'. 
No. ~3 of 190] 

Ordinance No. The Municipal Corporations 
58 of 1903. Ordinance, 1903. 

Ordinance No. The Municipal Corporatio!l~ 
41 of 1904. Amendment Ordinanee. 

1904. 
Ordinance No. The Epidemic Diseases ami 

3 of 1900. Hospital Committee"" Or· 
dinance, 1905. 

.. 
Ordinance Nt>. The Epidemic Diseases and 

7 of 1906. H 0 8 pit a I CommitteBs 
Amending Ordinance, 190r). 

ACt No. 22 of The Infeetious Diseases 
1908. Notification Amendment 

Act, 1908. 
Act No. 18 of The Urban Areas N i1tive Pas, 

1909. Act, 1909. 

Law No. 7 oi Asiatic Pest, bubonic plague 
1899. and othe!· inf"ctiou8 

diseases. 
Ll\w No. 31 ,)/ Contagious Diseases. 

1899. 
Proclamation -Board of Health. 

No.2 of l!lO.1 
(D.A.). 

Ordinance No. The Vaccination Ordinance, 
29 of 1903. 1903. 

Ordinance No, The Public Health Ordin
31 of 1907. ance, 1907. 

Act )io. 5 of The Public Health Ordinance 
J908. Postponement Act, 1908. 

Act No.9 The Public Health Ordinance 
I, 1909.' Postponement Act, 1909. 

Act No. 25 oj' The Vaccination L a 'II' 
:1\109. Amendment Act, 1909.-' 

No. II orIThe Natal PU.bliC Health 
914. 	 Acts (Re-ena,ctment and 

Amendment) Ac~, 1914.. 

Tbe whole. 

" 
Tile whole 

Transvaal 

The whole. " . 
The whole. 

" . .. 
The whole. 

Sec t ion 
fifty-eight. 

S'e c t ion 
twenty.eight. 

Sl!:etions one 
i1nd three, ,md 
scction five 
except in BO 

far as it reo 
lates to pnb· 
lie' hospital 
committees, .. 
S~ction" om 
a.nd two 

The whole. 
" 

So much 01 
s11 b-seetion 
(1) (d) of sec· 
tion four as 
relates to tht' 
v,lccinntion 
o'i natives. Ora n j e 
The whole. Vrijstaat. 

So much as is 
unrepealed. 
The whole. 

The whole. 

The whole. 

The whole. 

The whore. 

The whole. 

The whole. 

Unie .. 

1908. 

Wet No.tO 
190,). 

Wet No. 12 
1895. 

Prokla mat i e 
No. 21 van 
1900. 

P['oklamatie 
No. 23 van 
1901. 

Ordonn an tie 
No. 58 van 
1£03. 

Orconnanti 
No. 41 
1904. 

Ordon n an t ie 
No. 3 
1905. 

Ordonnan ti 
No. 7 
1906. 

Wet No. 22 van 
1908. 

Wet. No 18var 
1909. 

Wet No.7 van 
1899. 

Wet No. 31 van 
l899. 

P rok lama· 
tie No.2 van 
1901 (W.A.). 

Ordon nan tie 
No. 29 van 
1903. 

Oi-donna n tie 
No. 31 van 
1907. 

Wet No.5 van 
1908. 

Wet No.9 van 
1909. 

Wet No. 25 van 
1909. 

Wet No. 11 van 
1914. 

met 
. zekere wijzigingen, van de 

Volksgezondheidswet, 190 I 
Tot inwerkinghQuding, met 

zekere wijzigimen, van de 
Volksgezondheidswet, 1901 

Besmettelike of Aanstekelike 
Ziekten. 

Aangifte van besmettelike 
ziekten. 

Incmting van naturflllen 

De Municipale Korporatie 
Ordonnantie, 1903. 

De Municipale Korporatie 
Wijzigingsordo n nan tie,. 
1904. i 

De Epidemiese Ziektep en 
Hospitaal Komitees Or
donnantie, 1905. 

De Epidemiese Ziekten en 
Hospitaal Komitces Wijzi
gingsordonnantie, 1906. 

De Aangifte van Besmette· 
like Ziekten Wijzigings· 
wet, 1908. 

DE' stad~gehieden Natnrellen 
Passen ''''-ot, 190!). 

Aziatiese Pest, buboniese 
plaag en andere besmette· 
like ziekten. 

~""anstekelike ziekten 

Gezondheidsraad 

De Inentingsqrdonnantie, 
1903. ' 

De Volk!l!!ezond 

hcidsordonnantie, 1907. 


De Volkflgezondheids Ordon
nantie Uitstellingswet, 1908 
De Volksgezondheidsordon

nantie Uitstelwet, 1909. 
De Inentingswet Wijzigings

wet. 
De Natal V olksgezondheids

wetten (Wcderinvoering en 
Wijzigingswet), 1914. 

Gehee!. 

Gehee!. 

Geheet. 

Geheel. 

Artikel ache 
en mjftig. 

Artikel acht 
en twintig. 

Artikels een 
en drie en 
artikel "1;)1 
behalve wat 
betreft ,pu
blieke hOlipi· 
hal komi. 
tees. 
Artikels een 
en fwe" . 

Gehee!. 

Zov('cl van 
sllb-artikel 
(I) (d)' van 

artikel 1';~r 

Itls betrek

kin!! heert op 

het inenten 

v~n n'l.turel

len, 

Geheel. 


Zoveel a.l iI 
I:> n her
('oepen is. 

Gehee!. 

Gehee!. 

Gehee!. 

Gehee!. 

Geheel. 

Gehee!. 

Geheel. 
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No. 822.] [20th June, 1919. 

I T is notified that His Excellency the Governor-General has 
been pleased, under and by virtue of the powers in him 

vested by section fourteen of the South Africa Act, 1909, to 
appoint the Honourable Sir THOMAS \VATT, K.C.M.G., to 
hold the portfolio, and administer the Department of Public 
Health, in addition to the Department of the Int.erior and the 
Department of Public \Vorks. 

No. 823.] [20th June, 1619, 

I T is notified for general informatioh that His Excellency 
. the Governor-General has been pleased to direct that from 

the first day of July, 1919, and until further notice, the De
partment of Public Health established under section t'wo of 
the Public Health Act, 1919 (No. 36 of 1919), shall administ€r 
all matters relating to : - . . 

(a) Public Health; 

(b) Adulteration of Food or Drugs; 

(c) District Surgeons; 

(d) Medical Councils and Pharmacy Boards; 

instead of the Department, of the Interior as heretofore. 

( 

( 

No. 822.] [20 Junie 1919. 

ET wordt bekendgemaakt dat het Zijn Excellentie de GoeR verneur-generaal b heeft om, onder en krachtens 
de bevoegdheden hem ve d bij artikel tJeertien, van de 
Zuid Afrika Wet, 1909, de Edelachtbare Sir Thomas Watt, 
K.C.M.G., te benoemen om de portfolio te houden en het 
bebeer te hebben van het Departement van Volksgezondheid 
benevens het Departement van Binnenlandse Zaken en het 
Departement van Publieke \Verken. 

No. 823.] [20 Junie 1919. 

TER algemene informatie wordt bekendgemaakt dat het Zijn 
. Excellentie de Goeverneur-generaal behaagd heeft te 
bevelen dat vanaf de eerste dag.van Julie 1919, en tot nadere 
kennisgeving, aIle zaken in verband met-

(n) Volksgezondheid; 

(b) Vervalsing van Voedingstoffen of Geneesmiddelen; 

(c) Distriktsgeneesheren; 

(d) Haden van Geneeskundigen en van Apothekers; 

beheerd zullen worden door het Departement van V olksgezond
heid--opgerichf ingevolge artikel t'wee van de Volksgezond
heidswet, 1919 (No. 36 van 1919)-instede van door het 
partement van I3inllenlandse Zaken zaals tot hiertoe. 

./ 
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