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BILL 
To amend i in certain respects the law in force i in the 

Transvaal relating to marriage. 

~ ns 

(Transmitted to the Clerk 
‘J. DL. Hamman,’ 

of the. House of Assembly by Lt. Col, 

Parliament.) 

  
  

BE IT. ENACTED by the King’s Most: Excellent Majesty; 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— . 

Marriage 1. ‘Anything to the contrary notwithstanding ‘in Law 3h 
Faceased of 1871 of the Province of the Transvaal-or in any other law 

wife's sister in force in that Province, it shall be lawful for any widower 
and: any to marry the sister of his deceased wife, provided such ‘sister 
female re- he not the widow of a deceased brother of such widower, of 
tated in mere to marry any female related to him in any more remote degree 
degree of of affinity than the-sister of his deceased: wife, save and except 

| 
i 

affinity law- any ancestor of or descendant froxh such deceased wife. 
ful except 
an certain. 

"Cases. 

Such mar- 2. Any marriage contracted. between persons both of whom 
riages are living at the commencement of this Act which would be 
already a void or voidable by reason of any law by this. Act repealed, 
wontracte " 
valid, unless Shall be deemed to be as valid asjif duly solemnized after the 

- dissolved by Commencement of this Act, provided such marriage has not 
court or been dissolved or declared invalid: by the decree of any com- 

unless petent court and provided further that neither party to such 
subsequent marriage has, after such marriage and during the life of the’ marriage has 
taken place. other, already lawfully married another. 

3. Notwithstanding anything contained i in this Act it shall| “Marriage 

wen quater of not be lawful for a man to marry the sister of his divorced wife, 
"prohibited or of his wife by whom he has been divorced, during the life 
during wife’s time of such wife. . 
‘lifetime. ~~ ee 

4. This Act may be cited for all purposes as the Transvaal 
Marriage Law Amendment’ Act, 1919. 

‘Bhort title, 

(Published 2 in accordance with Standing Order No, 281.) 

GYS: R. HOFMEYR, 
Clerk of the House of Assembly, 

DS.O0., MLA, . for publication pre 
paratory to. its consideration in the ensuing Session of 

Zi HET BEPAALD: door Zijn Majesteit de Koning, de 

itreding ;van deze Wet beide in leven zijnde, dat nietig of 

WETSONTWERP 
Tot wijziging in zekere opzichten van de Wet in de - 

ransvaal van kracht. met betrekking tot hu- 
weliken. 
  

(Gezonden aan dé Klerk van de Volksr aad door Sa. Kol. J. L. 
Hamman, D.S8.0., L.V., ter publikatie alvorens overwogen. - 

te worden an de eerstoolgende Zatting van het Par lement.) 
  
  

Seriaat en de Vol ksraad van de Unie van Zuid Afrika; 
als volgt :— 

1. Niettegenstaande tegenovergestelde bepalingen. in Wet Huvweliic m 
‘/No..3 yan 1871 van de provincie Transvaal of in-een andere zuster yan 
in die provincie van kracht ajnde wet, is het voor een weduw- echtgenote 
naar wettig de zuster van zijil overleden echtgenote te huwen, en met eer. 
zodanige zuster niet:de weduwe. zijnde van een overleden vrouwsper- 
broeder' van zulk een-weduwnaar, of eeh vrouwspersoon te soon hen | 
huwen die hem in verdere graad. van . bloedvérwantschap plocdver- 
bestaatjdan de zuster van zijn. overleden echtgenote, behalve wantschap 
en met uitzondering van een voorouder of afstammelinge van bestaarnde 

behalveé in zulk een overleden echtgenote. zekere gova 

len wettig. 

2. leder huwelik gesloten tussen personen ‘bij de inwerking- Reeds gesl 
ten huweli- 

vernietigbaar zou zijn wegens een wet die bij deze Wet. her- Ben a 
roepen wordt, wordt even geldig geacht alsof het behoorlik 7ij door he 
na de inwerkingtreding van. deze Wet gesloten ware: Met hof ontbon- 
dien verstande, dat zodanig huwelik niet. ontbonden of nietig de of tengi 
verklaard is bij uitspraak door een ,bevoegd hof: En met dien later 
verstande. voorts, dat geen van de partijen tot zodanig huwelik plaats had. 

‘na zulk huwelik en tijdens het leven van de andere parti} reeds 
Jeen ander wettig gehuwd heeft. 

  
| 8 Niéttegenstaande tegenovergestelde bepalingen in déze Huwelik 

q 
| Wet is het niet wettig dat een man de zuster’van de echtgenote met zuster_ 

Van 
jvan welke -hij geschéiden is, of van de echtgenote die zich gescheiden 
\van hem het scheiden, tijdens het leven van zodanige echt- echtgenote. 
genote, huwt. tijdens het: 

leven van d 
‘ ‘echtgenote | \ 

: ‘verboden. - i 

4. Deze Wet kan - voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Transvaalse Huwelikswet - Wijzigings Wet, 1919. 

Gepubliceerd ingevolge Artikel 281 van het Reg eglement van. 
Orde.) 

GYS: R. HOFMEYR, nS 

Klerk ‘van de Volksraad. | 
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