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BILL 
To provide for improved conditions of residence for 

natives in or near urban areas and for the better 
administration of native affairs in such areas. 
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WETSONTWERP 
Ter verbetering van woningstoestanden voor natu- 

rellen in of in denabijheid van stedelike bestuurs- 
gebieden en in de betere administratie van natu- 
rellen aangelegenheden in zulke gebieden. 

(Te worden ingediend door de MINISTER VAN 
ZAKEN.) 

NATURELLEN 

  

(To be introduced by the MixtstER or Native AFFAIRS.) 

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 :— 

Reservation 
by local 
authorities 
of areas for 
native occu- 
pation. 

1. Subject to the approval of the Minister after reference 
to the Administrator, any urban local authority may— 

(a) define and set apart one or more areas of land for 
the occupation and residence of natives, or increase 
the extent of any area or areas of land already set 
apart for that purpose. Any land so defined and set 
apart is hereinafter called a location; 

(b) define and set apart any portion of a location or any 
other area of land as an area or areas within which, 
on such terms and conditions as, with the approval of 
the administrator and the Minister, the urban local 
authority may by regulation prescribe, natives 
shall be permitted to acquire for residential purposes 
the ownership or lease of lots. Any area of land 
defined and set apart under this paragraph is herein- 
after called a native village ; 

(c) provide one or more buildings or groups of buildings 
or huts (hereinafter called native hostels) for the 
accommodation of natives on such terms and con- 
ditions, as with the approval of the administrator 
and the Minister, the urban local authority may by 
regulation prescribe. ; 

Minister’s 
powers 
where inade- 
quate or 
unsuitable 
accommoda- 
tion is 
provided for 
natives in 
urban areas. 

2. (1) Whenever it appears to the Minister, after reference 
to the administrator, that the provision made in the area of any 
urban local authority for the accommodation of natives is 
inadequate or unsuitable, the Minister may, by written notice 
given through the administrator, require that local authority 
within such time as may be stated in the notice, to make all 
or any of the provisions mentioned in section one. 

(2) A requirement notified by the Minister under sub- 
section (1) of this section shall not be deemed to have been 
complied with unless the Minister, after reference to the 
administrator, has approved the area and situation of land 
set apart or the situation, nature and dimensions of any build- 
ings provided and the provision made for water, lighting, 
sanitary and other necessary services for the location, native 
village or native hostel as the case may be. 

(3) No location, native village or native hostel provided or 
established under section one or this section shall be removed, 
curtailed or abolished without the consent of the Minister, 
after reference to the administrator, and upon such terms and 
conditions as to compensation and otherwise as the Minister 
may direct. 

Minister's 3. (1) Upon the failure of an urban local authority within 
Plure f the time fixed in any notice given under section two or within any 
local extension of that time granted by the Minister after reference 
authority to to the administrator, to comply with any requirement notified 
comply with under that section, the Minister may, after reference to the 
requirements administrator and after written notice to the urban local 
made under . : 
section two. 2uthority, carry out such works and do all such things as may be 

necessary to give effect to that requirement: and for that   

TY HET BAPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

1. Een stedelik bestuur kan met de goedkeuring van de Terzijde 
Minister en na ingewonnen verslag van de Administrateur—. zetting va: 

. . terrein en 
(a) een of meer terreinen voor het gebruik van en ter yoor 

bewoning door naturellen afbakenen en ter zijde naturellen 
zetten of terreinen welke reeds voor dat doel ter gebruik do 
zijde geset zijn uitbreiden. Een terrein aldus afge- stedelike 
bakend en ter zijde gezet wordt hierna een lokatic . 
genoemd. 

(b) een gedeelte van een lokatie of een ander stuk grond 
afbakenen en ter zijde zetten als een terrein of 
terreinen waarin, naturellen veroorloofd kunnen 
worden om bouwperselen te kopen of te huren op 
zulke voorwaarden als door het stedelike bestuur 
gemaakt worden en de goedkeuring van de Minister 
en de Administrateur verkregen hebben. Een terrein 
afgebakend en ter zijde gezet krachtens dit artikel 
wordt hierna een naturellen dorp genoemd. 

(c) een of meer gebouwen of groepen van gebouwen of 
hutten (hierna naturellen huurkamergebouwen ge- 
noemd) oprichten voor de huisvesting van naturellen 
op zulke voorwaarden als door het stedelike bestuur 
bij verordening vastgesteld worden en de goedkeuring 
van de Minister en de Administrateur verkregen 
hebben. 

2. (1) Wanneer het blijkt na ingewonnen verslag van de Macht van 
Administrateur dat de voorziening in een stedelik bestuurs- de Minister 
gebied voor de huisvesting van naturellen onvoldoende of ™ geval val 
ongeschikt is kan de Minister bij kennisgeving ingeschrifte of on 
door de Administrateur het stedelike bestuur gelasten binnen ongeschikte 

het tijdperk in zulke kennisgave vermeld een of meer van de huisvesting 
stappen te nemen in artikel een vermeld. hare 1 

(2) De verplichting door de Minister ingevolge sub-artikel in stedolile 
(1) van dit artikel opgelegd wordt niet geacht vervuld te zijn gebieden. 
tenzij de Minister na ingewonnen verslag van de Administrateur 
het terrein en de ligging van de terzijde gezette grond, of de 
ligging, soort en afmetingen van een opgericht gebouw of 
gebouwen en de voorziening van water verlichting, reinigings 
en andere diensten voor de lokatie, naturellen dorp of naturellen 
huurkamergebouwen zoals het geval ‘mag wezen heeft goedge- 
keurd. 

(3) Geen lokatie, natureHen dorp of naturellen woonhuis 
ingesteld of opgericht krachtens artikels een of twee mogen 
opgeruimd, verkleind of opgeheven worden zonder de toe- 
stemming van de Minister na ingewonnen verslag van de 
Administrateur en slechts dan op zulke voorwaarden van 
vergoeding en anderszins als de Minister bepaalt. 

3. (1) Ingeval van verzuim door een stedelik bestuur om Machten var 
binnen de bij een kennisgave krachtens artikel twee vastgestelde Minister bij 
tijd, of binnen de verlenging van zulk een tijdperk door de Vor7™sm var 

Cs . 28 vervulling 
Minister na ingewonnen verslag van de Administrateur toege- jan vor- 
staan, de verplichtingen die krachtens dat artikel opgelegd zijn plichtingen 
te vervullen, kan de Minister na ingewonnen verslag van de door stedelil 
Administrateur en na schriftelike kennisgave aan het stedelike bestuur in- 

: : -  gevolge arti 
bestuur, zulke werken uitvoeren en dingen doen, als nodig 

+s 7a: kel twee. 
mogen zijn om aan de verplichtingen te voldoen, en voor dat 
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strictions 
transac- 

purpose the Minister is hereby authorised to exercise all such 
rights, powers and authorities as might have been exercised 
by the urban local authority in that behalf. 

(2) Whenever an administrator, in the exercise of powers 
conferred upon him by section eleven of the Public Health 
Act, 1919, has assumed the administration and control of any 
location or native village in any urban area, the Governor- 
General may, by proclamation in the Gazette, declare that, 
from and after a date to be stated therein, all powers and 
duties exercised or performed by the administrator shall 
be exercised and performed by the Minister who, for that 
purpose shall have all the powers and authorities conferred 
upon the Administrator by section eleven of the Public Health 
Act, 1919. 

(3) At such time as the Governor-General may deem fit 
and subject'to such conditions as he may impose, any adminis- 
tration and control vested in the Minister under this section 
may, by proclamation of the Governor-General in the Gazette, 
be re-vested in the urban local authority concerned. 

(4) Any expenditure incurred by the Minister under this 
section in excess of revenue derived from the exercise of the 
powers vested in him may be recovered by the Minister— 

(a) by action in a competent court against the urban 
local authority in default ; or 

(6) by levying a special rate upon all rateable property 
within the area of the urban local authority in default ; 
or 

(c) by deduction from any subsidy, grant or other moneys 
payable out of the consolidated revenue fund or pay- 
able by the administrator to the urban local authority 
in default, 

or by all three or any two of such methods of recovery and the 
Minister’s certificate shall be evidence of the amount due by the 
urban local authority under this section. 

4. (1) Save as is specially provided in this Act, no per- 

doel is de Minister gemachtigd alle zulke rechten, machten en 
bevoegdheden uit te oefenen als ten dien opzichte door het 
stedelik bestuur kon uitgeoefend worden. 

(2) Wanneer een Administrateur in de uitoefening van de 
bevoegdheden aan hem opgedragen krachtens artikel elf van de 
Volksgezondheids Wet 1919, de administratie en het toezicht 
over een lokatie of naturellen dorp in een stedelik gebied 
opzicht genomen heeft, kan de Goeverneur-generaal bij prok- 
lamatie in de Staatskoerant verklaren dat, na een daarbij vast- 
gestelde datum, alle machten en bevoegdheden uitgeoefend 
en in werking gesteld door de Administrateur kunnen worden 
uitgeoefend en in werking gesteld door de Minister, die voor dat 
doel alle machten en bevoegdheden heeft aan de Administrateur 
opgedragen krachtens artikel elf van de Volksgezondheids Wet 
1919. 

(3) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de 
Staatskoerant verklaren dat de administratie en het toezicht 
door de Minister uitgeoefend krachtens dit artikel weer overge- 
dragen zal worden aan het stedelike bestuur op een tijd en onder 
zulke voorwaarden als door hem mogen worden bepaald. 

(4) Alle onkosten door de Minister krachtens dit artikel ge- 
maakt, voorzover ze de inkomsten verkregen van de uitoefening 
van de bevoegdheden aan hem toegekend te boven gaan mogen 
door hem verhaald worden— 

(a) door middel van een vordering in een bevoegd gerechts- 
hof tegen het nalatige stedelike bestuur; of 

(6) door middel van heffing van een speciale belasting op 
al het belastbare eigendom in het gebied van het 
nalatige stedelike bestuur; of 

(c) door middel van aftrek van alle subsidies, toelagen of 
andere gelden door de Administrateur aan het nalatige 
stedelike bestuur te betalen uit het gekonsolideerde 
inkomstenfonds, 

of door toepassing van alle drie of twee van die middelen van 
verhaal en een certifikaat onder de hand van de Minister is 
bewijs van het bedrag door het stedelike bestuur verschuldigd 
krachtens dit artikel. . 

4, (1) Behoudens de gevallen biezonderlik vermeld in deze Beperkingen 
Wet is het verboden aan een persoon, die niet een naturel is betreffende son, other than a native, shall enter into any agreement OT! on kontrakt aan te gaan omtrent de aankoop, huur of andere vereenkom- transaction for the purchase, hire or other acquisition of any wijze van verkrijging van grond in een naturellen dorp of verkrijgiag 

land situate in a native village or location or of any right to lokatie of een recht op zulke grond of belang erin of servituut yan grond such land or of any interest therein or servitude thereover. erop 
enz., in een 

(2) Hij, die een zodanig kontrakt van koop-, huur of andere lokatie of 
  

naturellen 

(2) Any person who is a party to any attempted purchase, 
sale, hire or lease or to any agreement or transaction or to 
any act or default which is in contravention to this section, 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine 
not exceeding one hundred pounds and, if any such act or 
default constituting the offence is a continuing one, the offen- 
der shall be liable to a further fine not exceeding five pounds for 
every day on which the act or default continues. 

overeenkomst poogt tot stand te brengen of deel neemt aan een 
handeling of verzuim dat in strijd is met dit artikel maakt zich 
schuldig aan een overtreding van dit artikel en wordt gestraft 
met een boete van ten hoogste een honderd pond en indien 
zulke handeling of verzuim dat strafwaardig is, voortdurend 
is wordt de overtreder gestraft, met een verdere boete van ten 
hoogste vijf pond per dag gedurende welke de handeling of . het verzuim aanhoudt. 

pregation —_ 5, (1) Whenever the Governor-General deems it expedient,) 5. (1) Wanneer zulks aan de Goeverneur-generaal goed- Afzondering pate in he may, by proclamation in the Gazette declare that, from/dunkt, kan hij bij proklamatie in de Staatskoerant verklaren dat van an areas. * . . . . . 
: . and after a date to be notified therein, all natives within the|na een daarin bepaalde datum alle naturellen binnen de grenzen naturellen limits of any urban area other than those exempted under|/van een stedelik bestuursgebied behalve die vermeld in sub- oo sub-section (2) of this section, shall reside in a location, nativejartikel (2) van dit artikel verplicht zullen zijn in een Jokatie, bi eden. village or native hostel. naturellen dorp of naturellen woonhuizen te wonen. . 8 (2) De volgende klassen van naturellen zijn vrijgesteld van (2) The following classes of natives shall be exempted from] 4, werking van zodanige proklamatie uitgevaardigd ingevolge the operation of any proclamation issued under sub-section sub-artikel (1) :— (1) :— 

(2) Any native who, being at the date specified in any 
such proclamation the registered owner of immovable 
property within the Urban area valued for rating 
purposes at seventy-five pounds or more, has been 
registered as prescribed, so long as he continues 
to be the registered owner of and to be ordinarily 
resident on such property ; 

  
(a) Naturellen die op de datum vastgesteld bij zodanige 

proklamatie de geregistreerde eigenaars van onroerend 
eigendom zijn, gelegen in het stedelike bestuurs- 
gebied dat voor belasting doeleinden gewaardeerd 
is op ten minste vijf en zeventig pond en behoorlik 
geregistreerd is, zolang als hij de geregistreerde 
eigenaars daarvan blijven en hun gewoonlike ver- 
blijfplaats daar behouden ; 

(5) naturellen die onroerend eigendom zoals beschreven 
in paragraaf (a) door erfopvolging van een geregi- 
streerde natureleigenaar verkrijgen _krachtens 
testament of de Wet, zolang als hij daarvan 

(6) any native who has acquired immovable property 
as described in paragraph (a) by devolution or 
succession on death from a registered native owner,      
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whether under a will or on intestacy so long as he] de eigenaar blijft en hun gewoonlike verblijfplaats 

continues to be the owner of and to be ordinarily daar behoudt ; 

resident on such property; | (c) in de Provincie de Kaap de Goede Hoop die naturellen 

(c) in the province of the Cape of Good Hope any native die geregistreerde kiezers voor het Parlement zijn 

who, being a registered parliamentary voter, has been en behoorlik op de kiezerslijsten ingeschreven staan ; 

registered as prescribed ; (d) de vrouw, het minderjarige kind of bona fide afhankelike 

(d) any person being the wife, minor child or bona fide ersoon van een naturel vrijgesteld krachtens para- 

dependant of any native exempted under paragraph grafen (a), (b) of (c) van dit sub-artikel, zo lang als 

(a), (b) or (c) of this sub-section, so long as that person zulke personen hun gewoonlike verblijfplaats behouden 

continues ordinarily to reside with such native, or bij zulke naturel, of de weduwe van zulke naturel of 

any widow of such native or minor child of such het minderjarige kind van zulke naturel dat bij de 

native residing with the widow; - weduwe woont ; 

(e) any native who is at the time actually employed in (e) een naturel die feitelik te dien tijde als huis bediende 

domestic service and for whom sleeping accommo- werkt en voor wien naar genoegen van het stedelike 

dation to the satisfaction of the urban local authority bestuur door zijn meester behoorlike voorziening 

has been provided by his employer. The burden of voor inwoning gemaakt is. Het bewijs dat zulk een 

proving that such a native is so employed shall be on naturel werkelik in dienst is rust op de naturel of 

the native or on his employer ; zijn meester ; 

(f) any native resident of a mission house, private hostel (f) een naturel woonachtig in een missiehuis, een privaat 

or similar institution specially approved by the ""  naturellen huurkamergebouw of dergelijke instelling 

Minister ; 
speciaal goedgekeurd door de Minister ; 

(q) any native residing in an area within the jurisdiction (g) een naturel die woonachtig is op een terrein in het 

of the urban local authority which the Minister, gebied van een stedelik bestuur, dat door de Minister 

by notice in the Gazette, has approved for the bij kennisgeving in de Staatskoerant is goedgekeurd 

residence of natives ; als een woonplaats voor naturellen ; 

(hk) any other native whose application for exemption (h) naturellen wier aanzoek voor vrijstelling toegestaan 

has been granted by the urban local authority and is door het stedelike bestuur en goedgekeurd door 

approved by a prescribed officer. een daartoe aangestelde ambtenaar. 

Residence 6. (1) Except with the approval of the Minister, no owner,|, 6. (1) Behoudens met de goedkeuring van de Minister 18 yerpiije 

and congre- lessee, or occupier of land within three miles of the boundary het de eigenaar, huurder of bewoner van grond gelegen binnen verzameli 

gation of of an urban area shall allow any native to congregate, or drie mijlen van de grens van een stedelik bestuursgebied an = 

tty any native to reside, upon such land or any native to occupy verboden om naturellen te laten wonen of zich te laten ver- ante mnijl 

three miles any dwelling thereon except in the case of a native who is in zamelen op zulke grond of een naturel een gebouw of opstal yan stede 

tf ucben the bona fide employment of such owner, lessee or occupier. telaten betrekken tenz1j zodanige naturel bona fide in dienst grens. 

boundary. 2) A son who contravenes an rovision of this is van zulk een eigenaar, huurder of bewoner. 

(2) Any person. ¢ & a Eebis ae (2) Hij die dit artikel overtreedt macht zich schuldig aan 

section shall be guilty oF ane nde, and liable on conviction to)... overtreding en wordt gestraft met een boete van ten 

a fine not exceeding ty pounds. hoogste vijftig pond. 

(3) The provisions of this section shall be in addition to and| (3) De bepalingen van dit artikel komen bij, maar vervangen 

not in substitution for the provisions of any law relating|niet de bepalingen van enige wet betreffende de woning of het 

to the occupation of or residence upon land by natives. verblijf van naturellen op gronden. 

(4) This section shall not apply to the congregation or (4) Dit artikel wordt niet toegepast op de verzameling of 

residence of natives in any township established under any woonplaats van naturellen in een dorp ingesteld krachtens de 

law or in any other township specially exempted by the wet of in een ander dorp speciaal vrijgesteld door de Minister. Bevoeedh 

Minister. 
7. (1) Voor het doel om voorziening te maken voor, het ter- gen — 

ca. . zijde zetten van, uitrusten, en het onderhouden van lokaties, stedelik 

Powers of 7. (1) For. the purpose of providing, setting apart, estab- naturellen dorpen, of naturellen huurkamergebouwen ingevolge bestuur 

local ——_—idishing, equipping and maintaining any location, native|deze Wet of anderszins kan een stedelik bestuur met de goed- betreffeng 

oacot ot village or native hostel, whether under this Act or otherwise,/keuring van de Minister na ingewonnen verslag van de Ad- instollings 

establish.  @ny urban local authority may, subject to the approval of the| ministrateur— 
‘ding van 

ment and = Minister after reference by him to the administrator— (a) gronden of rechten op gronden verkrijgen gelegenbinnen lokaties, 

oF eartiona, (a) acquire any land or interest in land within or without of buiten de grenzen van het stedelike bestuurs gebied en 

native , the urban area deemed by the urban local authority welke vereist worden door het stedelike bestuur. nathoeile 

villages and to be necessary. In default of agreement with the Bij gebreke van overeenkomst met de eigenaar of huurkamé 

ee owner or the holder of the interest, the provisions de houder van het recht wordt de wet op onteigening gebouwen 

  

of the law in force in the province in which the 

land is situate relating to the expropriation of land 

for public purposes shall apply in respect of such 

acquisition, and if in any province there is no such 

law, the provisions of Proclamation No. 5 of 1902 

of the Transvaal and any amendment thereof shall 

mutatis mutandis apply : Provided that, in determin- 

ing the amount payable for any land or interest in 

land so acquired, there shall be allowed not more 

than the price which may be fairly computed to be 

that which would obtain for such land as between 

a willing seller and a willing buyer, plus, in the 

case of damage sustained by the owner of such land 

as a direct result of the expropriation, an amount 

not exceeding ten per cent. of that price ; 

(b) borrow moneys on the security of the urban local 

authority’s rates, or on the security of any location, 

native village or native hostel or under any law to 

    

   
        

van grond voor publieke doeleinden van kracht in 

de provincie waar de grond gelegen is toegepast met 

betrekking tot zulke verkrijging, en indien er geen 

zodanige wet is in een provincie worden de bepalingen 

van Proklamatie No. 5 van 1902 van de Transvaal 

en wijzigingen daarvan mutatis mutandis toegepast : 

Met dien verstande dat bij de bepaling van de som 

betaalbaar voor zulke grond of recht of grond zo 

verkregen wordt, niet meer toegestaan dan wat een 

redelike prijs zou zijn voor zulke grond indien de 

verkoper en koper beide gewillig waren een overeen- 

komst te sluiten, en wordt daarbij gevoegd een bedrag 

tien percent van de prijs niet te bovengaande ingeval 

de eigenaar van zulke grond schade lijdt als een 

direkt gevolg van de onteigening ; 

(b) geld lenen op sekuriteit van de stedelike bestuurs- 

belasting of op de sekuriteit van een lokatie, naturellen 

dorp of naturellen huurkamergebouw of krachtens een 
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provide facilities for the construction of dwellings, 
subject to repayment upon such terms and conditions 
as may be approved ; 

(c) advance moneys to approved natives for the con- 
struction of dwellings for them subject to repayment 
upon such terms and conditions as may be approved. 

(2) The powers conferred by this section shall be in addition 
to and not in substitution for or derogation of any powers 
possessed by the urban local authority under any other law. 

8. (1) From and after the commencement of this Act, 
every urban local authority which has, whether before or after 
such commencement, set apart any area of land for the occu- 
pation and residence of natives, or has under its administration 
and control any location, native village or native hostel 
whether established under this Act or not, shall open and keep 
an account to be called the native revenue account into which 
shall be paid— 

ative 
evenue 
ccount. 

  

(a) all moneys received by the urban local authority in 
consequence of fines imposed by any judicial 
authority for a contravention by any person of any 
by-law or regulation governing such area, location, 
native village or native hostel ; 

(b) any revenue derived by the urban local authority 
from native pass or registration fees ; 

(c) any moneys derived by the urban local authority 
from the sale of kaffir beer ; : 

(d) the rentals received for trading sites within locations 
or native villages and the profits accruing from the 
conduct by the urban local authority of any business 
within a location or native village; and 

(e) all revenue of any kind whatsoever derived by the 
urban local authority from occupants or residents of 
any such area, location, native village or native hostel. 

(2) The native revenue account shall be chargeable with 
all services rendered by the urban local authority to or in 
respect of any area of land defined and set apart for native 
use, occupation or residence, or of any location, native village 
or native hostel under the administration and control of such 
authority and with no other service except any service which 
may specially be chargeable thereto under the provisions of 
this Act or any other law, or which may be certified in writing 
by the Minister to be a service rendered exclusively or principally 
for the benefit of native residents within the area of the urban 
local authority. 

(3) The appropriation of moneys from the native revenue 
account shall not take place otherwise than in accordance with 
estimates of expenditure passed by the urban local authority 
and approved in writing by the Minister. 

(4) Any moneys standing to the credit of a native revenue 
account and not immediately required for lawfully authorised 
services may be temporarily invested in such manner, for 
such time and on such conditions as the Minister may approve. 

(5) Nothing in this section contained shall be construed as 
prohibiting an urban local authority from appropriating, in 
accordance with the law governing such authority, to the 
expenditure arising from any location, native village or native 
hostel, moneys from other sources than the native revenue 
account, or from supplementing the native revenue account by 
moneys from general revenue. 

  
9. (1) The rental charged for the occupation of any house, 

hut, or building let for residential purposes in a location, 
native village or native hostel shall not exceed ten per cent. 
per annum on the capital cost of such house or building. 

Rent charges 
and charges 
for services 
rendered to 

oot (2) The charges made by an urban local authority for water, 
urban local lighting, sanitary and other services rendered to-a location, 
authority. native village or native hostel or to any inhabitant thereof 

shall not exceed the minimum charges made for the like 
services rendered by the urban local authority in any other 
portion of its area. 

wet ter bevordering van het oprichten van woonhuizen, 
op goedgekeurde voorwaarden van terugbetaling. 

(c) gelden voorschieten aan goedgekeurde naturellen voor 
het oprichten van huizen voor hen op goedgekeurde 
voorwaarden van terugbetaling. 

(2) De bevoegdheden gegeven krachtens dit artikel komen bij 
maar zijn niet bedoeld ter vervanging of ter vermindering van 
bevoegdheden bezeten door een stedelike bestuur ingevolge 
een andere wet. ; 

8. (1) Na het in werking treden van deze Wet is elk stedelik Naturellen 
bestuur dat hetzij voor of na de invoering een terrein ter zijde inkomsten 
gezet heeft voor het verblijf vanen bewoning door naturellen, of ™keing- 
een lokatie, naturellen dorp of naturellen huurkamergebouw, 
ingesteld krachtens deze Wet al dan niet, onder zijn administratie 
of toezicht heeft verplicht een rekening “‘ de Naturellen inkom- 
sten rekening”’ te worden genoemd, te openen enaan te houden 
waarin betaald worden— 

(a) gelden door het stedelike bestuur ontvangen zijnde 
boeten door een rechterlike autoriteit opgelegd wegens 
overtreding door een persoon van een verordening 
of regulatie van kracht op zulk een terrein, lokatie 
naturellen dorp of naturellen huurkamergebouw ; 

(b) gelden door het stedelike bestuur ontvangen ter zake 
van naturellen passen of registratie gelden ; 

(c) gelden door het stedelike bestuur ontvangen ter zake 
van de verkoop van kaffer bier ; . 

(d) huurgelden ontvangen voor bezigheidsperselen in 
lokaties of naturellen dorpen en de profijten gemaakt 
uit het drijven van een bezigheid in een lokatie of 
naturellen dorp door het stedelike bestuur; en 

(e) gelden om welke reden ook door het stedelik bestuur 
ontvangen van bewoners of personen woonachtig 
op zulk terrein of in een lokatie, naturellen dorp of 
naturellen huurkamergebouw. 

(2) De naturellen inkomsten rekening wordt belast met alle 
diensten verstrekt door het stedelik bestuur in verband met 
een terrein afgebakend en ter zijde gezet voor het gebruik 
door naturellen, verblijf of bewoning, of in verband met een 
lokatie, naturellen dorp of naturellen huurkamergebouw onder 
de administratie en het toezicht van zulk bestuur, en met 
geen andere dienst dan die welke krachtens deze Wet of een 
andere wet toegelaten worden opgebracht te worden of die 
welke volgens certifikaat van de Minister diensten zijn uit- 
sluitend of voornamelik ten behoeve van naturellen woon- 
achtig in het gebied van het stedelik bestuur verstrekt. 

(3) De aanwending van gelden van de naturellen inkomsten- 
rekening geschiedt niet dan overeenkomstig de raming van uit- 
gaven door het stedelik bestuur aangenomen en in geschrifte 
goedgekeurd door de Minister. 

(4) Gelden ten krediete staande van een naturellen inkomsten 
rekening en niet onmiddellik vereist voor wettig goedgekeurde 
diensten, kunnen op zodanige wijze belegd worden voor zulke 
tijd en op zulke voorwaarden als door de Minister goedgekeurd 
worden. 

(5) De bepalingen van dit artikel verhinderen in genendele 
dat een stedelik bestuur overeenkomstig de wet die zulke 
machtiging geeft, gelden uit andere bronnen dan de naturellen 
inkomsten rekening aanwendt ter bestrijding van de kosten 
voortvloeiende uit een lokatie, naturellen dorp of naturellen 

huurkamer huis of op de naturellen inkomsten rekening, gelden 
van de algemene inkomsten overdraagt. 

9. (1) De huur berekend voor bewoning van een huis, hut Huren en 
of gebouw verhuurd voor huisvesting in een lokatie, naturellen gelden voor 
dorp of naturellen huurkamergebouw bedraagt niet meer dan “iensten 

; : : ; verstrekt 
tien percent per jaar op de kapitaalkosten van dat huis of aan lokatie, 
ebouw. enz., door 

(2) De gelden berekend door een stedelik bestuur voor stedelik 
water, verlichting, reinigings en andere diensten verstrekt aan Pest™ur- 
een lokatie, naturellen dorp of naturellen huurkamerhuis of 
aan een bewoner daarvan, bedragen niet’ meer dan het minste   bedrag berekend voor dergelijke diensten door het stedelike 
‘bestuur in een ander gedeelte van zijn gebied.  
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vi 

Native 10. (1) For every location or native village under the{ 10. (1) In elke lokatie of naturellen dorp onder het toezicht Naturellen 
ae control of an urban local authority there shall be established|van een stedelik bestuur wordt een naturellen adviserend @dviserend 
cares. a native advisory board. The board shall consist of not less|komitee ingesteld. Het komitee bestaat uit niet minder dan S°™itees. : 

than three natives or coloured persons resident within the{drie naturellen of kleurlingen woonachtig in het gebied van het 
area of jurisdiction of the urban local authority in addition|stedelike bestuur en een voorzitter die een Huropeaan kan zijn. 
to a chairman who may be an European. The mode of election| De wijze van aanstelling of verkiezing van de leden van zulke 
or selection of members of such hoards, the procedure, the|komitees, het reglement van orde, het tijdperk en voorwaarden 
period and conditions of office, and their duties and functions|van bediening en hun plichten en funkties worden bij regulaties, 
shall be defined by regulations made by the urban local authority|gemaakt door het stedelike bestuur krachtens deze Wet vast- 
under this Act. gesteld. 

(2) No regulation made by an urban local authority under (2) Geen regulatie door het stedelike bestuur krachtens 

sub-section (3) of section serenteen shall be made or withdrawn|SUb-artikel (3) van artikel zeventien gemaakt, wordt gemaakt of 
without consultation with the native advisory board of any ingetrokken behoudens in overleg met het adviserende komitee 
location or native village to which the operation of the regu-/V@" een lokatie of naturellen dorp op welke de regulatie is 
lation is extended or is proposed to be extended. toegepast of voorgesteld wordt toegepast te worden. 

11. (1) Elk stedelik bestuur stelt een of meer ambtenaren Ambtenare 
Officers for 11. (1) Every urban local authority shall appoint one|@an of draagt aan een of meer van zijn ambtenaren op om de Micloy or d 
manage- or more officers or assign one or more of its officers for the|lokatie, naturellen dorpen of naturellen huurkamergebouwen inspektie va: 
ment and management of any location, native village or native hostel|in zijn gebied te beheren. Geen ambtenaar aldus aangesteld naturellen 
inspection within its area. No officer so appointed or assigned shalljof belast aanvaardt de bediening van het beheer tenzij hij aangelegen- 
affairs in assume the duty of such management until he has been licensed |een licentie verkrijgt zoals voorgeschreven. De Minister kan beden in 
urban areas as prescribed. The Minister may, at any time on good cause 

shown, withdraw any licence so granted, whereupon the officer 
concerned shall cease to perform any duty in the management 
of native affairs in the urban area. 

(2) The Minister shall appoint one or more officers who shall 
at all reasonable times have the right to inspect any location, 
native village or native hostel, whether established under 
this Act or not, and any premises within the area of an urban 
local authority upon which natives are accommodated. It 
shall be the duty of such officers to inquire into any grievance 
or matter affecting the well-being and welfare of natives 
which may come to their notice, and they shall have access 
at all reasonable times to the books and accounts of any 
urban local authority within whose area any location, native 
village or native hostel is situated. 

(3) An urban local authority, through its officers, shall 
accord all reasonable facilities to any officer in the execution 
of his duty, under sub-section (2) of this section. 

(4) An officer exercising any power of inspection under 
sub-section (2) of this section shall transmit a written report 
to the Minister as to the facts ascertained on such inspection 
and the Minister may cause a copy of any such report to be 
transmitted to the urban local authority concerned. 

Census of 12. In any urban area the Governor-General may from time 
natives in to time cause a census to be taken of all natives resident 
urban area. in that area or any portion of it, and of their status, occupations, 

means of livelihood and any other matter relating to them. 

18. (1) Whenever in any urban area any police officer’ 
police constable, officer appointed under sub-section (2) o 
section eleven, or officer of a location, native village or native 
hostel has reason to believe or suspect— 

Manner of 
dealing with 
dle 
dissolute or 
disorderly 
natives in 
urban areas. (a) that any native within the urban area is habitually 

unemployed, or is by reason of his own default not 
possessed of the means of honest livelihood, or is 
leading an idle, dissolute or disorderly life, it shall 
be lawful for him to bring that native or cause him 
to be brought before a magistrate or native com- 
missioner who shall require the native to give a good 
and satisfactory account of himself ; 

(b) in the event of any native so required to give a good 
and satisfactory account of himself failing to do so, 
the magistrate or native commissioner inquiring into 
the matter may adjudge him to be an idle or dis- 
orderly person and order— 

(i) that he be removed from the urban area and 
sent to the place to which he belongs, there to 
remain for a period specified in such order; or 

  

te eniger tijd en op gegronde redenen een uitgereikte licentie postuurs 
intrekken waarop de betrokken ambtenaar ophoudt het beheer gebieden. 
van naturellenaangelegenheden in het stedelike bestuurs- 
gebied waar te nemen. 

(2) De Minister stelt een of meer ambtenaren aan, die gerech- 
tigd zijn op alle redelike tijden een lokatie, naturellen dorp of 
naturellen huurkamergebouw hetzij ingesteld krachtens deze 
Wet of niet, en alle gebouwen in het gebied van een stedelik 
bestuur, waar naturellen gehuisvest zijn, te inspekteren. Het 
is hun plicht grieven te onderzoeken en naar alles wat de wel- 
vaart en het welzijn van naturellen betreft, en onder hun aandacht 
valt, onderzoek te doen en zij hebben het recht op alle redelike 
tijden de boeken en rekeningen van een stedelik bestuur in 
wiens gebied een lokatie, naturellen dorp of naturellen huur- 
kamergebouw gelegen is, in te zien. 

(3) Een stedelik bestuur verschaft door middel van zijn 
ambtenaren alle redelike hulp aan zodanige ambtenaren 
in de uitoefening van zijn bediening ingevolge sub-artikel (2) 
van dit artikel. 

(4) Een ambtenaar die zijn recht van inspektie krachtens 
sub-artikel (2) van dit artikel uitoefent, levert een geschreven 
verslag in aan de Minister van zijn bevindingen ter gelegenheid 
van een inspektie en de Minister kan een kopie van zodanig 
verslag aan het betrokken stedelike bestuur doen toekomen. 

12. De Goeverneur-generaal kan van tijd tot tijd een census Census van 
van alle naturellen woonachtig in een stedelik bestuursgebied naturellen 
of een gedeelte daarvan doen plaatsvinden en van hun toe- 2 
stand, bedrijven, wijzen van voorziening in hun levensonder- °° red. 
houd en alle andere aangelegenheden hen betrefiende. 

13. (1) Wanneer in een stedelik bestuursgebied een officier Wijze van 
van politie, een politie agent, een ambtenaar aangesteld krach- handelen 
tens sub-artikel (2) van artikel elf, of aan ambtenaren van oe ae 
een lokatie, naturellen dorp of naturellen huurkamergebouw of waaccie- 
reden heeft om te geloven of te vermoeden— like naturel - 

(a) dat een naturel in het stedelike bestuursgebied voort- ete. 
durend buiten dienst is, of ten gevolge van zijn eigen gebieden. 
schuld niet in bezit is van middelen ter voorziening 
in zijn onderhoud op een eerlike manier of een lui, 
losbandig en wanordelik leven lijdt, is hij gerechtigd 
die naturel voor een Magistraat of Naturellen Kom- 
missaris te brengen of te doen brengen, die van de 
naturel eisen zal om van zich zelf goede en voldoende 
tekenschap te geven ; 

(b) in geval de naturel van wien zulks verlangd wordt 
niet in staat is om van zich zelf goede en voldoende 
rekenschap te geven kan de zittende magistraat of 
naturellen kommissaris hem verklaren een luie en 
wanordelike persoon te zijn en bevelen— 
(i) dat hij verwijderd wordt uit het stedelike bestuurs 

gebied en gezonden wordt naar de plaats waar 
hij thuis behoort om daar te blijven gedurende 

  

  een tijd in zulk vonnis bepaald ;
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(ii) in the case of a native who has not or is not (ii) ingeval van een naturel die geen ander tehuis heeft known to have any home outside the urban area, dan in het stedelike bestuursgebied of wiens that he be detained for a period not exceeding ander tehuis niet bekend is dat hij opgesloten twelve months in a labour colony or farm colony wordt voor een tijdperk van ten hoogste twaalf established under the Prisons and Reformatories *maanden in een werk kolonie of boerderij kolonie Act 1911 or any amendment thereof and perform ingesteld ingevolge de Wet op Gevangenissen thereat such labour as may be prescribed under en Verbeterings gestichten 1911 of Wijzigingen that Act or the regulations, for the accupants. daarvan om aldaar zulk werk te verrichten 
als door de Wet op de regulaties aan de aange- If any such native, after having been removed houdenen opgelegd wordt. 

from the urban area and sent to the place to which he Indien een naturel die verwijderd is uit het stedelik belongs in accordance with paragraph (i) of this bestuursgebied en gezonden is naar de plek waar sub-section, returns within the specified time to the hij thuis behoort overeenkomstig paragraaf (1) van urban area, he shall be guilty of an offence and liable dit sub-artikel naar het stedelike bestuursgebied on conviction to a fine not exceeding twenty-five terug keert binnen de bepaalde tijd is hij schuldig aan pounds. een overtreding en wordt gestraft met een boete van 
hoogstens vijf en twintig pond. : 

(2) In peta eennion of any question arising under sub- (2) Bij het onderzoek naar een geval vallende onder sub- aqcuen () 5 Ai eens ease or native commissioner artikel (1) van dit artikel kan de magistraat of naturellen kom- he oa pr as aah hie suanmes te et agree HK hes missaris indien hij zulks wenselik oordeelt, twee naturellen Cer Bee? Beh Wien AVN O8 assess0rs In an advisory capacity, oproepen om met hem de zaak te horen en hen als assessors in 
een adviserende hoedanigheid bij te staan. 

e of 14, (1) Whenever any urban local authority, after con- 14, (1) Wanneer een stedelik bestuur na beraadslaging Verkoop van 4 beer in sultation with or reference to the native advisory board, com-|ay overleg met het naturellen adviserende komitee aan de kafferbier in ban areas municates to the Minister a resolution, passed after at least Minister meedeelt dat een besluit, genomén op een vergadering Stedelike seven days’ notice at a meeting at which not less than two- na ten minste zeven dagen kennisgeving, waar niet minder dan rbieln, thirds of its members were present, that it is advisable that the 
rights to manufacture, sell and supply kaffir beer within the 
area should be granted to and exercised exclusively by the urbatt 
local authority, the Minister may, after requiring or obtaining 
such information as he may deem desirable as to the opinion 
of the native residents of the area, declare, by notice in the 
Gazette, that from and after a date to be stated therein the 
urban local authority shall have the exclusive rights to manu- 
facture, sell and supply kaffir beer within its area: Provided 
that nothing in this section contained shall be construed as 
prohibiting or. restricting the brewing and supply of kaffir beer 
under the authority of the Governor-General in accordance 
with section forty-nine (1) of the Liquor Licensing Ordinance 
1902 of the Transvaal. 

(2) During the continuance of any notice issued under 
sub-section (1) of this section the operation of any law in- 
consistent with its provisions shall be deemed to be suspended. 
The Minister may at any time withdraw any such notice, and 
thereupon the right granted to the urban local authority under 
sub-section (1) shall cease and any law suspended by that 
notice shall again have effect. 

(3) Kaffir beer manufactured by an urban local authority 
under this section shall be sold and supplied in no other pre- 
mises than an eating house established and controlled by the 
urban local authority and only for consumption on the pre- 
mises: Provided that where the eating house is situated in a 
location or native village, kaffir beer may, upon the written per- 
mit of an officer exercising in the location powers under sub- 
section (1) of section eleven specifying the maximum quantity 
to be supplied, be sold for consumption off the premises. 

(4) In any area in respect of which a notice has been issued 
under sub-section (1) of this section any person who manu- 
factures, sells or supplies kaffir beer or who is found within 
the area in possession of kaffir beer, save under the conditions 
permitted by sub-section (3) of this section, shall be guilty of an 
offence and liable on conviction for a first offence to a fine not 
exceeding twenty pounds. and, in the case of a second or sub- 
sequent offence, to a fine not exceeding fifty pounds or to 
imprisonment without the option of a fine for a period not 
exceeding three months or to both such fine and imprisonment. 

(5) All expenditure incurred by an urban local authority in 
connection with the manufacture, sale and supply of kaffir 
beer under this section shall be debited against, and all receipts   

twee derden van de leden tegenwoordig waren, dat het raad- 
zaam geacht wordt dat het recht om kafferbier in het stedelike 
bestuursgebied te maken, te verkopen en te leveren gegeven 
wordt aan en uitsluitend uitgeoefend wordt door een stedelik 
bestuur, kan de Minister na zulke inlichtingen ingewonnen 
te hebben als hij nodig oordeelt, omtrent het oordeel van de 
naturellen woonachtig in dat gebied, bij kennisgeving in de 
Staatskoerant verklaren, dat na een daarin bepaalde datum 
het stedelike bestuur het uitsluitend recht zal hebben kafferbier 
in zijn gebied te maken, verkopen en leveren: Met dien verstande 
dat het bepaalde van dit artikel niet de bedoeling heeft het 
brouwen en leveren van kafferbier krachtens de goedkeuring 
van de Goeverneur-generaal overeenkomstig artikel negen en 
veertig (1) van de Dranklicentie Ordonnantie 1902 van de 
Transvaal te verhinderen of te beperken. 

(2) Gedurende de geldigheid van een kennisgeving uitge- 
vaardigd krachtens sub-artikel (1) van dit artikel wordt de 
werking van alle wetten onbestaanbaar met de bepalingen 
daarvan geacht geschorst te zijn. De Minister kan te allen 
tijde zodanige kennisgeving terugtrekken en daarop houdt het 
recht toegestaan aan het stedelike bestuur krachtens sub-artikel 
(1) op en een wet geschorst door de kennisgeving wordt weer 
van kracht. 

(3) Kafferbier krachtens dit artikel door een stedelik bestuur 
gemaakt wordt in geen andere gebouwen dan in een eethuis, 
opgericht door en onder het toezicht van het stedelike bestnur 
verkocht en geleverd en slechts voor gebruik in die eethuizen : 
Met dien verstande dat waar het eethuis zich bevindt in een 
lokatie of naturellen dorp, kan kafferbier, met geschreven 
goedkeuring van een ambtenaar die de rechten onder sub-artikel 
(1) van artikel elf in de lokatie uitoefent en waarin de grootste 
hoeveelheid die verschaft mag worden, vermeld staat, verkocht 
worden voor gebruik elders dan in het eethuis. 

(4) Hij die in een gebied waarvoor een kennisgeving, bedoeld 
in sub-artikel (1) van dit artikel uitgevaardigd is, kafferbier 
maakt verkoopt of levert, of hij die in dat gebied gevonden 
wordt in bezit van kafferbier behoudens onder de omstandig- 
heden vermeld in sub-artikel (3) van dit artikel maakt zich 
schuldig aan een overtreding en wordt gestraft met een boete 
van tén hoogste twintig pond voor de eerste overtreding en 
met een boete van ten hoogste vijftig pond of met: gevangenis- 
straf zonder alternatief van boete voor ten hoogste drie maanden 
of met beide boete en gevangenisstraf bij tweede of verdere 
overtreding. 

(5) Alle onkosten door een stedelik bestuur gemaakt in ver- 
band’ met het maken, de verkoop en levering van kafferbier 
krachtens dit artikel worden in de debit zijde en alle
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from the sale of kaffir beer by that authority shall be credited|ontvangsten van de verkoop van kafferbier van dat bestuur 

to, the native revenue account. worden in de kredit zijde van de naturellen inkomsten rekening 

opgebracht. 

Introduc- 15. Notwithstanding anything in any law contained, no 15. Onverminderd het bepaalde in een wet, is het verboden Het bren; 

tion into or person shall introduce into a location, native village or native 

possession of 5 ,.¢6] any intoxicating liquor as defined by the liquor laws in 

loon in force in the province in which the location, native village or 

location, native hostel is situated, with the exception of kaffir beer under 

native the provisions of the last preceding section and, save for such 
village or : . . . . 
native exception, no person shall be in possession of any such intoxi- 

hostel. cating liquor within a location, native village or hostel unless 

such introduction or possession is supported by the written 

order of a duly qualified medical practitioner or for bona 

fide sacramental purposes. 

Trading in 16. Any urban local authority which has under its adminis- 
— or tration and control any location or native village, may— 
native 

village. (a) carry on within the location or native village the 

business of a general dealer, butcher, baker or eating 

house keeper, and open such shops and do all such 

things as may be necessary for this purpose ; 

(b) let sites within the location or native village for trading 

or business purposes, provided that no such site shall 

be let to any, other person than a native ; 

(c) prohibit hawking within the location or native village ; 

and 
(d) prohibit the carrying on of any business within the 

location or native village in any other place than a site 

rented for trading or business purposes. 

Regulations. 17. (1) The Governor-General may make regulations, not 

inconsistent with this Act— 

(a) as to the medical supervision of natives within an 

urban area ; 

(b) as to the duties of officers appointed under sub-section 

(2) of. section eleven ; 

(c) as to the manner in which and the persons by whom 

any census under this Act shall be taken ; 

(d) as to the summoning and payment of native assessors 

under sub-section (2) of section thirteen ; 

(c) in respect of any matter to be prescribed by the 

Governor-General under this Act, 

and generally for the better carrying out of the objects and 

purposes of this Act. 

Differing regulations may be made in respect of different 

areas. 

(2) The Minister may make regulations, not inconsistent 

with this Act and having the force of law in any urban 

area in respect of which a notice has been issued under 

sub-section (1) of section fourteen, as to all or any of the follow- 

ing matters :— 

(a) The powers and duties of the police, or of officers under 

this Act in respect of entry into and search with or 

without warrant of any premises on which it is 

reasonably suspected that kaffir beer is being made, 

kept, supplied or sold ; 

(b) the seizure and confiscation of any kaffir beer made, 

kept or procured in contravention of section fourteen ; 

(c) the management and control of the premises on which 

kaffir beer is sold or supplied under section fourteen 

the maintenance of good order therein, the prohibition 

of the sale or supply of kaffir beer to women and to 

male natives under the age of eighteen years, and 

the prohibition of the sale or supply of any kaffir 

beer excecding the strength of three per centum by 

weight of absolute alcohol; 

(d) the composition, the method of manufacture or 

brewing and the analysis of. kaffir beer made, supplied’ . 

        

  

om alkoholiese dranken zoals bepaald bij de drankwetten van of het in 

kracht in de provincie waarin de lokatie, naturellen dorp of ae ieeho 

naturellen huurkamergebouw gelegen is, uitgezonderd kaffer- liese drank 

bier krachtens de bepalingen van het onmiddelike vooraf- in een 

gaande artikel in een lokatie, naturellen dorp of naturellen lokatie, 

huurkamergebouw te brengen en is het mede verboden, be- cou 

houdens de vermelde uitzondering, in het bezit te zijn van naturellen 

zulke alkoholiese drank in een lokatie, naturellen dorp of huurkamer 

naturellen huurkamergebouw uitgezonderd wanneer dezelve gebouw. 

daar gebracht is of in bezit gehouden wordt op schriftelik 

bevel van een behoorlik toegelaten geneeskundig praktizijn, 

of voor bona fide godsdienstige plechtigheden. 
16. Een stedelik bestuur, dat een lokatie of naturellen dorp 

onder zijn bestuur of toezicht heeft kan— 
Bezigheid 
een lokatie 

: : 
naturellen 

(a) de bezigheid van een algemene handelaar, slachter, dorp. 

bakker of eethuishouder drijven en ten dien einde 

winkels openen en alle nodige dingen in verband 
daarmee doen; 

(b) perselen in de lokatie of naturellen dorp verhuren voor 

bezigheifS doeleinden met dien verstande dat geen 

ander persoon dan een naturel zulk perseel kon 

huren ; 
(c) in de lokatie of naturellen dorp het venten verbieden ; 

en 
(d) verbieden dat bezigheid gedreven wordt in een lokatie 

of naturellen dorp op een andere plek dan op een 
perseel daarvoor verhuurd. 

e 

17. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties uitvaardigen Regulaties. 

niet in strijd met deze Wet betrefiende— 

(a) het geneeskundige toezicht op naturellen in een 
stedelik bestuursgebied ; 

(b) de plichten van ambtenaren aangesteld krachtens 

sub-artikel (2) van artikel elf; 
(c) de wijze waarop en de personen door wie de census 

krachtens deze Wet wordt gemaakt ; 
(d) het oproepen en betalen van naturellenassessors 

krachtens sub-artikel (2) van artikel dertien ; 

(e) alle zaken waaromtrent door de Goeverneur-generaal 
voorschriften uitgevaardigd worden, 

en in het algemeen in verband met de betere verwezenliking 

van de strikking en doeleinden van deze Wet. 

Verschillende regulaties kunnen voor verschillende gebieden 

uitgevaardigd worden. 
(2) De Minister kan regulaties niet in strijd met deze Wet 

uitvaardigen, die de kracht van wet in een stedelik bestuurs- 

gebied hebben in verband met de navolgende zaken waar- 

omtrent een kennisgeving uitgevaardigd is krachtens sub- 
artikel (1) van artikel veertien, te weten :— 

(a) De machten en plichten van de politie of van de ambte- 
naren ingevolge deze Wet betreffende toegang en huis- 

zoeking met of zonder lastbrief in gebouwen en 

terreinen waar op goede gronden vermoed wordt dat 

kafferbier gemaakt in voorraad gehouden, geleverd 
of verkocht wordt ; 

(b) het in beslag nemen en verbeurd verklaren van kaffer- 

bier gemaakt, in voorraad gehouden en verkregen in 
strijd met artikel veertien ; 

(c) het beheer van, en toezicht op gebouwen waar kaffer- 

bier verkocht of geleverd wordt krachtens artikel 

veertien, de handhaving van goede orde aldaar, het 

voorkomen van de verkoop of levering van kafferbier 

aan vrouwen en aan mannlike naturellen onder de 

leeftijd van achttien jaar en het voorkomen van de 

verkoop of levering van kafferbier, dat meer dan drie 

percent bij gewicht zuivere alkohol inhoudt. 

  

  (d) de samenstelling, de wijze van maken: of brouwen en, 

_de-analyse van kafferbier gemaakt geleverd of ver-
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or sold by an urban local authority and the manage- 
ment and control of the breweries of the urban local 
authority ; and 

(c) the provision of co-operative arrangements between 
different local authorities for the manufacture and 
supply of kaffir beer. 

(3) An urban local authority may, by resolution passed 
after at least seven days’ notice thereof at a meeting at which 
not less than two-thirds of its members are present, make 
regulations not inconsistent with this Act, as to all or any of 
the following matters :— 

(a) The terms and conditions of residence in locations, 
native villages and native hostels ; 

(b) the management and control of locations, native 
villages and native hostels and the maintenance 
of good order, health and sanitation therein ; 

(c) the employment of officers and other persons for 
the management and control of locations, native 
villages and native hostels and for the carrying 
out of any services required by this Act, or the 
regulations thereunder to be performed by the urban 
local authority and the definition of the powers, 
duties and functions of such officers and other persons 
including the supervision by such officers and other 
persons of the housing of natives residing on private 
premises outside locations ; 

(d) the mode of election or selection of members of 
native advisory boards, the procedure of such boards, 
the period and conditions of office, and the definition 
of the duties and functions of members of such 
boards ; 

(e) the erection and use of dwellings, buildings and 
other structures in locations, native villages and 
native hostels, the removal or destruction of un- 
authorised or abandoned buildings or structures ; 
and the building of schools and payment of grants 
in aid of native schools (including night schools) ; 

(f) the grant of housing loans and the terms and con- 
ditions of repayment thereof ; 

(9) the allotment of sites in locations or native villages 
for church, school or trading purposes and the 
conditions of tenure of such sites ; 

(hk) the establishment, management and control of native 
servants’ registries, institutions for the training of 
native servants, building societies, deposit and 
remittance agencies, savings banks, hospitals, dis- 
pensaries, maternity homes, lodging houses, baths, 
wash-houses, recreation buildings or grounds, eating 
houses, and any other institution deemed by the 
urban local authority to be necessary or advisable 
in the interests of natives ; 

(:) the prohibition, restriction or regulation of the sale 
or supply of sprouted grain within the urban area 
and of the introduction into or possession in any 
location, native village or native hostel of liquid 
yeast, sprouted grain, or other like fermenting agency 
for the purposes of the manufacture of kaffir beer ; 

(j) the regulation or restriction of the keeping of animals 
in locations, native villages or native hostels, and 
the grazing of stock belonging to natives on the 
commonage or any portion of the commonage ; 

(k) the fixing of the hours between which it shall not be 
lawful for persons other than natives to be within 
a location, native village or native hostel except 
under the authority of a prescribed permit ; 

kocht door een stedelik bestuur en het beheer van, en 
toezicht op de brouwerijen van het stedelike bestuur ; 
en 

(e) het maken van voorzicningen voor koéperatieve over- 
eenkomsten tussen verschillende stedelike besturen 
voor het maken en leveren van kafferbier. 

(3) Een stedelik bestuur kan bij besluit, aangenomen na 
kennisgeving daarvan van ten minste zeven dagen door een 
vergadering waar niet minder dan twee derden van de leden 
tegenwoordig waren, regulaties maken niet in strijd met deze 
Wet betreffende een of meer van de volgende onderwerpen :   

(a) de voorwaarden en kondities van woning in lokaties, 
naturellen dorpen en naturellen huurkamergebouwen ; 

(b) het beheer van en toezicht op lokaties, naturellen 
dorpen en naturellen huurkamergebouwen en de 
verzekering van goede orde, gezondheid en reiniging 
aldaar ; 

(c) de aanstelling van ambtenaren en andere personen 
voor het bestuur van en toezicht op lokaties, naturellen 
dorpen en naturellen huurkamergebouwen en voor 
de uitvoering van diensten vereist bij deze Wet, of 
de regulaties dientengevolge door het  stedelike 
bestuur, en de bepaling van de bevoegdheden, plichten 
en funkties van zulke ambtenaren en andere personen 
insluitende het toezicht van zulke ambtenaren en 
andere ambtenaren op de huisvesting van naturellen 
die in private huizen buiten de lokaties wonen ; 

(d) de wijze van verkiezing of aanstelling van leden van 
naturellen adviserende komitees, het reglement van 
orde van zulke komitees, de duur en voorwaarden van 

bediening, en de bepaling van de plichten en funkties 
van leden van zulke komitees ; 

(e) de oprichting en het gebruik van woonhuizen gebouwen 
en andere opstallen in lokaties, naturellen dorpen 
en naturellen huurkamergebouwen, de verwijdering 
of het afbreken van ongeoorloofde of verlaten ge- 
bouwen of opstallen, en het bouwen van scholen en de 
betaling van subsidies aan naturellen scholen (in- 
sluitende avond scholen) ; 

(f) het toestaan van bouwleningen en de termen en voor- 
waarden van terugbetaling daarvan ; 

(g) het toestaan van perselen in lokaties of naturellen 
dorpen voor kerkelike, school-, of bezigheids doeleinden 
en de voorwaarden waarop zulke perselen gehouden 
worden ; 

(h) de oprichting, beheer van en toezicht op naturellen 
dienstboden registratiekantoren, inrichtingen voor 
het opleiden van naturellen dienstboden bouwvereni- 
gingen, deposito en overzend agentschappen, spaar- 
banken, hospitalen, apotheken, bevallingshuizen, 
logieshuizen, baden, washuizen, ontspannings zalen 
of gronden, eethuizen, en alle andere inrichtingen die 
door het stedelike bestuur in het belang van de 
naturellen nodig of aanbevelenswaardig geacht wor- 
den ; 

(i) het voorkomen, beperken en regelen van de verkoop 
of levering van uitgesproten graan, in het stedelike 
bestuursgebied, en het brengen of in voorraad hebben 
van vloeibare gist, uitgesproten graan, of andere 
dergelijke gistmiddelen voor het maken van kafferbier 
in lokaties, naturellen dorpen of naturellen huur- 
kamergebouwen ; 

(j) het reguleren of beperken van het houden van dieren 
in lokaties, naturellen dorpen of naturellen huur- 
kamergebouwen en het weiden van vee aan naturellen 
toebehorende op de dorpsweigronden of een gedeelte 
daarvan ; 

(k) het vaststellen van de uren gedurende welke het 
onwettig is voor andere personen dan naturellen om 
zich in een lokatie, naturellen dorp of naturellen 
huurkamergebouw te bevinden behalve krachtens een   verlof in geschrifte. 

B
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(1) the setting apart for the exclusive use of natives 
or non-natives of any public place or portion of 
a public place within the area of the urban local 
authority ; 

(m) the prohibition of the possession or carrying by 

natives of ny knobkerries or dangerous weapon 

and the confiscation thereof on conviction for so 

possessing or carrying any such weapon ; 
(n) tariffs of charges for rent, water, sanitary, health, 

medical and other services or any consolidation of 

such services and the collection and recovery of such 

rents, fees and charges, 

and generally for the better carrying out of the matters and 

purposes committed to the urban local authority under this 

Act. 
Any urban local authority which has under its adminis- 

tration and control any native village or any area of land set 

apart for natives in which natives are permitted to acquire 

the ownership of lease of lots shall make regulations providing 

for the owner or lessee of any lot being permitted to erect 

his own house or hut thereon. Such regulations may prescribe 

the requirements in respect of the design and dimensions of 

the house or hut and the materials of which it shall be built 
with which the owner or lessee shall comply. 

No regulation framed under the authority of this sub-section 

shall be of force or effect until it has been approved by the 

administrator and by the Minister and has been promulgated 

in the manner prescribed for the promulgation of regulations 

under the law governing such urban local authority. 
Any urban local authority promulgating any regulations 

under this section shall cause the same to be translated into 

the language or languages used by the native inhabitants of 

the area of such authority or by any considerable portion of 

them, and shall arrange that copies of such regulations or 

summaries thereof shall in such language or languages be 

posted in a conspicuous place in any location, native village 

or native hostel under the control and management of the 
urban local authority. 

18. Any person who contravenes any provision of this Act 
or of any regulation made thereunder or who makes default 

in complying with any provision of this Act with which it is 

his duty to comply shall, if no special penalty for the contra- 

vention or default is provided in this Act or the regulations, 
be liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds 

or, in the discretion of the court, to imprisonment without the 

option of a fine for a period not exceeding three months. 
19. Nothing in this Act shall be construed as— 

(a) invalidating or affecting in any manner whatever any 
agreement or any other transaction for the purchase 
of land lawfully entered into prior to the commence- 
ment of this Act, or as prohibiting any person from 
purchasing at any sale by order of a competent 
court any land which was hypothecated by a mortgage 
bond passed before the commencement of this 
Act; or 

(b) preventing the acquisition at any time of land or 
interests in land by devolution or succession on 
death whether under a will or on intestacy ; or 

(c) preventing the due registration in the proper deeds 
registry whenever registration is necessary and 
lawful, of documents giving effect to any such agree- 
ment, transaction, devolution or succession as is 
in this section mentioned ; or 

(d) preventing a person other than a native who at the 
commencement of this Act is lawfully carrying on 
any bona fide trade or handicraft in any building 
or permanent structure in a location or native village 
and who for the purposes of such trade or handicraft 
had acquired interests in the land on which or in 
the immediate neighbourhood of which such building 
or permanent structure is erected, from continuing 
to occupy such building or permanent structure or 
from disposing of such interests to a person other 

(1) het terzijde zetten voor het uitsluitend gebruik van 
naturellen of niet naturellen, van publieke plekken 
of gedeelte van een publieke plek in het gebied van 
een stedelik bestuur ; 

(m) het verbieden van het bezit of dragen van knopkerries 
of gevaarlike wapenen door naturellen en de verbeurd 
verklaring daarvan bij veroordeling wegens het in 
bezit hebben of dragen van zulk wapen ; 

(n) tarieven van huurgelden, watervoorziening, reinigings-, 
gezondheids-, geneeskundige en andere diensten of 
vereniging van zulke diensten en de inning en 
invordering van zulke huren, gelden en lonen, 

en in het algemeen voor de betere uitvoering van de zaken en 
onderwerpen krachtens deze Wet aan een stedelik bestuur 
opgedragen. 

Een stedelik bestuur dat een naturellen dorp of gronden, welke 
ter zijde gezet zijn voor naturellen en waar naturellen perselen 
in eigendom of in huur kunnen verkrijgen, onder zijn bestuur 
en toezicht heeft, maakt regulaties waarbij de eigenaar of 
huurder veroorloofd wordt zijn eigen huis of hut daarop te 
bouwen. Zulke regulaties kunnen vereisten stellen betreffende 
de bouw en afmetingen van het huis of de hut en de materialen 
waarvan het gebouwd wordt, en de eigenaar of huurder zal 
verplicht wezen zulke voorschriften op te volgen. 

Geen regulatie gemaakt ingevolge dit sub-artikel wordt van 
kracht of treedt in werking tot dat hij goedgekeurd is door de 
Administrateur en de Minister en afgekondigd is op de wijze . 
voorgeschreven voor de afkondiging van regulaties krachtens 
de wet regelende zodanig stedelik bestuur. 

Een stedelik bestuur, dat zulke regulaties afkondigt ingevolge 
dit artikel doet dezelve vertalen in de taal of talen gebruikt 
door de naturellen of door een groot aantal van hen woonachtig 
in het gebied van dat bestuur, en maakt voorziening, dat 
eksemplaren van zulke regulaties of kort overzicht daarvan in 
zulke taal of talen opgeplak+ worden in een duidelik zichtbare 
plek in een lokatie, naturellen dorp of naturellen huurkamerge- 
bouw onder het beheer en toezicht van het stedelike bestuur. 

18. Hij die een bepaling van deze Wet of een regulatie krach- 
tens dezelve, overtreedt of nalaat een voorschrift van deze Wet 
op te volgen dat zijn plicht is op te volgen, wordt indien geen 
biezondere straf is bepaald voor de overtreding of het verzuim 
in de Wet of de regulaties, gestraft met een boete van ten hoogste 
vijftig pond, of naar oordeel van het hof met gevangenisstraf 
zonder alternatief van boete van ten hoogste drie maanden. 

19. Geen bepaling van deze Wet heeft de bedoeling— 

(a) aan een overeenkomst of andere transaktie met betrek- 
king tot de koop van grond wettiglik aangegaan voor 
het in werking treden van deze Wet, op enigerleiwijze 
afbreuk te doen of ongeldig te maken of een 
persoon te verhinderen op een verkoping krachtens 
een bevel van een bevoegd hof, grond te kopen dat met 
een verband bezwaard was voor de invoering van 
deze Wet; of 

(b) het verkrijgen te eniger tijd van grond of rechten in of 
op grond krachtens opvolging in rechten bij over- 
lijden, hetzij volgens een testament of volgens de wet 
te verhinderen ; of 

“ (ce) de behoorlike registratie in het bevoegde registratie 
kantoor te voorkomen, wanneer registratie vereist 
wordt en wettig is van stukken en bescheiden om 
gevole te geven aan zulk een overeenkomst, transaktie 
of erfopvolging zoals in dit artikel vermeld ; 

(d) een persoon ander dan een naturel, die ten tijde van 
de invoering van deze Wet wettiglik en bona fide een 
bezigheid of ambacht in een gebouw of permanente 
opstal in een lokatie of naturellen dorp drijft of uitoefent 
en die voor de doeleinden van zijn bezigheid of ambacht 
rechten op grond verkregen heeft waarop of inde onmid- 
dellike nabijheid waarvan zodanig gebouw of perman- 
ente opstal is opgericht, te verhinderen zulk gebouw of 
permanente opstal te blijven bewonen of zulke 
rechten aan een persoon ander dan een naturel te   

Algemene 
strafbepa 
lingen. 

Voorbehoud} 
bepalingen. 
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than a native provided such person is approved b verkopen mits die persoon door de minister goedge- Lr P P PP y Pp p goedg 
the Minister; or : keurd wordt; of 

(e) preventing: any person from lawfully carrying on within (e) een persoon te verhinderen in een lokatie of naturellen 
any location or native village any business duly dorp een bezigheid te drijven, waarvoor véér de in- 
licenced before the commencement of this Act or voering van deze Wet behoorlik een licentie ver- 
from carrying on such business under any renewal kregen was om zulke bezigheid krachtens een ver- 
of such licence; or nieuwde licentie voort te zetten; of 

(f) preventing any person from acquiring any limited (f) een persoon te verhinderen een beperkt recht op grond 
interest in land for public, mission, education, te verkrijgen voor publieke-, missieonderwijs-, ont- 
recreation, trading or industrial purposes, if the spannings-, bezigheids-, of nijverheidsdoeleinden be- 
acquisition of such interest in land has been sanctioned stemd, indien de verkrijging van zulk recht goedge- 
by the local authority and approved by the Minister ; keurd wordt door het stedelike bestuur en bekrachtigd 
or door de Minister ; of 

(g) affecting any compound in a labour district under (g) betrekking te hebben op een kompound in een arbeids 
the Native Labour Regulation Act 1911, or any distrikt krachtens de Naturelle Arbeid Regerings Wet 
other compound or location which the Minister may 1911, of op een andere kompound of lokatie die door 
exempt from its operation; or de Minister van de werking van deze Wet vrijgesteld 

(/) applying to the Ndabeni or New Brighton locations wordt ; of 
_at Cape Town and Port Elizabeth respectively (h) toepasselik te zijn op de Ndabeni of New Brighton 
until such time as the Governor-General, by procla- lokaties te Kaapstad en Port Elizabeth respektievelik 
mation in the Gazette, declares that it shall apply. totdat de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de 

pal of 20. (1) From and after the commencement of this Staatskoerant verklaart dat deze Wet van toepassing 
Act, the laws specified in the Schedule thereto are repealed daarop is. 
to the extent indicated in the fourth column of that Schedule . : . 
but, notwithstanding any such repeal, all regulations issued ee ae oe am hil ge hierven nd deze a hie Herrosping 
under such laws shall continue in force until rescinded by}. : nee ae ne, Sen ‘ regulation made under this Act in de vierde kolom van de Bijlage herroepen, maar niettegen- 

(2) All locations established under any laws so repealed aoe ae ate piiiven “ regulaties meevaardigd 
shall be deemed to be locations established under this Act, rd id euee i, ‘i : vnoht ad W. t ah ay -Pagedenary 
and any provisions existing under any such laws for the com-| OTR 00°F regu =— rele ea ea ese 
pulsory residence of natives in locations shall continue in force) (2) Alle lokaties opgericht krachtens een aldus herroepen 
until superseded by proclamation issued under sub-section| wet worden geacht lokaties te zijn opgericht krachtens deze 
(1) of section five. Wet, en alle bepalingen van zulke wetten betreffende het 

. ; . ; . gedwongen verblijf van naturellen in lokaties, blijven van peeetia- 21, In this Act and any regulation unless inconsistent|{racht totdat ze afgeschaft worden door proklamaties uitge- 
ig. with the context— vaardigd tengevolge sub-artikel (1) van artikel wijf. 

“‘kaffir beer”? means the drink commonly brewed by| 21. Voor de toepassing van deze Wet tenzij de samenhang Woordbepa- 
natives from kaffir corn or millet or other grain,|een andere zin aanwijst wordt verstaan onder— lingen. 
and, except in sub-section (1) and (8) of section «ce + 45 an 
fourteen, includes fermented liquor made from see inc gemeenlik gebrouwd door naturel- 

prickly pears (commonly called prickly pear beer), zonderd in sub-artikels (1) en (3) van artikel veortion 
seemeniod His mada aeome ‘AGaey (commonly sluit in geestrijke drank gemaakt van turkse vijgen 
mailed Howey cer) Bnd. any other ttmented Hqgor (gewoonlik “turksevij bier enoemd) gegiste aecik which the Governor-General may from time to time maakt honi Js ik honi be 8 d 
by proclamation in the Gazette declare to be included ge ll der oning (gewoontl “died ler genoemd), ‘i, this definition « en alle - ere geostrij ° ran on die le Goeverneur- 

Minister? means the Minister of Native Affairs or Serant vetlel ood a a Mie te in 7 Staats- 
in his absence any other Minister of State for the ME ‘ater ” “Ie Mini han Na . ile Z ik = f in .. 
time being acting on his behalf ; , oh mF h ‘d en Nice “"i * od ° ‘dc “he 

’ native’? means any person who is a member of an eieeae ha d gen an Sh: + ick d we ee ont ° 
aboriginal race or tribe of Africa. Where there is eee ce Pe Be Epa Wane 
any reasonable doubt as to whether any person ce 2 . . . 
falls within this definition the burden of proof shall ne Afrika name os aoe oi oan 
be upon such person ; - . : 2 , .: 

‘* prescribed ” means prescribed under this Act or the op de vento die definitie valt ligt de bewijs 
regulations ; : ? . 

« segalation * means a regulation made and in force _ Meargesoleeyan ©. Woorgeachreven: bij: deze, Wot of ‘oan 
under the Act; 7 neta lati t ld kracht ond 

“urban area’? means an area under the jurisdiction Se eine Wick < regulatie vastgesteld en van kracht onder 
of an urban local authority ; 7 4 ; os ; 

“urban local authority” means any municipal council, stodelikt bestuursgebied © net gebied onder het gezag 

buronels fecal: tow omuncll on : village ‘won, “stedelik bestuur” cen municipaliteitsraad burgraad 
Tocal hoard, or este bean management bogrd, stadsraad of dorpsraad, of een stadskomitee, dorps- 

; ‘ bestuurskomitee, lokaalkomitee of gezondheidskomitee. 

> title 22. This Act may be cited for all purposes as the Natives| 22. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel 
om- (Urban Areas) Act, 1922, and shall commence and come into|jals de Naturellen (Stedelike Bestuursgebieden) Wet 1922, en en inwerking 
oment operation on a date to be fixed by the Governor-General by|treedt in werking op een door de Goeverneur-generaal bij o van 

proclamation in the Gazette. . proklamatie in de Staatskoerant nader vast te stellen datum,     
ote
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Schedule. 

Laws REPEALED. 

Bijlage. 

HERROEPEN WETTEN. 

    

Pro- 
vince or 

Union. 

Cape of 
Good 
Hope. 

Natal 

    

  

  

  

  
  

| 

  

i 
| 
| 

  

    

  
  

  
  

No. and year Long or short Pro. | No. enJaar van | Lange of korte titel | Omvang van her- 

of law. title or subject Extent of repeal. vincie Wet. of onderwerp van roeping. 

of law. of Unie. wet. 

Act No. 39 of | The Queenstown | Section thirty-seven, inso 

1879. Municipality | far as it relates to Kaap Wet No. 39 van | De Queenstown | Artikel zeren en dertig. 

Act, 1879. natives and  native|de 1879. Municipaliteit voor zover het be- 

locations. Goede Wet, 1879. trekking heeft op 

Hoop. naturellen en natu- 

Act No. 23. of| The East London. | Section thirty-eight, in so rellenlokaties. 

1880. Municipality far as it relates to ss Wet No. 23 van | De Oost Londen Artikel acht en dertig, 

Act, 1880. natives and native 1880. Municipaliteit voor zover het he- 

locations. Wet, 1880. trekking heelt op 

| naturellen en natu- 

Act No. 11 of | The Kimberley | Sections forty-nine and | rellenlokaties. 

1883. Borough Act, | seventy-two,inso far as 2 Wet No. 11 van | De Kimberley Burg | Artikels negen en vver- 

1883. they relate to natives 1883. Wet, 1883. tig entwee enzeventig, 

or native locations. 
_ voor zover zij be- 

: 
| trekking hebben op 

Act No. 20 of | The Vagrancy | The whole. | naturellen en natu- 

1891. Act Amendment | 
| rellenlokaties. 

Act, 1891. * Wet No. 20 van | De Landloperij Wet | G eheel. 

1891. Wijzigings Wet, 

Act No. 12 of | The Local Bodies | The whole. 1891. 

1893. Increased Powers - Wet No. 12 van | De plaatselike Lich- | Geheel. 

Act, 1893. 1893. amen  Vermeer- 
derde Bevoegd- 

Act No. 11 of | The East London | Sub-sections (24) to (31) heden Wet, 1893. | 

1895. Municip ality inclusive of section * Wet No. 1] van | De Oost Londen | Sub-artikels (24) tot 

Amendment | five, sections twelve, 1895. Municipaliteit Wij-| (31) (beide inbegre- 

Act, 1895. thirteen and fourteen, in. zigings Wet, 1895. | pen) van artikel vijf, 

so far as they relate to 
artikels twaalf, der- 

: natives or native 
| tien en veertien, voor 

: locations. | | gover zij betrekking 

Act No. 23 of | The Public Health | Sub-section (7), section! | hebben op naturellen 

1897. Amendment, nine and section sixty-| | of naturellenlokaties. 

Act of 1897. eight. i PP Wet No. 23 van | De Openbare Ge- | Sub-artikel (7) van 

‘ 
| 1897. yondheids Wijzi- | artikel negen en arti- 

Act No. 27 of | The Port Eliza- | Sections two hundred | gingswet van 1897. | kel acht en zestig. 

1897. beth Municipal | and four to two hundred i Wet No. 27 van | De Port Elizabeth | Artikels twee honderd 

Act, 1897. and nine inclusive. 1897. : Municipale Wet, en vier tot en met 

| 1897. twee honderd en. negen 

Act No. 28 of | The Liquor Law | Proviso (b) to section) ., Wet No. 28 van De Drankwet Wij- | Voorbehoud (#) van 

1898. Amendment || seven. 1898. ' zigingswet, 1898. artikel zeven. 

Act, 1898. ; 1% Wet No. 40 van. De Naturellereserve | Geheel. 

| | 1902. - Lokaties Wet, | 

Act No. 40 of | The Native Re- | The whole. ' 1902. 

1902. serve Locations | i - Wet No. 15 van | De Uitenhage Muni- | Artikel honderd drie 

Act, 1902. | 1904, cipaliteit Wet, | en twintig sub-arti- 

Act No. 15 of | The — Uitenhage | Section one hundred and 1904, kels (48) tot (55) 

1904. Municipal Act, , twenty-three — sub-sec- | van artikel honderd 

1904. | tions (48) to (55) of : vif en twintig, voor 

| section one-hundred 
zover zij betrekking 

| and twenty-five, insofar 
hebben op naturellen 

as they relate to : of naturellenlokaties. 

natives or native es Wet No. 8 van | De Naturellereserve | Geheel. 

| locations. 1905. | Lokaties Wijzi- 

Act No. 8 of | The Native Re- , The whole. | gings Wet, 1905. 

1905. serve Locations , Loong Wet No. 27 van | De Kingwilliams- | Sub-artikels (41) tot 

Amendment | ‘ 1905. | town Burg Wet, | en met (48) van 

Act, 1905. ! . | 1905. artikel henderd vier 

Act No. 27 of | The King Wil- | Sub-sections (41) to (48) ! entuintig, voor z0ver 

1905. liam’s Town | inclusive of section zij betrekking heb- 

Borough Act, | one hundred and twenty- i ben op naturellen en 

1905. | four,inso far as they naturellenlokaties. 

| yelate to natives or ia Wet No. 32 van | De Private Loka- Voorbehoud van arti- 

| native locations. 1909. ties Wet, 1909. kel vijftten, voor z0- 

Act No. 32 of | The Private Loca-! Proviso to section fifteen, | ver het betrekking 

1909. tions Act, 1909. inso tar as it relates to : heeft op een munici- 

| a municipality or vil- paliteit of dorpsbe- 

| lage management. i stuursraad. 

| | board. Natal Wet No. 28 van Wet om stadsraden | Geheel, behalve voor 

' Act No. 28 of | Act to enable | The whole, except in so 1902. ' in staat te stellen | zover het betrekking 

; 1902. Town, Councils | far as it relates to the | betere voorziening heeft op de registra- 

; to make better | registration of togt- | te maken met be- | tie van togtmannen. 

provision in re- | men. | trekking tot het 

gard to the togt | | togtstelsel in Bur- 

Jabour system | | gen. 

| in Boroughs. i Wet No. 2 van | Wetom stadsraden | Geheel. 

Act No. 2 of | Act to enable , The whole. \ 1904. ' in staat te stellen 

| 1904. Town Councils | | lokaties op te rich- 

i | to establish | i ten. 

locations. | ” Wet No. 23 van | De Kafferbier Wet Artikels elf tot en met 

Act No. 23 of | The Native Beer , Sections eleven to twenty- 1908. vier en twintig. 

1908. Act. four inclusive. 
| 
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Pro- No. and year | Long or short Pro- | No. en jaar van | Lange of korte titel | Omvang van her- 

vince or of law. | title or subject Extent of repeal. vincie wet. of onderwerp van roeping. 
Union. | of law. of Unie. wet. 

Trans- | V.R.R. Art. 104 | Coloured People | The whole. Trans- | V.R.B. Art. 104 | Kleurlingen in Ste- | Geheel. 

vaal. of 1871. in Towns. vaal. van 1871 den. 
is V.R.R. Art. 1256 , Regulations for | Sections thirty-six to i V.R.B. Art. 1256,| Regulaties voor Ste- | Artikels zes en dertig 

of 1899. Towns. thirty-nine inclusive. van 1899, den. tot en met negen en 
ss Proclamation, The Pretoria | Sub-section (4) of sec- a dertig. 

No. 7 of 1902. Municipal Pro- | tion twenty-seven. 59 Proklamatie No. | De Pretoria Muni- | Sub-artikel (4) van 

clamation, 1902. 7 van 1902. cipale Proklama- artikel zeven en twin- 
- Ordinance No. | The Municipal | Section thirty-seven and tie, 1902. tig. 

58 of 1903. Corporations sub-sections (45) and 4 Ordonantie No. | De Municipale Kor--| Artikel zeven en dertig 
| Ordinance, 1902.| (46) of section forty- 58 van 1903. poraties Ordonnan-| en sub-artikels (45) 

| two. tie, 1902. en (46) van artikel 
Ordinance No. | The Municipal | Section twenty-one and twee en veertig. 
41 of 1904. | Corporations paragraph (e) of section . Ordonnantie No. | De Municipale Kor- | Artikel een en twintig 

Amendment twenty-six. 41 van 1904. poraties Wijzigings| en paragraaf (e) van 
Ordinance, 1904. Ordonantie, 1904. artikel zes en twintig. 

7 Ordinance No. The Municipal | Sections one and two. + Ordonantie No. | De Municipale Wij- | Artikels een en twee. 
17 of 1905. Amendment 17 van 1905. zigings Ordonan- 

Ordinance, 1905. tie, 1905. 
% Ordinance No. | The Municipal | Section ten in so far as it * Ordonantie No. | De Municipale Wij- | Artikel ten voor zo- 

26 of 1906. Amending Ordi- | relates to natives or 26 van 1906. zigings Ordonantie,| ver het betrekking 
nance, 1906. native locations. 1906. heeft op naturellen 

s Ordinance No. | The Johannes- | Sections thirty-eight and of naturelle lokaties. 
II. (Private), | burg Municipal | thirty-nine; sub-sec-| _,, Ordonantic No. | De Johannesburg | Artikels acht en dertig 
1906, Ordinance, 1906,| tion (75) of section, II. (Private), | Municipale Ordo- | en negen en dertig ; 

forty-one and the first 1906. nantie, 1906, sub-artikel (75) van 
portion of sub-section artikel een en veertig 
(76) of section forty-one en het eerste ge- 
up to and including the deelte van sub-arti- 
words “ and further ”’, kel (76) van artikel 
in so far as they relate cen en veertig tot en 
to natives or native met de woorden “ en 
locations. . verder ”’ voor zover 

Orange | Law. No. 8 of Coloured People | The whole. zij betrekking heb- 
Free 1893. in Towns and ben op naturellen of 
State. Villages. naturelle lokaties. 

” Ordinance No. | The Bloemfon- | Sections one hundred Oranje | Wet No. 8 van | Kleurlingen in Ste- | Geheel. 

35 of 1903. tein Municipal and eighteen, one hun-|Vpy- 1893. den en Dorpen. 
— Ordinance, 1903.| dred and nineteen and | staat, f 
| one hundred and twenty-| Ordonantie No. | De Bloemfontein | Artikels honderd en 
| one. 35 van 1903. Municipale Ordo- | achitien, honderd en 

» Ordinance No. ‘The Municipal | Sections one hundred nantie, 1903. negentien en honderd 
6 of 1904. Corporations and three to one hun- en twintig. 

    
Ordinance, 1904.   

  

Ordinance No. | The Villages 
12 of 1904. Management 

| Ordinance, 1904. 
Ordinance No. | The Municipal 

14 of 1905. Corporations 
| (Supplementary) 

Ordinance, 1905. 
Ordinance No, | The  Bloemfon- 
19 of 1905. tein Municipa- 

| lity (Supplemen- 
tary) Ordinance, 

| 1905. 
Ordinance No. The Villages} 
18 of 1906. | Management 

Amendment Or- 
dinance, 1906. 

Ordinance No. | The Bloemfon- 
16 of 1907. | tein Municipal 

Amendment Or- 
dinance, 1907. 

Act No. 12 of The Licensing of 
1909. Native Eating 

Houses Act, 
| 1909.   

dred and seven inclusive 
and section one hun- 
dred and nine. 

Sub-section (15) of sec- 
tion, nineteen. 

Section sixteen and sub- 
section (8) of section 
seventeen. 

Section seven and sub- 
section (7) of section 
nine. 

Sections nine, ten and 
eleven. 

Sub-section (4) of sec- 
tion two. 

In so far as it relates to   urban areas. 

  

  
Ordonantie No. 

6 van 1904. 

Ordonantie No. 
12 van 1904. 

Ordonantie No. 
14 van 1905. 

Ordonantie No. 
19 van 1905. 

Ordonantie No. 
i8 van 1906. 

Ordonantie No. 
16 van 1907. 

Wet No. 12 van 
1909.   

De Municipale Kor- 
poraties Ordonan- 
tie, 1904. 

De Dorpsbestuur 
Ordonantie, 1904. 

De Municipale Kor- 
poraties (Aanvul- 
lings), Ordonantie 
1905. 

De Bloemfontein 
Municipaliteit 
(Aanvallings) Or- 
donantie, 1905. 

De Dorpsbestuur 
Wijzigings Ordo- 
nantie, 1906. 

De Bloemfontein 
Municipale Wijzi- 
gings Ordonantie, 
1907. 

Het Licentieren van 
Kaffereethuizen 
Wet, 1909.   

Artikels honderd en 
drie tot en met hon- 
derd en zeven en arti- 
kel honderd en negen. 

Sub-artikel (15) van 
artikel negentien. 

Artikel zestien en sub- 
artikel (8) van arti- 
kel zeventien. 

Artikel zeven en sub- 
artikel (7) van arti- 
kel negen. 

Artikels negen, tien en 
elf. 

Sub-artikel (4) van 
artikel twee. 

Voor zover het betrek- 
king heeft op stede- 
like gebieden. 
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BILL 
To enable effect to be given to the International 

Convention for regulating air navigation, and to 
make provision for the control, regulation and 
encouragement of flying within the Union and 
for other purposes incidental thereto. 
  

  

(To be introduced by the Minister or Posts AND 
TELEGRAPHS.) 
  

‘RE 
B the Senate and the House of Assembly of the Union of 
South Africa, as follows :— 

  

1. The ratification on behalf of the Union of South 
Africa, by His Majesty the King, of the International Con- 
vention for determining, by a common agreement between 
the Powers and States signatory to that Convention, certain 
uniform rules with respect to International Air Navigation, 
is together with the additional protocol to that Convention, 
hereby confirmed. 

The Convention was signed at Paris on the thirteenth day 
of October, 1919, and the additional protocol thereto was 
signed on the first day of May, 1920. The terms of the Con- 
vention and additional protocol thereto, are set out in the 
Schedule to this Act. The instrument of ratification of the 
Convention and additional protocol thereto, was signed by 
His Majesty the King on the eleventh day of April, 1921. 

2, The Governor-General may— 
(a) issue such proclamations as appear to him necessary 

for carrying out the Convention referred to in section 
one, and for giving effect thereto or to any of the 
provisions thereof ; 

(b) do all things necessary to ratify or cause to be rati- 
fied ‘on behalf of the Union of South Africa, any 
amendments of or additions to the Convention which 
may from time to time be made and, by proclama- 
tion in the Gazette, declare that the amendments or 

additions so ratified shall be observed and have the 
force and effect of law in the Union: Provided that 
copies of any amendments or additions so ratified 
or proclaimed shall be laid upon the tables of both 
Houses of; Parliament within fourteen days after 
their publication in the Gazette if Parliament is then in 
session or, if Parliament is not then in session, within 

fourteen days after the commencement of its next 
ensuing” session. 

(c) by proclamation in the Gazette, declare that any or 
all of the provisions of the said Convention or any 
amendments thereof or additions thereto which 
are under this section proclaimed to have force 
and effect in the Union in respect of international 
air navigation shall, with such modifications or adap- 
tations and such consequential and supplementary 
provisions as may be necessary or expedient, apply 
also to air navigation within the limits of the Union. 

3. (1) The Governor-General may make regulations relating 
to all or any of the following matters or things, namely :— 

(a) The carrying out and giving effect to the provisions 
of the Convention ; 

(b) the safety and security of persons and property and 
the prohibition of flying at such heights or in such 
manner as is deemed to be dangerous to life and 
property ; 

(c) the licensing, inspection, and regulation of aerodromes 
or other places set apart for the use of aircraft; the 
scales of charges at licensed aerodromes ; the licensing 
or certificating of persons employed at aerodromes 
in the inspection or supervision of aircraft ; the regis- 
ters and information to be kept at such aerodromes 

WETSONTWERP 
Om gevolg te geven aan de Internationale Konventie 

(Le worden ingediend door de 

voor het regelen van de luchtvaart en om voor- 
ziening te maken voor het toezicht houden op, 
regelen en aanmoedigen van het vliegen binnen 
de Unie en voor andere daarmede in verband 
staande doeleinden. 
  

MiInisteR van Post EN 

THELEGRAFIE.) 

IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty] 

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

als volgt :—- : 
1. De goedkeuring verleend door Zijn Majesteit de Koning Goedkeuri 

ten behoeve van de Unie van Zuid-Afrika aan de Internationale 
van Inter- 
nationale 

Konventie tot vaststelling bij onderlinge overeenstemming Lychty: 
tussen de Mogendheden en Staten welke gezegde Konventie Konventie 
ondertekend hebben, van zekere algemene regels betreffende 
internationale luchtvaart, wordt tezamen met het aanvullende 
protokol van de Konventie bij deze bekrachtigd. 

De Konventie was gctckend te Parijs op de dertiende dag 
van Oktober 1919 en het aanvullende protokol was getekend 
op de eerste dag van Mei 1920. De bepalingen van de Kon- 
ventie en het aanvullende protokol zijn opgenomen in de 
Bijlage van deze Wet. De akte van goedkeuring van de 
Konventie en het aanvullende protokol werden op de elfde 
dag van April 1921 door Zijn Majesteit de Koning getekend. 

2. De Goeverneur-generaal kan— 

(a) De naar zijn oordeel nodige proklamaties uitvaardigen 

Bevoegd- 
heid tot 

: i : : uitvoerin, 
om de Konventie vermeld in artikel een uit te voeren enibberiaenil 
en gevolg te geven aan enige voorziening daarvan ; van Konve 

b) de nodige stappen nemen om wijzigingen in of aan- tie. 
SD 4 = o 

vullingen van de Internationale Konventie, welke 
van tijd tot tijd worden aangebracht te bekrachtigen, 
of te doen bekrachtigen en bij proklamatie in de 
Staatskoerant verklaren, dat genoemde wijzigingen of 
aanvullingen * zoo bekrachtigd, in acht genomen 
worden en kracht van wet hebben in de Unie; met 
dien verstande, dat afschriften van alle wijzigingen 
of aanvullingen aldus bekrachtigd of geproklameerd 
op de Tafels van beide Huizen van het Parlement 
gelegd worden, binnen veertien dagen na _ bekend- 
making in de Staatskoerant, wanneer het Parlement 
zit, of, wanneer het Parlement alsdan niet zit, binnen 
veertien dagen na de aanvang van zijn eerst-volgende 
zitting ; 

(c) bii proklamatie in de Staatskoerant verklaren, dat 
enkelen of al de bepalingen van de Internationale 
Konventie, of wijzigingen of aanvullingen daarvan, 
die krachtens dit artikel geproklameerd zijn van 
kracht te wezen ten opzichte van internationale 
luchtvaart, met zodanige wijzigingen en veranderingen 
en zulke aanvullende bepalingen ten gevolge daarvan 
als nodig zijn, ook van toepassing zijn op de lucht- 
vaart die tot binnen de grenzen van de Unie beperkt 
is. 

3. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties maken met Regulaties. 
betrekking tot alle of een of meer van de volgende zaken of 
onderwerpen, namelik—   (c) het uitvoeren van en gevolg geven aan de bepalingen 

van de Internationale Konventie ; 
(6) de veiligheid en zekerheid van personen en eigendom 

en het verbieden van vliegen op hoogten of wijzen 
welke gevaarlik geacht worden voor leven of eigendom ; 

(c) het licentiéren, inspekteren en regelen van aero- 
dromen of andere ten gebruike van luchtvaartuigen 
gereserveerde plekken ; de tarieven van betalingen 
aldaar, het licentiéren van of uitreiken van certifi- 
katen aan personen aan aerodromen verbonden voor 
het inspekteren van en toezicht houden over lucht- 

 



  

  

  

and the manner in which they shall be kept; pro- 
hibiting or regulating the use of unlicensed aero- 
dromes ; access to aerodromes and places where 
aircraft have landed and access to aircraft factories 
for the purpose of inspecting the work therein carried 
On ; 

(_) the manner and conditions of the issue and renewal 
of any certificate or licence required under this Act or 
under the Convention, including the examination 
and tests to be undergone and the form, custody, pro- 
duction, cancellation, suspension, endorsement and 
surrender of any such certificate or licence ; 

(e) the keeping and form of the register of Union aircraft ; 

(f) the conditions under which aircraft may pass, or 
goods or passengers may be conveyed by aircraft into, 
within or from the Union ; 

(g) the areas within which, or the aerodromes at which, 
aircraft coming from any place outside the Union 
shall land, and the areas within which or the aero- 
dromes from which aircraft shall depart to any place 
outside the Union ; 

(h) the exemption from the provisions of this Act or of 
the Convention, or any of them or any portion of 
them, of aircraft flown for experimental purposes, 
or any other aircraft, or any persons, where it appears 
unnecessary that such provisions should apply ; 

(1) the fees to be paid in respect of the grant of any certi- 
ficate or licence or otherwise for the purpose of this 
Act, or of the Convention ; 

(7) the control of aerial lighthouses and lights at or in 
the neighbourhood of aerodromes and aerial light- 
houses ; 

(4) the signals which may be made by aircraft and persons 
carried therein ; 

(/) measures for preventing aircraft flying over prohibited 
areas or entering or leaving the Union in contra- 
vention of any provision of this Act ; 

(m) the prevention of nuisances arising out of air navi- 
gation or aircraft factories, aerodromes or other 
aircraft establishments ; 

(n) the persons by whom accidents shall be notified, the 
procedure to be followed in notifying accidents and 
in holding accident enquiries ; 

(v) prohibiting, pending investigation, access to or inter- 
ference with aircraft to which an accident has oc- 
curred, and authorising any person, so far as may be 
necessary for the purposes of an investigation, to 
have access to, examine, remove, take measures 

for the preservation of, or otherwise deal with, any 
such aircraft ; 

(p) authorising or requiring the cancellation, suspension, 
endorsement, or surrender of any licence or certificate 
granted under this Act where it appears on an investi- 
gation that the licence ought to be cancelled, sus- 
pended, endorsed, or surrendered, and authorising 
or requiring the production of any such licence for 
the purpose of being dealt with, 
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vaartuigen; de in zodanige aerodrooms te houden 
registers en aantekeningen en de wijze waarop 2ij 
gehouden moeten worden; het verbieden of regelen 
van het gebruik van niet-gelicentiérde aerodromen ; 
toegang tot aerodromen en plekken waar vliegtuigen 
neder gedaald zijn en toegang tot fabrieken van lucht- 
vaartuigen voor het inspekteren van de werkzaam- 
heden die daarin verricht worden ; 

(d) de manier en voorwaarden van uitreiking en ver- 
nieuwing van ingevolge deze Wet of ingevolge de 
Internationale Konventie vereiste certifikaten of 
licenties, alsmede het onderzoek naar bekwaamheid en 
de proeven te worden gesteld en de vorm, bewaring, 
vertoning, vernietiging, schorsing, endossering en 
afgifte van zodanige certifikaten of licenties ; 

(e) het bijhouden en de vorm van het register van lucht- 
vaartuigen van de Unie ; 

(f) de voorwaarden waarop luchtvaartuigen kunnen reizen, 
of goederen of passagiers per luchtvaartuig vervoerd 
worden, naar, binnen, of uit de Unie; 

(g) de streken waarbinnen, of de aerodromen bij welke, 
van plekken buiten de Unie komende luchtvaartuigen 
moeten landen, en de streken waarbinnen of de aero- 
dromen vanwaar luchtvaartuigen naar plekken buiten 
de Unie moeten vertrekken ; 

(h) het vrijstellen van een of meer van de bepalingen of 
van een gedeelte van deze Wet of van de Internationale 
Konventie, van luchtvaartuigen waarmede geeks- 
perimenteerd wordt of van andere luchtvaartuigen of 
personen wanneer het onnodig blijkt zodanige be- 
palingen toe te passen ; 

(7) de gelden te worden betaald ten aanzien van de uit- 
reiking van certifikaten of licenties of anderszins voor 
het doel van deze Wet of van de Internationale 
Konventie ; 

(7) het toezicht op vuurtorens ten dienste van de lucht- 
vaart en op lichtbakens in of nabij aerodromen en 
luchtvuurtorens ; 

(k) de signalen welke gegeven worden door luchtvaar- 
tuigen en daarin vervoerde personen ; 

(!) maatregelen om te beletten dat luchtvaartuigen over 
verboden terreinen vliegen of in strijd met de bes 
palingen van deze Wet de Unie binnenkomen of 
verlaten ; 

(m) het beletten van hinder en overlast voortvloeiende uit 
de luchtvaart of luchtvaartuig fabrieken, aerodromen 
of andere gebouwen in verband met luchtvaart ; 

(n) de personen door wie ongelukken gerapporteerd worden 
en de bij het rapporteren van ongelukken en bij het 
houden van onderzoeken naar ongelukken te volgen 
handelwijze ; 

(0) het beletten, véér of gedurende onderzoek, van toe- 
gang naar, of het zich bemoeien met luchtvaartuigen 
waarmede een ongeluk gebeurd is, en het machtigen 

‘van personen, voor zover voor de doeleinden van het 
onderzoek nodig mocht zijn, om toegang te hebben tot 
zodanig luchtvaartuig, dit te onderzoeken, vervoeren, 
maatregelen te treffen voor het behoud ervan, of op 
andere wijze daarmede te handelen ; 

(p) het machtigen tot of vorderen van de vernietiging, 
schorsing, endossement of afgifte van een krachtens 
deze Wet verleende licentie of certifikaat, wanneer 
bij een onderzoek blijkt, dat de licentie behoort te 
worden vernietigd, geschorst, geéndosseerd of afge- 
geven, en het machtigen tot of vorderen van over- 
legging van een zodanige licentie om behandeld te 
worden ; 

xv 

  

and generally for the better carrying out of the objects andjen in het algemeen om beter gevolg te geven aan de doeleinden en 
purposes of this Act, the generality of this provision not beingjoogmerken van deze Wet, zullende de algemene strekking van 
limited by the particular matters provided in the preceding|deze voorziening geen beperking ondergaan uit hoofde van 
paragraphs of this section. biezondere bepalingen in de vorige paragrafen van dit artikel, 
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(2) Any regulations made under this Act may prescribe 

penalties for the contravention thereof or failure to comply 

therewith and the mode of enforcing such penalties, and may 

also impose different penalties in case of a second or subsequent 

contravention or non-compliance, but no such penalty shall 

exceed the penalties mentioned in section fifteen. 

4, (1) The Governor-General may appoint a civil air board 

consisting of not more than seven persons, designate the 

chairman thereof, and make regulations regarding the period 

for which the members of the board shall hold office for the 

conduct of the business of the board and other matters relating 

thereto. 

(2) The board shall act in an advisory capacity and advise 

the Minister as to— 

(a) regulations to be made under this Act ; 

(b) matters arising out of the application to the Union 

of the Convention and the rules made under the 

Convention ; — 

(c) the encouragement and development of flying in the 

Union ; 

(d) proposals for the establishment of aerial goods, mai 

and passenger services within the Union and between 

the Union and adjoining territories ; 

and as to such other matters connected with. flying and aero- 

nautics as may be referred to the board by the Minister. 

5. (1) In time of war, whether imminent or actual, or 

within six months after a state of war has ceased to exist, or 

in time of great national emergency, the Governor-General 

may— 

(a) by proclamation in the Gazeite, declare that the Union 

or any portion of the Union including the territorial 

waters thereof, shall be a restricted area for the 

purpose of this section ; 

(b) issue orders and instructions in respect of any restricted 
area or part thereof— 

(i) regulating, restricting or prohibiting the navi- 

vation of all or any description of aircraft ; 

(ii) providing for taking possession of and using for 

the purposes of the Union Defence Forces or 

other His Majesty’s Forces, any aerodrome or 

landing ground, or any aircraft, machinery, 

plant, material or things found therein or thereon, 

subject to the payment of compensation in like 

manner as if the possession and use had been 

taken under powers conferred by the South 
Africa Defence Act, 1912; 

(iii) regulating, restricting or prohibiting thé use, 
erection, building, maintenance or establishment 

of any aerodrome, flying school, or landing 
ground, or any class or description thereof ; 

. 

(c) delegate to any person or persons in respect of any 

restricted area all or any of the powers set forth 
in paragraph (6) of this sub-section. 

(2) Any person to whom is assigned the duty of carrying 

out and giving effect to orders and instructions issued under 

this section, is hereby empowered to take all steps which 

are reasonable and necessary to secure compliance therewith, 

and no action for damages or compensation shall lie against 

the Government or any such person for any loss or damage 

sustained on account of such steps having been taken, nor, 

save as is otherwise in this section provided, shall any com- 

pensation be payable by reason of the operation of any order 
or instruction made under this section. 

(2) Elke krachtens deze Wet gemaakte regulatie kan straflen 

bedreigen voor overtredingen of niet-nakoming daarvan, 

alsmede de wijze waarop de uitvoering van zodanige straffen 

wordt verzekerd en kan ook verschillende straffen vaststellen 

in geval van een tweede of verdere overtreding of niet-nakoming, 

doch geen zodanige straf zal zwaarder zijn dan die in artikel 

vijftien bepaald. 
4. (1) De Goeverneur-generaal kan een Civiele Luchtraad be- 

staande uit hoogstens zeven personen benoemen, de voorzitter 

daarvan aanwijzen, en regulaties maken ten aanzien van het 

tijdvak gedurende hetwelk de leden van de raad hun ambt 

vervullen, voor het verrichten van het werk van de raad en 

andere daarmede in verband staande zaken. 

(2) De raad treedt op in een raadgevende hoedanigheid en 

dient de Minister van advies nopens— 

(a) krachtens deze Wet te maken regulaties ; 

(b) zaken voortvloeiende uit de toepassing van de Inter- 

nationale Konventie of wijzigingen of aanvullingen 

daarvan en de krachtens die Konventie gemaakte 

regulaties op de Unie; 
(c) het aanmoedigen en ontwikkelen van het vliegen in 

de Unie ; 

(d) voorstellen voor het oprichten van luchtdiensten voor 

het vervoer van goederen, post en passagiers in de 

Unie en tussen de Unie cn aangrenzende gebieden ; en 

zodanige andere zaken in verband met het vliegen en de lucht- 

scheepvaartkunde als door de Minister naar de raad verwezen 

worden. 
5. (1) In tijden van oorlog, hetzij dat het land cen oorlog 

ducht, hetzij dat het feitelik in een oorlog gewikkeld is, of 

binnen zes Maanden nadat een staat van oorlog opgehouden 

heeft te bestaan, of in tijden van groot nationaal gevaar, heeft 

de Goeverneur-generaal de volgende speciale bevoegdheden, 

namelik :— 

Hij kan— 

(a) bij proklamatie in de Staatskoerant verklaren dat de 

Unie of een gedeelte van de Unie met inbegrip van 

de territoriale wateren daarvan, voor de doeleinden 

van dit artikel of een “ beperkte”’ streek is ; 

(b) orders en instrukties vitvaardigen met betrekking tot 

een beperkte streek of gedeelte daarvan— 

(i) de vaart regelende, beperkende of verbiedende 

van alle of sommige soorten luchtvaartuigen ; 

(ii) voorziening makende voor het bezit nemen van 

en gebruiken voor doeleinden van de Verdedi- 

gingsmachten van de Unie of andere machten van 

Zijn Majesteit, ieder aerodroom of landings- 

plaats of ieder zich daarin of daarop bevindend 

luchtvaartuig, machinerie, inrichting, materiaal of 

dingen, tegen betaling van schadevergoeding op 

dezelfde wijze alsof bezit daarvan genomen en 

gebruik daarvan gemaakt was krachtens de voor- 

zieningen van de Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 

1912. 
het gebruik, de oprichting, het bouwen, het in 

stand houden of vestigen regelende, beperkende 

of verbiedende van aerodrooms, vliegscholen of 

landingsplaatsen, of van iets van dien aard ; 

(c) aan een persoon of personen ten aanzien van een be- 

perkte streek alle of een of meer van de in paragraaf 

(b) van dit sub-artikel genoemde bevoegdheden op- 

dragen. 
(2) Een ieder, die met de zorg voor het uitvoeren van en 

gevolg geven aan krachtens dit artikel gegeven orders en 

instrukties belast is, wordt hierbij gemachtigd en bevoegd 

verklaard om alle stappen te doen welke redelik en 

nodig zijn om de naleving daarvan te verzekeren en noch de 

Regering noch zo iemand kan in rechten worden aangesproken 

voor schadevergoeding of schadeloosstelling voor tengevolge van 

het nemen van zodanige stappen geleden, verlies of schade, 

noch wordt, behoudens waar in dit artikel anders bepaald is, 

schadevergoeding betaald om reden van de_ uitvoering 

van een krachtens dit artikel gegeven order of instruktie. 

(iii) 
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Any person who refuses or, without good and proper 
case, fails to comply with any order or instruction made or 
given ander or by virtue of this section, or who obstructs any 
person charged with the duty of carrying out and giving effect 
to any such order or instruction, shall be guilty of an offence 
and liable on conviction to a fine not exceeding five hundred 
pounds, or to imprisonment for one year without the option 
of a fine or to both such fine and imprisonment. 

6. (1) No place or building shall be used as a public aero- 
drome unless it has been registered and licensed under this 
Act, or approved by a duly prescribed authority. 

(2) For the purpose of this section, ‘‘ public aerodrome ” 
means any aerodrome at which charges are levied for the 
landing or housing of aircraft, or at which aircraft carrying 
passengers or goods for hire, land or depart. 

(3) There shall be kept at every licensed aerodrome a copy 
of this Act, the rules made under the Convention and all regu- 
lations made under this Act for the time being in force in the 
Union, and any person wishing to do so may, on application 
to the officer or person in charge of the aerodrome, inspect 
free of charge at all reasonable times this Act, and such rules 
and regulations. 

7. Notwithstanding anything contained in Chapter IX. of 
the Precious and Base Metals Act, 1908 (Transvaal) or any 
other law, the Governor-General may use or permit the use 
of ground held under mining title, or of open proclaimed land, 
or the erection of aerodromes or for landing places for air- 
craft: Provided that such use is not, in the opinion of the 
Government Mining Engineer, likely to interfere with actual 
mining operations or purposes incidental thereto. 

8. (1) No action shall lie in respect of trespass or in respect 
of nuisance, by reason only of the flight of aircraft over any 
property at a height, which, having regard to wind, weather 
and all the circumstances of the case, is reasonable, or the 
ordinary incidents of such flight, so long as the provisions of 
this Act and of the Convention are duly complied with ; but 
where material damage or loss is caused by an aircraft in flight, 
taking off, or landing, or by any person in any such aircraft, 
or by any article falling from any such aircraft, to any person 
or property on land or water, damages may be recovered 
from the owner of the aircraft in respect of such damage or 
loss, without proof of negligence or intention or other cause of 
action, as though the same had been caused by his wilful act, 
neglect or default, except where the damage or loss was caused 
by or contributed to by the negligence or wilful act of the 
person by whom the same was suffered : 

Provided that where any damages recovered from or paid 
‘by the owner of an aircraft under this section arose from 
damage or loss caused solely by the wrongful or negligent 
action or omission of any person other than the owner or some 
person in his employment, the owner shall be entitled to 
recover from that person the, amount of such damages, and in 
any such proceedings againt the owner the owner may, on 
making such application to the court and on giving such under- 
taking in costs as may be prescribed by rules of court, join any 
such person as aforesaid as a defendant, but where such person 
is not so joined he shall not in any subsequent proceedings 
taken against him by the owner be precluded from disputing 
the reasonableness of any damages recovered from or paid by 
the owner. 

(2) Where any aircraft has been bona fide leased or hired out 
for a period exceeding fourteen days to any other person by 
the owner thereof, and no pilot, commander, navigator, or   
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(3) Hij die weigert of, zonder goede en gegronde reden, 
in gebreke blijft een ingevolge en krachtens dit artikel gegeven 
order of instruktie na te komen, of die de persoon, belast 
met het uitvoeren van of gevolg geven aan zulk een order of 
instruktie belemmert, is schuldig aan een overtreding en wordt 
gestraft met een boete van hoogstens vijf honderd pond of met 
gevangenisstraf van een jaar zonder alternatief van boete, of 
met zodanige boete en gevangenisstraf. 

6. (1) Geen plek of gebouw mag als openbaar aerodroom 
gebruikt worden, tenzij] krachtens deze Wet geregistreerd 
en gelicentieerd, of door een daartoe aangewezen overheids- 
persoon goedgekeurd. 

(2) Voor het doel van dit artikel betekent ‘‘ openbaar aero- 
droom”’ elk aerodroom waar een zeker bedrag betaalbaar is 
voor het landen of opbergen van luchtvaartuigen of waar 
luchtvaartuigen, die passagiers of goederen tegen betaling 
vervoeren, landen of afvliegen. 

(3) Bij ieder gelicentieerd aerodroom moet een exemplaar 
voorhanden liggen van deze Wet, van de krachtens de In- 
ternationale Konventie gemaakte regels en van alle alsdan in 
de Unie van kracht zijnde krachtens deze Wet gemaakte 
regulaties en een ieder, die zulks wenst te doen en de dienst- 
doende hoofdbeambte van het aerodroom daarom verzoekt, 
kan de genoemde wet, regels of regulaties kosteloos inzien. 

7. Onverminderd de bepalingen voorkomende in Hoofdstuk Verlof om 
IX. van de Wet op Edele en Onedele Metalen, 1908 (Trans- geprokla- 

Aerodromen. 

vaal), kan de Goeverneur-generaal grond gehouden wit krachte reed of 
van een mijntitel of open geproklameerde grond_ ge- grond 
bruiken voor de oprichting van aerodromen of als landings- gehouden 
plaatsen voor luchtvaartuigen, of toestaan dat een dergelijk wit krachte 
gebruik daarvan gemaakt wordt, mits zodanig gebruik naar ji3) tot” 
mening van de Staatsmijningenieur geen belemmering voor gebruiken 
de mijn- of daarmede in verband staande werkzaamheden zal voor aero- 
opleveren. drooms, 

8. (1) Er kan geen aktie worden ingesteld wegens over- Overtreding, 
treding of hinder of overlast, enkel omdat een luchtvaartuig op hinder en 
zekere hoogte boven de grond over een eigendom is gevlogen, a 
wanneer zulks, in acht genomen de wind- en weersgesteldheid likhed oonr 
en al de andere omstandigheden van het geval, redelik is of de schade. 
gewone gang van zaken bij zulk een vliegtocht, indien ten- 
minste de bepalingen van deze Wet en van de Internationale 
Konventie zijn nagekomen, doch indien door een in vlucht 
zijnd, opstijgend of landend luchtvaartuig of door iemand in 
azuk een luchtvaartuig of door een uit zulk een luchtvaartuig 
vallend voorwerp, aan een op de grond of op het water zich 
bevindende persoon of eigendom materieel letsel of schade 
wordt toegebracht, kan de eigenaar van het luchtvaartuig voor 
de vergoeding van zodanig letsel of schade in rechten worden 
aangesproken, zonder dat nalatigheid of opzet of andere grond 
van aktie behoeft bewezen te worden, als ware zodanig 
letsel of schade door zijn opzettelike handeling, verzuim of 
nalatigheid veroorzaakt, behalve waar het letsel of de schade 
veroorzaakt of in de hand gewerkt is door de nalatigheid of 
opzet van de persoon die het letsel of de schade geleden 
heeft. : 

Met dien verstande dat wanneer krachtens dit artikel schade- 
vergoeding in rechten ingevorderd is van, of betaald door de 
eigenaar voor letsel of schade enkel en alleen veroorzaakt door 
het opzet of de nalatige handelwijze of verzuim van een 
andere persoon dan de eigenaar, of bij hem in dienst zijnde 
persoon, de eigenaar gerechtigd is van die persoon het als 
schadevergoeding betaalde bedrag in rechten terug te vorderen 
en in dergelijke akties tegen de eigenaar kan de eigenaar, bij 
verzoek aan het hof en na het stellen van zodanige zekerheid 
in zake kosten als door de regels van het hof voorgeschreven is, 
zich bij die persoon voegen als een verweerder, doch waar 
geen voeging plaats vindt belet dit hem niet om in latere akties, 
welke door de eigenaar tegen hem ingesteld mochten worden, 
de billikheid van in rechten van de eigenaar ingevorderde of 
door de eigenaar betaalde schadevergoeding te ontkennen. 

(2) Indien een luchtvaartuig ter: goeder trouw door de 
eigenaar voor een tijd niet langer dan veertien dagen aan 
een persoon verhuurd is en er geen bestuurder, gezagvoerder,
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operative member of the crew of the aircraft is in the employ- 
ment of the owner, this section shall have effect as though for 
references to the owner, there were substituted references to 
the person to whom the aircraft has been so leased or hired out. 

9. (1) In the event of any accident arising out of or in the 
course of air navigation and occurring in or over the Union 
or the territorial waters thereof, or in the case of Union aircraft 
wheresoever they may be, the Minister may appoint one or 
more persons as a board of inquiry, known as an accident 
inquiry board, to make an investigation into the cause of and 
responsibility for the accident and report to him thereon. 

(2) The accident inquiry board shall, if the accident occurred 
within the Union, have power to examine witnesses on oath 
and to summon witnesses, to administer the oath to witnesses, 
and to call for the production and grant inspection of books, 
legs, certificates, licences and other documents. The laws 
and rules governing the magistrates’ courts of the Union shall 
mutatis mutandis apply to procuring the attendance of wit- 

nesses, their examination, the production of books and docu- 
ments, and the like, and for that purpose the person appointed 
to hold the inquiry or the chairman of the accident inquiry 
board shall have power to sign such documents as may be 
necessary for the purpose of the inquiry, in the same manner 
as the magistrate or the clerk of the court has power to do 
under the rules of the magistrates’ court. Any process to be 

served for purposes of such an inquiry shall be served by the 
messenger of the magistrate’s court of the district in which the 

person upon whom service is to be made resides. 

(3) Nothing in this section contained shall be construed as 

affecting the powers or duties conferred upon magistrates or 
justices of the peace by the Inquests Act, 1919; but where 
an accident involving loss of life is enquired into under this 

section by a magistrate or by a board of which a magistrate is 
a member, the enquiry held under this Act may be a joint 
enquiry of the board and inquest of the magistrate. 

10. (1) No mails shall be carried by any aircraft without 
the consent in writing of the Postmaster-General and all pro- 

visions contained in any Act or in any regulations made there- 

under with regard to the despatching, conveying, and delivering 
of mails and all incidental services relating thereto shall, with 

such modifications and adaptations and such consequential and 
supplementary provisions as may by the Governor-General 

be declared by proclamation in the Gazette to be expedient 
and necessary, apply to the despatching, conveying and de- 
livering of mails by aircraft. 

(2) No radio-telegraphic or other system of telegraphic or 
telephonic communication shall be installed, maintained or 
operated in any aircraft, or at any aerodrome or landing ground, 
except by the Postmaster-General or under and in accordance 
with licences or other authorisations in respect of either or 
both personnel and apparatus granted or recognised by the 
Postmaster-General. 

ll. (1) The provisions of the Customs Management Act, 
1913, and of any other law— 

(a) prohibiting or restricting the importation into or 
exportation from the Union of any goods or property 
and penalising any contravention thereof ; 

(b) imposing any duty upon the importation or expor- 
tation of any goods or property, penalising any con-| . 
travention thereof, and providing means for the 
collection and payment of such duty, 

shall, with the necessary modifications, apply to the importation 
or exportation or attempted importation or exportation of 
such goods or property by aircraft. 

(2) The Governor-General may, by proclamation in the 
Gazette, declare that any of the remaining provisions of the 
laws mentioned in sub-section (1) of this section and any|   

schipper of lid van de bemannin; die het luchtvaartuig be- 
dient in dienst van de cigenaar is, wordt dit artikel gelezen 
als of “‘de eigenaar’”’ vervangen was door ‘‘de persoon aan 
wie het luchtvaartuig aldus verhuurd is.” 

9. (1) In geval van een ongeluk ontstaan door of in de loop 
van een luchtvaart en voorgevallen in of boven de Unie of de 
territoriale wateren daarvan, of in het geval van ongelukken 
in verband met luchtvaartuigen van de Unie, waar zij zich 
ook mogen bevinden, kan de Minister cen of meer personen 
aanstellen als Kommissie van Onderzoek, bekend als een Onge- 
vallen Onderzoekings Kommissie, om een onderzoek in te 
stellen naar de oorzaak van en de verantwoordelikheid voor 
het ongeluk aan hem daarover te rapporteren. 

(2) De Ongevallen Onderzoekings Kommissie heeft, als het 
ongeluk in de Unie voorgevallen is, de bevoegdheid om ge- 
tuigen te dagvaarden, de eed af te nemen en onder ede te 
ondervragen, en om de overlegging te vorderen en inzage te 
veroorloven van boeken, logboeken, certifikaten, licenties en 
andere dokumenten. De wetten en voorschriften van kracht 
in de magistraatshoven van de Unie zijn mutatis mutandis 
van toepassing op het verzekeren van de verschijning van 
getuigen, hun ondervraging, de overlegging van boeken cn 
dokumenten en dergelijke en voor dat doel heeft de persoon 
benoemd om het onderzoek te houden of de voorzitter van de 
Ongevallen Onderzockings Kommissie de bevoegdheid de doku- 
menter, welke voor het doel van het onderzoek nodig zijn, 
op de zelfde wijze te tekenen als de magistraat of diens klerk 
krachtens de regels van het magistraatshof bevoegd zijn te 
doen. Voor doeleinden van zodanig onderzoek te dienen 
stukken worden door de bode van het magistraatshof van het 
distrikt waarin de persoon op wie het stuk gediend moet 
worden woonachtig is, gediend. : 

(3) Geen voorziening van dit artikel heeft de bedocling 
afbreuk te doen aan de machten of plichten van magistraten 
of vrederechters volgens de Lijkschouwingswet, 1919: maar 
wanneer een onderzoek wordt ingesteld naar een ongeluk 
waarbij verlies van leven heeft plaats gevonden krachtens dit 
artikel door een magistraat of door een kommissie waarvan 
ecn magistraat cen lid is, kan het onderzoek ingesteld volgens 
deze Wet tegelijkertigd een onderzock zijn van de kommissie 
en lijkschouwing van de magistraat. 

10. (1) Zonder schriftelik verlof van de Postmeester-generaal 
wordt geen post met luchtvaartuigen vervoerd en alle be- 
palingen bevat in een of andere wet of uit krachte daarvan 
uitgevaardigde regulaties betreffende de afzending, het ver- 
voer en de aflevering van de post en alle daarmede in verband 
staande diensten, zijn, toepasselik op de afzending, het vervoer 
en de aflevering van de post per luchtvaartuig met zulke wij- 
zigingen en aanvullingen en daarmee in verband staande aan- 
vullende bepalingen als uitgevaardigd mogen worden door 
de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de Staatskoerunt. 

(2) Behalve door de Postmeester-generaal of ingevolge en 
overeenkomstig door de Postmeester-generaal toegestane of 
erkende licenties of andere machtigingen ten aanzien van 
personeel of toestel of beide, mag geen radio-telegrafies of 
ander telegrafies of telefonies kommunikatiesisteem in een 
luchtvaartuig een aerodroom of landingsplaats yeinstalleerd, 
onderhouden. of gebruikt worden. 

11. (1) De voorzieningen van de Wet op het beheer van de 
Doeane, 1913, en enige andere Wet die— 
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(a) de invoer in of uitvoer van de Unie van goederen of Doeane- 
eigendom verbiedt of beperkt en overtreding daar- 
van bestraft ; 

(b) rechten heft op de invoer of uitvoer van ygoederen 
of eigendom, overtreding daarvan bestraft en voor- 
ziening maakt voor de inning en betaling van zulke 
rechten, 

is met de nodige wijzigingen toepasselik op de invoer of uitvoer 
of gepoogde invoer of uitvoer van zulke goederen in een lucht- 
vaartuig. 

(2) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Staats- 
koerant verklaren dat een der overige voorzieningen van de 
Wetten vermeld in sub-artikel (1) van dit artikel of van andere
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provisions of any other law relating to customs or to the 
collection of customs duties now or hereafter in force shall, 
with the necessary modifications and with such consequential 
and supplementary provisions as appear necessary or expedient 
for the purpose, be applicable to the importation or exportation 
or attempted importation or exportation of goods or property 
by aircraft. 

12. (1) Notwithstanding anything in this Act contained, 
the provisions of the Immigrants’ Regulation Act, 1913, and 
any amendment thereof, and of the regulations made there- 
under relating to the admission of persons into the Union or 
any province by sea or land shall, with the necessary modifica- 
tions, apply to any persons seeking to enter by aircraft. 

(2) For the purpose of this section, the expression “ port” 
or “ port of entry” in the Immigrants’ Regulation Act, 1913, 
or any amendment thereof, means and includes any place 
within the Union at which an aeroplane, coming from outside 
the borders of ‘the Union, lands within the Union. 

18. (1) Where it is alleged by any person interested that a 
foreign aircraft making a passage through or over the Union 
infringes in itself or in any part of it any invention, design or 
model which is entitled to protection in the Union, any pro- 
vincial or local division of the Supreme Court having juris- 
diction may (pending action to be brought) order the detention 
of such aircraft until the owner thereof deposits or secures in 
respect of the alleged infringement a sum (in this section called 
the deposited sum), and upon such order being complied with, 
the aircraft shall not, during the continuance or in the course 
of the passage, be subject to further detention in respect of the 
same cause of action. 

(2) The deposited sum shall be such a sum as may be agreed 
between the parties interested, or in default of agreement shall 
be fixed by the court, and payment thereof shall be made or 
secured to the applicant in such manner as the parties may 
agree or the court may direct. In giving judgment in the action 
so to be brought by the claimant, the court shall grant an order 
as to the disposal of the deposited sum. 

- (3) For the purposes of this section, the expression “ owner ” 
includes the actual owner of an aircraft, and any person claim- 
ing through or under him, and the expression “ passage ”” 
includes all landings and stoppages in the course or the purpose 
of a flight. 

14, (1) If the owner, pilot or person in charge of any aircraft 
commits any offence under this Act, or if reasonable suspicion 
exists that such an offence has been committed, or attempted, 
or is about to be committed or attempted, any commissioned 
officer of the Union Defence Forces or of the South African 
Police or any officer of customs may, pending the trial of the 
charge, detain the aircraft from or in respect of which the 
offence was committed. Any person who, knowing of such 
detention, removes or causes to be removed any aircraft so 
detained, shall be liable to a fine not exceeding two hundred 
pounds or to imprisonment for a period not exceeding twelve 
months without the option of a fine or to both such fine and 
imprisonment : Provided that where recognisances are entered 
into or security deposited to the satisfaction of the authority 
having power to demand and receive the same, that authority 
may, if satisfied that the ends of justice will not thereby be 
prejudiced, order the release of the aircraft from further de- 
tention. 

(2) No officer of the customs authorised to grant clearance 
to any aircraft shall grant clearance to any aircraft while 
detained under the provisions of this section. 

15. (1) Any person who is guilty of a contravention of or 
an offence under this Act or the Convention, or who fails to 
comply with any provisions of this Act or of the Convention, 
or of the rules made under that Convention, with which it 
is his duty to comply, shall, except where another penalty is 

thans geldende wetten met betrekking tot de doeane en he 
innen van doeanerechten of die later ingevoerd mogen worden 
met de nodige wijzigingen aanvullingen of daarmee in verband 
staande aanvullende bepalingen van toepassing zijn op de 
invoer of uitvoer of gepoogde invoer of uitvoer van goederen 
of eigendom die per luchtvaartuig de Unie binnenkomen of 
verlaten. 

12. (1) Onverminderd het bij deze Wet bepaalde, zijn de 
bepalingen van de Wet tot regeling van de Immigratie, No. 
22 van 1913, of wijzingen daarvan en de uit krachte daarvan 
uitgevaardigde regulaties met betrekking tot de toelating van 
over zee of over land aankomende personen in de Unie of in een 
provincie daarvan, eveneens toepasselik op personen die per 
luchtvaartuig trachten binnen te komen. 

(2) Voor de doeleinden van dit artikel betekent en omvat 
de uitdrukking “haven” of “ toegangspoort ” in de Wet tot 
Regeling van de Immigratie, 1913, of wijzigingen daarvan, 
elke ‘binnen de Unie gelegen plek alwaar een van over de 
grenzen inkomend luchtvaartuig moet landen. 

18. (1) Indien door een belanghebbende beweerd wordt dat 
een buitenlands luchtvaartuig op zijn doortocht door of over 
de Unie, in zijn geheel of in een onderdeel ervan, een inbreuk 
vormt op een uitvinding, tekening, of model, gerechtigd 
tot bescherming in de Unie, kan de bevoegde provinciale of 
lokale afdeling van het Hooggerechtshof (hangende de in- 
stelling van een aktie) de inbeslagname van zodanig lucht- 
vaartuig gelasten totdat de eigenaar daarvan een zeker bedrag 
(in dit artikel het gedeponeerde bedrag genoemd) deponeert 
of zekerheid daarvoor stelt ten opzichte van de beweerde 

luchtvaartuig gedurende of in de loop van de doortocht niet 
aan verder beslag uit hoofde van dezelfde rechtszaak onderhevig. 

(2) Het gedeponeerde bedrag is een zodanig bedrag als 
tussen de belanghebbende partijen overeengekomen wordt, 
of, wanneer zij tot geen overeenkomst kunnen geraken, wordt 
het door het hof vastgesteld en de betaling ervan of de zeker- 
heidsstelling ervoor aan de applikant geschiedt op de wijze 
als door de partijen overeengekomen of door het hof gelast. 
Bij de uitwijzing van de aldus door de eiser in te stellen rechts- 
zaak beslist het hof over het gedeponeerde bedrag. 

(3) Voor het doel van dit artikel omvat de uitdrukking 
“eigenaar ” de werkelike eigenaar van een luchtvaartuig en 
de persoon die daarop rechten heeft verkregen en de uit- 
drukking “‘ doortocht ” alle landingsplaatsen en halten in de 
loop of op de route van een vlucht. 

14. (1) Indien de ecigenaar, bestuurder, of persoon belast 
met het toezicht over cen luchtvaartuig een overtreding van 
deze Wet begaat of indien redelik vermoeden bestaat dat 
zulk een overtreding plaats gevonden heeft of plaats zal 
vinden of een poging daartoe, kan iedere officier van de Unie 
Verdedigingsmachten, iedere officier van de Zuid-Afrikaanse 
Politie of iedere ambtenaar van de doeane het luchtvaartuig 
in beslag nemen waaruit of in betrekking waarmee de 
overtreding was begaan. Hij die, kennis hebbende van of van 
zodanig beslag, het luchtvaartuig onder beslag vervoert of 
doet vervoeren wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
twee honderd pond of met gevangenisstraf van ten hoogste 
twaalf maanden zonder alternatief van boete, of met 
zodanige boete en gevangenisstraf: Met dien verstande dat 
wanneer de ten laste gelegde overtreding van dien aard is dat 
borg kan gesteld worden en borgstelling getekend of sekuriteit 
gegeven is naar goedvinden van de overheidspersoon bevoegd 
dezelve te vorderen en aan te nemen, die overheidspersoon 
kan, indien naar zijn oordeel de loop van het recht niet verijdeld 
zal worden, het luchtvaartuig van verder beslag ontheffen. 
(2) Geen beambte van de doeane belast met de uitreiking 

van uitklarings certifikaten aan luchtvaartuigen is bevoegd 
een uitklarings certifikaat uit te reiken aan een luchtvaar- 
tuig, waarop beslag gelegd is in géevolge dit artikel. 

15. (1) Hij die schuldig is aan een overtreding van deze 
Wet of de Internationale Konventie, of die in gebreke blijft 
de bepalingen na te komen van deze Wet of van de Intor-   nationale Konventie of van de krachtens die Konventie ge- 
maakte regels, welke het zijn plicht is na te komen, wordt, 

inbreuk en wanneer aan zulk een order voldaan is, is het: 
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specially provided, be liable on conviction to a fine not ex- 
ceeding two hundred pounds or to imprisonment without the 
option of a fine for a period not exceeding six months or to 
both such imprisonment and fine. This section shall apply 
equally to the owner of an aircraft and to the pilot or person 
in charge thereof, unless the owner proves to the satisfaction 

of the court that the said contravention, offence of failure to 

comply, occurred without his order, permission or connivance. 
(2) The penalties provided in this Act shall be in addition 

to and not in substitution for any penalties imposed under any 

customs law or regulation, now or hereafter in force, relating 
to the importation or exportation of goods, and to persons 

entering or leaving the Union by aircraft. 

16, Any offence under this Act and any offence committed 

on a Union aircraft shall, for the purpose of conferring juris- 

diction, be deemed to have been committed in any place where 

the offender may, for the time being, be. 

17. (1) The provisions of this Act and of the Convention 

shall, except where expressly excluded under this Act or by 

proclamation or regulation, apply to all aircraft whilst in or 

over any part of the Union or the territorial waters thereof. 

(2) This Act shall not apply to aircraft or aerodromes be- 

longing to, or for the time being in use by, the Union or other 

His Majesty's Forces or to aircraft or aerodromes belonging 

to any of His Majesty's Governments while used exclusively 

for naval, military or other Government purposes : 

Provided that the Governor-General may, by proclamation 

in the Gazette, apply to any such aircraft or aerodromes, with 

or without modification, any of the provisions of this Act or 

of the Convention. 

18. Any expenditure incurred in connection with the ad- 

ministration of this Act and the carrying out and giving effect 

to the provisions of the Convention, shall be defrayed out of 

moneys specifically appropriated by Parliament for the pur- 

pose. Such moneys shall, subject to the provisions of the Act 

under which they are appropriated, be expended in such 

manner as the Minister may determine. 

19. In this Act, unless inconsistent with the context— 

“serodrome ” means any definite and limited ground or 

water area or any building used or intended to be 

used either wholly or in part, for the landing or de- 
parture of aircraft ; 

** aircraft ’? means and includes all flying machines, aero- 

planes, seaplanes, flying boats, and other aircraft 

designed to be heavier than air, also all airships and 

balloons or other aircraft designed to be lighter than 

air ; 
“Convention”? means the International Convention 

for the Regulation of Aerial Navigation signed at 

Paris on the thirteenth day of October, one thousand 

nine hundred and nineteen, and includes the 

additional protocol thereto and any additions to or 

amendments of the said International Convention 

ratified and proclaimed under the authority of section 
two (b) of this Act ; 

‘“‘ Minister 7’ means the Minister to whom the Governor- 

General may from time to time assign the administra- 

tion of this Act ; 

““gwner,” except where otherwise specially defined, 
means in relation to an aircraft or aerodrome the 

‘person in whose name the aircraft or aerodrome is 

registered, and includes any person who is or has 

been acting as agent in the Union for a foreign owner, 

or any person by whom the aircraft or aerodrome 
is hired at the time; 

“prescribed ” means prescribed by or under this Act or 

by or under any proclamation or regulation ; 
‘proclamation’ means any proclamation made and in 

force under this Act ; 

behalve wanneer een andere straf speciaal opgelegd is, gestraft 

met boete van ten hoogste twee honderd pond of met ge- 

vangenisstraf, van ten hoogste zes maanden zonder alternatief 

van boete, of met zodanige gevangenisstraf en  boete. 

Dit artikel is zowel op de eigenaar van een luchtvaartuig als 

op de bestuurder of gezagvoerder daarvan van toepassing, 

tenzij de eigenaar het hof afdoend bewijs levert dat de gezegde 

overtreding, of niet-nakoming zonder zijn orders, toestemming 

of oogluiking gepleegd is. - 
(2) De in dit artikel bedreigde straffen zijn bij wijze van 

uitbreiding en nemen niet de plaats in van de straffen 

opgelegd door thans van kracht zijnde of later in te voeren 

Doeanewetten of regulaties betreffende de invoer of uitvoer 

van goederen en personen die per luchtvaartuig de Unie binnen- 
komen of verlaten. 

16. Iedere overtreding van deze Wet en iedere overtreding 

begaan op een Unie luchtvaartuig wordt voor het doel van 

de bepaling van jurisdiktie geacht te zijn begaan op de plek 

waar de overtreder zich op die tijd bevindt. 
17. (1) De bepalingen van deze Wet en van de Internationale 

Konventie zijn, behalve waar zij in deze Wet of door pro- 

klamaties of regulaties nadrukkelik uitgesloten worden, van 

toepassing op alle luchtvaartuigen zo lang zij in of boven een 

gedeelte van de Unie en de territoriale wateren daarvan zijn. 

(2) Deze Wet is niet van tocpassing op luchtvaartuigen of 

acrodromen behorende aan of alsdan in gebruik door de Unie 

of andere machten van Zijn Majesteit of op luchtvaartuigen 

of aerodromen behorende aan een van Zijn Majesteits Rege- 

ringen, zo lang zij uitsluitend voor marine, militaire of andere 

Coevernements doeleinden gebezigd worden. 

Met dien verstande dat de Goeverneur-generaal de be- 

palingen van deze Wet of van de Internationale Konventie al 

of niet gewijzigd bij proklamatie in de Staatskoerant op 20- 

danige luchtvaartuigen of aerodromen kan toepassen. 

18. Alle kosten verbonden aan de uitvoering van deze Wet 

en aan het witvoeren van en gevolg geven aan de bepalingen 

van de Internationale Konventie worden betaald uit door 

het Parlement daarvoor speciaal toegestane gelden. Zulk 

bedrag wordt, met inachtneming van de bepalingen van de 

Wet waarbij het geld toegestaan is, besteed op de door de 

Minister te bepalen wijze. 
19. Voor de toepassing van deze Wet tenzij de samenhang 

een andere zin aanwijst wordt verstaan en inbegrepen onder— 

“aerodroom” een bepaald en beperkt stuk grond of 

water of een gebouw, geheel of gedeeltelik gebruikt 
of bedoeld voor gebruik als landings- of afvaartterrein 

van luchtvaartuigen ; 

*luchtvaartuig ’ alle vliegmachines, aeroplanen, zee- 

planen en andere luchtvaartuigen, bedoeld om 

zwaarder dan lucht te zijn, alsook alle luchtschepen 
en ballons of andere luchtvaartuigen, bedoeld om 
lichter dan de lucht te zijn ; 

‘““ Konventie ’ de Internationale Konventie voor het 
regelen van luchtvaart getekend te Parijs op de 

dertiende dag van Oktober Hen duizend negen hon- 
derd en negentien en omvat het aanvullende protocol 
daartoe en verdere aanvullingen of wijzigingen van 
de gezegde Internationale Konventie goedgekeurd 
en geproklameerd ingevolge artikel twee (b) van deze 
Wet ; 

‘“‘ Minister ’? de Minister door de Goeverneur-generaal van 
tijd tot tijd met de uitvoering van deze Wet belast ; 

“eigenaar”’, behalve waar speciaal anders omschreven, 
in verband met een luchtvaartuig of aerodroom, de 
persoon te wiens name het luchtvaartuig of aero- 
droom geregistreerd is en omvat iedere persoon die 
als agent voor een buitenlandse eigénaar in de Unie 
optreedt of is opgetreden, of een persoon door wie 

het luchtvaartuig of aerodroom op die tijd gehuurd is ; 
“ bepaald of voorgeschreven ” bepaald of voorgeschreven 

door of krachtens deze Wet of door of kraehtens 
daaronder gemaakte proklamaties of regulaties ;   ‘»roklamatie”” een ingevolge deze Wet gemaakte en 
van kracht zijnde proklamatie ; 
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“ veoulation ’’ means any regulation made and in force 

under this Act. 
“this Act’? includes any regulations ; 
“ Union ” includes the mandatory territory of South-West 

Africa ; 
“Union aircraft’ means an aircraft registered in the 

Union. 
20. This Act may be cited for all purposes as the Aviation 

Act, 1922, and shall commence and come into operation on a 
date to be fixed by the Governor-General by nraclamation in 
the Gazette. 

Schedule, 

CONVENTION FOR THE REGULATION OF AERIAL NAVIGA- 
TION. 

(13th October, 1919.) 

THE UNITED STATES OF AMERICA, BELGIUM, BOLIVIA, 
BRAZIL, THE BRITISH EMPIRE, CHINA, CUBA, ECUADOR, 
FRANCE, GREECE, GUATEMALA, HAITI, THE HEDJAZ, HON- 
DURAS, ITALY, JAPAN, LIBERIA, NICARAGUA, PANAMA, PERU, 
POLAND, PORTUGAL, ROUMANIA, THE SERB-CROAT-SLOVENE 

STATE, SIAM, CZECHO-SLOVAKIA, AND URUGUAY. 

Recognising the progress of aerial navigation, and that the establish- 
ment of regulations of universal application will be to the interest of all ; 

Appreciating the necessity of an early agreement upon certain prin- 
ciples and rules calculated to prevent controversy ; 

Desiring to encourage the peaceful intercourse of nations by means 
of aerial communication ; 

“reoulatie ’ een regulatie uitgevaardigd en van kracht 
volgens deze Wet; 

“deze Wet” de wet en een regulatie ; 
“Unie” de Unie van Zuid-Afrika en het Mandaatgebied 

Zuid-West-Afrika ; 
“ Unie luchtvaartuig ”’ 

geregistreerd is. 
20. Deze Wet kan voor alle doeleinden als de Luchtvaart- 

wet, 1922, worden aangeh 

in werking op een door de Goeverneur-generaal by proklamatie 
in de Staatskoerant vast te stellen datum. 

een luchtvaartuig dat in de Unie 

Bijlage. 

KONVENTIE VOOR HET REGELEN VAN DE LUCHTVAART. 

(13 Oktober, 1919.) 

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, BELGIE, BOLIVIA> 
BRAZILIE, het BRITSE RIJK, CHINA, CUBA, EDUADOR: 
FRANKRIJK, GRIEKENLAND, GUATAMALA, HAITI, DE 
HEDJAZ, HONDURAS, ITALIE, JAPAN, LIBERIA, NICARA- 
GUA, PANAMA, PERU, POLEN. PORTUGAL, ROEMANIE, 
DE SERVIES-CROATIES-SLOVEENSE STAAT, 
CZECHO-SLOVAKITA EN URUGUAY. 

Met erkenning van de vooruitgang van luchtvaart en van het feit 
dat het vaststellen van algemeen toepasselike regulaties in het belang 
van, allen wezen, zal ; : 

De noodzakelikheid inziend van een spoedige overeenstemming aan- 
gaande zekere beginselen en regelen die bedoeld zijn geschillen te voor- 
komen ; 

Verlangende vreedzame omgang tussen de volkeren aan te moedigen,   Have determined for these purposes to conclude a Convention, and 
have. appointed as their plenipotentiaries the following, reserving the 
right of substituting others to sign the same convention. 

[Names not printed.] 

Who have agreed as follows : 

CHAPTER I. 

GENERAL PRINCIPLES. 

Article 1. 

The high contracting parties recognise that every Power has complete 
and exclusive sovereignty over the air space above its territory. 

For the purpose of the present convention the territory of a State 
shall be understood as including the national territory, both that of the 
mother country and of the colonies, and the territorial waters adjacent 
thereto. 

Article 2. 

Each contracting State undertakes in time of peace to accord freedom 
of innocent passage above its territory to the aircraft of the other con- 
tracting States, provided that the conditions laid down in the present 
convention are observed. 

Regulations made by a contracting State as to the admission over its 
territory of the aircraft of the other contracting States shall be applied 
without distinction of nationality. 

Article 3. 

Each contracting State is entitled, for military reasons or in the 
interest of public safety, to prohibit the aircraft of the other contracting 
States, under the penalties provided by its legislation and subject to no 
distinction being made in this respect between its private aircraft and 
those of the other contracting States, from flying over certain areas of 
its territory. 

In that case the locality and the extent of the prohibited areas shall 
be published and notified beforehand to the other contracting States. 

Article 4. 

Every aircraft which finds itself above a prohibited area shall, as soon 
as aware of the fact, give the signal of distress provided in paragraph 17 
of Annex D and land as soon as possible outside the prohibited area at 
one of the nearest aerodromes of the State unlawfully flown over. 

CHAPTER II. 

NATIONALITY OF ATRORAFT. 

Article 5*. 

No contracting State shall, except by a special and temporary authori- 
sation, permit the flight above its territory of an aircraft which does not 

door luchtvaart verbindingen ; 
Hebben besloten voor deze doeleinden een konventie te sluiten en 

hebben de volgende als hun Gevolmachtigden aangesteld, zich het 
recht voorbehoudend anderen daarvoor in de plaats te stellen om deze 
Konventie te ondertekenen. 

[Namen niet Gedrukt.] 

Zijn als volgt overeengekomen :— 

HOOFDSTUK IT. 

ALGEMENE BEGINSELEN, 

Artikel 1. 

De hoge kontrakterende Partijen erkennen dat iedere Mogendheid 
volledige en uitsluitende soevereiniteit bezit over het luchtruim boven 
zijn landsgebied. 

Voor het doel van deze konventie wordt het landsgebied van een 
Staat geacht het nationale landsgebied in te sluiten, zowel dat van het 
moederland als van de kolonieén, en de territoriale wateren daaraan- 
grenzend. 

Artikel 2. 

Jedere kontrakterende Staat neemt op zich in tijd van vrede vrij- 
heid van onschuldige overtocht toe te staan, boven zijn landsgebied 
aan de luchtvaartuigen van de andere kontrakterende Staten, mits de 
in deze konventie nedergelegde voorwaarden in acht genomen worden. 

Regulaties welke door een kontrakterende Staat worden gemaakt in 
verband met het toelaten van de luchtvaartuigen van de andere kon- 
trakterende Staten boven zijn landsgebied worden zonder onderscheid van 
nationaliteit toegepast. 

Artikel 3. 

Elke kontrakterende Staat is gerechtigd, om militaire redenen of in 
het belang van de openbare veiligheid, aan luchtvaartuigen van de 
andere kontrakterende Staten te verbieden over zekere streken van 
zijn landsgebied te vliegen, op de straffen door zijn wetgeving daar- 
tegen bedreigd en mits er geen onderscheid gemaakt wordt in dit opzicht 
tussen, zijn eigen luchtvaartuigen en die van de andere kontrakterende 
Staten. 

In dat geval worden de ligging en de omvang van de verboden 
streken bekend gemaakt en tevoren aan de andere kontrakterende 
Staten medegedeeld. 

Artikel 4. 

Elk luchtvaartuig dat zich boven een verboden streek bevindt moet, 
zodra het zich daarvan bewust wordt, het noodsignaal geven dat in 
paragraaf 17 van Aanhangsel D is voorgeschreven en moet zo spoedig 
mogelik neerkomen buiten de verboden, streek in een van de naastbij 
liggende aerodromen van de Staat over wiens landsgebied het onwettig 
gevlogen heeft. 

HOOFDSTUK II. 

NATIONALITEIT VAN LUCHTVAARTUIGEN, 

Artikel 5.* 

Geen kontrakterende Staat laat, behalve tengevolge van een speciale 
en tijdelike machtiging, het vliegen boven zijn landsgebied toe 
van een luchtvaartuig dat niet de nationaliteit van een kontrakterende 
Staat bezit.   possess the nationality of a contracting State. 

  

* See protocol attached. * Zie aangehecht protocol. 
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Article 6. 

Aircraft possess the nationality of the State on the register of which 
they are entered, in accordance with the provisions of section I. (c) of 
Annex A, ' 

Article 7. 

No aircraft shall be entered on the register of one of the contracting 
States unless it belongs wholly to nationals of such States. 

Artikel 6. 

Luchtvaartuigen bezitten de nationaliteit van de Staat op wiens 
register zij staan ingeschreven, in overeenstemming met de bepalingeu 
van Artikel 1 (c) van Aanhangsel A. 

Artikel 7. 

Geen luchtvaartuig mag op het register van een der kontrakterende 
Staten worden ingeschreven, tenzij het geheel aan onderdanen van 
zodanige Staat toebehoort. 

No incorporated company can be registered as the owner of an aircraft] ¥ Geen ingelijfde maatschappij kan als de eigenaar van een luchtvaartuig 

unless it possesses the nationality of the State in which the aircraft is|worden geregistreerd tenzij hij de nationaliteit bezit van de Staat waarin 

registered, unless the president or chairman of the company and at least|het luchtvaartuig geregistreerd is, tenzij de president of voorzitter van de 
two-thirds of the directors possess such nationality, and unless the)maatschappij en tenminste tweederden van de direkteuren 2z0- 

company fulfils all other conditions which may be prescribed by thejdanige nationaliteit bezitten, en tenzij de maatschappij aan andere 

laws of the said State. 

Article 8. 

An aircraft cannot be validly registered in more than one State. 

Article 9. 

The contracting States shall exchange every month among themselves 

and transmit to the International Commission for Air Navigation re- 
ferred to in Article 34 copies of registrations and of cancellations of 
registration which shall have been entered on their official registers 

during the preceding month. 

Article 10. 

All aircraft engaged in international navigation shall bear their 
nationality and registration marks as well as the name and residence of 
the owner in accordance with Annex A. 

CHAPTER III. 

Crrtiricates or AIRWORTHINESS AND COMPETENCY. 

Article 11. 

Every aircraft engaged in international navigation shall, in accordance 

with the conditions laid down in Annex B, be provided with a certificate 

of airworthiness issued or rendered valid by the State whose nationality 
it possesses, . 

Article 12. 

The commanding officer, pilots, engineers and other members of the 

operating crew of every aircraft shall, in accordance with the conditions 

laid down in Annex E, be provided with certificates of competency and 

licences issued or rendered valid by the State whose nationality the air- 

craft possesses. 

Article 13. 

” Certificates of airworthiness and of competency and licences issued 

or rendered valid by the State whose nationality the aircraft possesses, 

voorwaarden voldoet door de wetten van zodanige Staat voorgeschreven. 

Artikel 8. 

Geen luchtvaartuig kan geldig in meer dan een Staat geregistreerd 

worden. 
Artikel 9. 

De kontrakterende Staten wisselen iedere maand onder elkaar uit en 
doen, aan. de Internationale Kommissie voor Luchtvaart in Artikel 34 

genoemd toekomen, afschriften van registraties en doorhalingen van regi- 

stratie die in de loop van de voorafgaande maand op hun officiéle regis- 

ters zijn ingeschreven,. 

Artikel 10. 

Alle luchtvaartuigen die voor de internationale vaart gebruikt worden 
moeten, voorzien zijn van hun nationaliteits- en registratie merken zowel 

als van de naam en woonplaats van de eigenaar in overeenstemming met 

Aanhangsel A. 
HOOFDSTUK III. 

LUCHTWAARDIGHEID EN BEKWAAMHEID. 

Artikel 11. 

Ieder luchtvaartuig dat voor de internationale vaart wordt gebruikt 
moet, overeenkomstig de voorwaarden in Aanhangsel B nedergelegd, 
voorzien zijn van een bewijs van luchtwaardigheid uitgereikt of geldig 
verklaard door de Staat wiens nationaliteit het bezit. 

Artikel 12. 

De bevelvoerende officer, bestuurders, ingenieurs en andere leden 
van de bemanning van ieder luchtvaartuig moeten, overeenkomstig 
de voorwaarden nedergelegd in Aanhangsel E voorzien zijn van bewijzen 
van bekwaamheid en licenties uitgereikt of geldig verklaard door de 
Staat wiens nationaliteit het luchtvaartuig bezit. 

Artikel 13. 

Bewijzen van luchtwaardigheid en van bekwaamheid en licenties uit- 
gereikt of geldig verklaard door de Staat wiens nationaliteit het lucht- 
vaartuig bezit, overeenkomstig de regulaties door Aanhangsel B en 
Aanhangsel E en later door de Internationale Kommissie voor Lucht- 

BEWIJZEN VAN 

in accordance with the regulations established by Annex B and Annex E|vaart nedergelegd, worden door de andere Staten als geldig erkend. 

and hereafter by the International Commission for Air Navigation, shal] 
be recognised as valid by the other States. 

Elke Staat heeft het recht te weigeren bewijzen van, bekwaamheid 
en licenties aan een van zijn onderdanen, door een andere kontrakterende 

Each State has the right to refusc to recognise for the purpose of|Staat uitgereikt te erkennen voor het maken van vluchten binnen de 

flights within the limits of and above its own territory certificates of|grenzen, van of boven zijn landsgebied. 

competency and licences granted to one of its nationals by another 

_ contracting State. 

Article 14. 

No wireless apparatus shall be carried without a special licence issued 
by the State whose nationality the aircraft possesses. Such apparatus 
shall not be used except by members of the crew provided with a special 

licence for the purpose. 
Every aircraft used in public transport and capable of carrying ten 

or more persons shall be equipped with sending and receiving wireless 

apparatus when the methods of employing such apparatus shall have 

been determined by the International Commission for Air Navigation. 

This commission may later extend the obligation of carrying wirelesss 

apparatus to all other classes of aircraft in the conditions and according 
to the methods which it may determine. 

CHAPTER’IV. 

Apmisston To AtR NAVIGATION ABOVE’ FoREIGN TERRITORY. 

Article 15. 

Artikel 14. 

Geen draadloos toestel mag worden medegevoerd zonder een speciale 
licentie uitgereikt door de Staat wiens nationaliteit het luchtvaartuig 
bezit. Zodanig toestel zal niet worden bediend behalve door leden van de 
bemanning die voorzien zijn van een speciale licentie voor dit doel. 

Teder luchtvaartuig dat bij openbaar transport wordt gebruikt en dat in 
staat is tien of meer personen te dragen moet zijn uitgerust met een 
toestel voor het uitzenden en ontvangan van draadloze berichten wanneer 
de wijze waarop zodanig toestel moet worden gebruikt door de Inter: 
nationale Kommissie voor Luchtvaart is vastgesteld. 

Deze Kommissie mag later de verplichting tot het medevoeren van 
een draadloos toestel uitbreiden tot alle andere klassen van lucht- 
rearnes in de omstandigheden en volgens de methoden die hij vast- 
stelt. 

HOOFDSTUK IV. 

ToELATING TOT LucnTVAART BovEN YVREEMDE LANDEN. 

Artikel 15. 

Teder luchtvaartuig van een kontrakterende Staat heeft recht 
het luchtruim boven een andere Staat zonder nederdalen te doorklieven. 

Every aircraft of a contracting State has the right to cross the air In dit geval moet het de weg volgen door de Staat waarover in vlucht 

space of another State without landing. In this case it shall follow the plaats heeft vastgesteld. Het is echter verplicht neder te komen om 

route fixed by the State over which the flight takes place. However, redenen van algemene veiligheid wanneer her daartoe bevel ontvangt door 

for reasons of general security it will be obliged to land if ordered to’do|de in Aanhangsel D nedergelegde signalen. 

so by means of the signals provided in Annex D. Teder luchtvaartuig dat van een Staat in een andere Staat over- 

Every aircraft which passes from one State into another shall, if the|steekt moet, wanneer de regulaties van deze laatste zulke vereisen, 

regulations of the latter State require it, land in one of the aerodromes nederkomen in een der door deze laatste ingestelde aerodromen. 

fixed*by the"latter. Notification of these aerodromes shall be given by Mededeling van deze aerodromen moet door de kontrakterende Staten 

the contracting States to the International Commission for Air Navi- 
gation and by it transmitted to all the contracting States. 

aan, de Internationale Kommissie voor Luchtvaart worden gedaan en 
door deze aan alle kontrakterende Staten worden medegedeeld.   
  

 



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, Ist FEBRUARY, 1922. 

The establishment of international airways shall he subject to the 
consent of the States flown over. 

Article 16. 

Each contracting State shall have the right to establish reservations 
and restrictions in favour of its national aircraft in connection with the 
carriage of persons and goods for hire between two points on its territory. 

Such reservations and restrictions shall be immediately published, 
and shall be communicated to the International Commission for Air 
Navigation, which shall notify them to the other contracting States. 

Article 17. 

The aircraft ofa contracting State which establishes reservations and 
restrictions in accordance with Article 16 may be subjected to the same 
reservations and restrictions in any other contracting State, even though 
the latter State does not itself impose the reservations and restrictions 
on other foreign aircraft. 

Article 18. 
Every aircraft passing through the territory of a contracting State, 

including landing and stoppages reasonably necessary for the purpose 
of such transit, shall be exempt from any seizure on the ground of in- 
fringement of patent, design, or model, subject to the deposit of security 
the amount of which in default of amicable agreement shall be fixed 
~ the least possible delay by the competent authority of the place 
of seizure. 

CHAPTER V. 

RULES TO BE OBSERVED ON DEPARTURE, WHEN UNDER WAY, AND ON 
LANDING. 

Article 19. 

Every aircraft engaged in international navigation shall be provided 
with :— 

(a) A certificate of registration in accordance with Annex A. 
(b) A certificate of airworthiness in accordance with Annex B. 
(c) Certificates and licences of the commanding officer,. pilots and 

crew in accordance with Annex E. 
(d) If it carries passengers, a list of their names. 
(e) If it carries freight, bills of lading and manifest. . 
(f) Log books in accordance with Annex C. . 
(g) If equipped with wireless, the special licence prescribed by 

Article 14. 

Article 20. 

The log books shall be kept for two years after the last entry. 

Article 21, 

Upon the departure or landing of an aircraft, the authorities of the 
country shall have, in all cases, the right to visit the aircraft and to 
verify all the documents with which it must be provided. 

Article 22. 

Aircraft of the contracting States shall be entitled to the same measures 
of assistance for landing, particularly in case of distress, as national 
aircraft. 

Article 23. 

With regard to the salvage of aircraft wrecked at sea the principles 
of maritime law will apply in the absence of any agreement to the 
contrary. 

Article 24. 

Every aerodrome in a contracting State, which upon payment of 
charges is open to public use by its national aircraft, shall likewise be 
open to the aircraft of all the otfier contracting States. 

In every such aerodrome there shall be a single tariff of charges for 
landing and length of stay applicable alike to national and foreign air- 
craft. 

Article 25. 

Each contracting State undertakes to adopt measures to ensure that 
every aircraft flying above the limits of its territory, and every aircraft 
wherever it may be, carrying its nationality mark, shall comply with 
with the regulations contained in Annex D. 

Each of the contracting States undertakes to ensure the prosecution 
and punishment of all persons contravening these regulations. 

CHAPTER VI. 

PROHIBITED TRANSPORT. 

Article 26. 

The carriage by aircraft of explosives and of arms and munitions of 
war is forbidden in international navigation. No foreign aircraft shall be 
permitted to carry such articles between any two points in the same 
contracting State. , 

Het vestigen van internationale luchtwegen is afhankelik van de 
toestemming van de Staten waarover gevlogen wordt. 

Artikel 16. 

Iedere kontrakterende Staat heeft het recht voorbehouden en _be- 
perkingen in te stellen ten gunste van zijn nationale luchtvaartuigen 
in verband met het vervoeren van personen en goederen tegen, betaling 
tussen twee punten op zijn landsgebied. . . 

Zodanige voorbehouden en beperkingen moeten onmiddellik worden 
openbaar gemaakt en aan de Internationale Kommissie voor Lucht- 
vaart worden medegedeeld, die weder aan de andere kontrakterende 
Staten kennis daarvan geeft. 

Artikel 17. 
De luchtvaartuigen van een kontrakterende Staat welke voorbe- 

houden en beperkingen instelt ingevolge Artikel 16 kunnen aan, dezelfde 
voorbehouden en beperkingen worden onderworpen in een andere kon- 
trakterende Staat, zelfs al legt deze Staat zelf de voorbehouden en 
beperkingen niet aan andere vreemde luchtvaartuigen op. 

Artikel 18. 

Ieder luchtvaartuig dat door het landsgebied van een kontrak- 
terende Staat reist, met insluiting van nederdalingen en oponthouden, 
die redelikerwijze nodig zijn voor het doel van zodanige doortocht, is 
vrij van inbeslagneming op grond van inbreuk op patent, bouw of 
model, behoudens het deponeren van zekerheidsstelling waarvan het 
bedrag bij gebreke van minnelike schikking met het minst mogelike 
tijdverlies door de bevoegde macht ter plaatse van de inbeslagneming 
wordt vastgesteld. 

HOOFDSTOK VY. 

In Acut TE NEMEN REGELEN BIJ VERTREK, ONDERWEG, EN BIJ HET 

NEDERKOMEN, 

Artikel 19. 

Ieder luchtvaartuig gebezigd in internationale vaart moet voorzien 
zijn van :— 

(a) Een bewijs van registratie overeenkomstig Aanhangsel A. 
(6) Een bewijs van luchtwaardigheid overeenkomstig Aanhangsel B. 
(c) Certifikaten en licenties van de bevelvoerende officier bestuurders 

en bemanning overeenkomstig Aanhangsel E. 
(d) Indien het reizigers vervoert, een lijst van hun namen. 
(e) Indien het lading vervoert, kognossementen en manifest. 
(f) Logboeken overeenkomstig Aanhangsel C. . 
(9) Indien uitgerust met een draadloos toestel, de speciale licentie 

voorgeschreven door Artikel 20. 

_ De logboeken moeten gedurende twee jaar na de laatste optekening 
worden bewaard, 

Artikel 21. 
Bij vertrek of nederdaling van een luchtvaartuig heeft de overheid 

van, het land, te allen tijde, het recht het luchtvaartuig binnen te gaan 
en alle dokumenten na te zien waarvan het voorzien moet zijn. 

Artikel 22. 
Luchtvaartuigen van de kontrakterende Staten zijn gerechtigd tot 

dezelfde mate van bijstand bij het nederkomen, in het biezonder in 
geval van nood, als nationale luchtvaartuigen. 

Artikel 23. 

zijn de beginselen van hét zeerecht van toepassing bij gebreke van een 
overeenkomst in tegengestelde zin. : 

Artikel 24. 

Ieder aerodroom in een kontrakterende Staat, dat tegen betaling 
van vergoeding is opengesteld voor algemeen gebruik door zijn nationale 
luchtvaartuigen, is eveneens open voor gebruik door luchtvaartuigen van 
alle andere kontrakterende Staten. aires . 

In ieder zodanig aerodroom is er slechts één tarief van vergoedingen te 
betalen voor nederkomen en lengte van verblijf dat van toepassing is op 
nationale zowel als op vreemde luchtvaartuigen. 

Artikel 25. 

Iedere kontrakterende Staat neemt op zich maatregelen in te voeren 
om ervoor te waken dat elk luchtvaartuig dat boven zijn 
landsgebied vliegt, en elk luchtvaartuig waar zich dat ook bevindt 
dat zijn nationaliteits kenmerk draagt, zich houdt aan de regulaties in 
Aanhangsel D vervat. : 

leder der kontrakterende Staten neemt op zich erop toe te zien dat 
alle personen, die deze regulaties overtreden, worden vervolgd en gestraft. 

* 

HOOFDSTUK VI. 

VERBODEN TRANSPORT. 

Artikel 26. 

Het vervoeren door luchtvaartuigen van ontplofbare stoffen en van . 
wapenen en, oorlogsmateriaal in internationale vaart is verboden. Geen 
vreemd luchtvaartuig zal zodanige zaken mogen vervoeren tussen twee 
punten, binnen, dezelfde kontrakterende Staat.   

Met betrekking tot berging van op zee verongelukte luchtvaartuigen . 

Xxili
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Article 27. 

Fach State may, in acrial navigation, prohibit or regulate the carriage 
or use of photographic apparatus. Any such regulations shall be at once 
notified to the International Commission for Air Navigation, which 
shall communicate this information to the other contracting States. 

Article 28. 

As a measure of public safety, the carriage of objects other than those 

mentioned in Articles 26 and 27 may be subjected to restrictions by any 

contracting State. Any such regulations shall be at once notified to the 

International Commission for Air Navigation, which shall communicate 
this information to the other contracting States. 

Article 29. 

All restrictions mentioned in Article 28 shall be applied equally to 

national and foreign aircraft. 

CHAPTER VII. 

State AIRCRAFT. 

Article 30. 

The following shall be deemed to be State aircraft :— 

(a) Military aircraft. 

(b) Aircraft exclusively employed in State service, such as posts, 

customs, police. 

Every other aircraft shall be deemed to be a private aircraft. 

All State aircraft other than military, customs, and police aircraft 

shall be treated as private aircraft and as such shall be subject to all the 

provisions of the present Convention. 

Article 31. 

Every aircraft commanded by a person in military service detailed 
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Artikel 27, 

Elke Staat mag, bij luchtvaart, het vervoeren of gebruiken van 

fotografies apparaat verbieden of aan regelen onderwerpen. Desbe- 

treffende regulaties worden terstond ter kennis gebracht van de Inter- 

nationale Kommissie voor Luchtvaart, welke deze informatie aan de 

andere kontrakterende Staten medeceelt. 

Artikel 28; 

Als maatregel van openbare veiligheid mag het medevoeren van 

andere voorwerpen dan die welke bij Artikels 26 en 27 zijn vermeld door 

elke kontrakterende Staat aan beperkingen onderworpen worden. 

Zodanige regulaties moeten terstond aan de Internationale Kommissie 

voor Luchtvaart medegedeeld worden, die deze informatie aan de andere 

kontrakterende partijen mededeelt. 

Artikel 29. 

Alle beperkingen in Artikel 28 genoemd zullen in gelijke mate gelden, 

voor nationale en vreemde luchtvaartuigen. 

HOOFDSTUK VII. 

STAATSLUCHTVAARTUIGEN. 

Artikel 30. 

De volgende worden geacht staatsluchtvaartuigen te zijn :— 

(a) Militaire luchtvaartuigen 

(b) Luchtvaartuigen welke uitsluitend bij Staatsdienst, 

posterijen, doeanen, politie worden, gebruikt. 

Elk ander luchtvaartuig wordt geacht een privaat luchtvaartuig 

zoals 

te zijn. 
Alle staatsluchtvaartuigen, niet zijnde militaire, doeane en politie 

luchtvaartuigen, zullen als private vaartuigen worden behandeld en als 

zodanig onder de bepalingen van deze konventie vallen. 

Artikel 31. 

Elk luchtvaartuig onder het beval van een persoon in militaire dienst, 

for the purpose shall be deemed to be a military aircraft. 

Article 32. 

No military aircraft of a contracting State shall fly the territory Of|pet landsgebied van een andere kontrakterende Staat vliegen, 

land thereon without a special 

In case of such authorisation the military aircraft] ganj rounni eniet het militaire luchtvaartuig, in beginsel, bij 

shall enjoy, in principle, in, the absence of special stipulation the pri- SE ceen Ponciael beding, : e : 
another contracting State nor 
authorisation. 

vileges which are customarily accorded to foreign ships of war. 

A military aircraft which is forced to land of which is requested of 

voor dat doel aangewezen, wordt geacht een militair luchtvaartuig te 

zijn. 
Artikel 32. 

Geen militair luchtvaartuig van een kontrakterende Staat mag ~~ 
noch 

daarop nederkomen, zonder speciale vergunning. In geval van Zo- 

de voorrechten die naar gewoonte aan 

vreemde oorlogschepen verleend worden. 

Een militair luchtvaartuig dat gedwongen is neder te komen, of dat op   
summoned to land shall by reason thereof acquire no right to the pri-yerzoek of op bevel nederkomt, verkrijgt om reden daarvan geen. recht 

vileges referred to in the above paragraph. 

Article 33. 

Special arrangements between the States concerned will determine 

op de vorrechten in de voorafgaande paragraaf vermeld. 

Artikel 33. 

Biezondere schikkingen tussen, de betrokken Staten beslissen in welke 

ee eee oe customs ee at ms puihonee eect gevallen politie en doeaneluchtvaartuigen vergunning mogen ontvangen 

etronter ey shall in no case be entitled to the privileges referred | je grenzen te overschrijden. In geen geval zijn 21j gerechtigd tot de 

to in Article 32. 

CHAPTER VIII. 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR AIR NAVIGATION. 

Article 34. 

There shall be instituted, under the name of the International Com- 

mission for Air Navigation, a permanent Commission placed under the 

direction of the League of Nations, and composed of : 

Two representatives of each of the following States : The United 

States of America, France, Italy, and Japan ; 

One representative of Great Britain and one of each of the British 

Dominions and of India ; 
One representative of each of the other contracting States: 

Fach of the five States first named (Great Britain, the British 

Dominions, and India counting for this purpose as one State) shall have 

the least whole number of votes which, when multiplied by five, will 

give a product exceeding by at least one vote the total number of votes 

of all the other contracting States. 

voorrechten in Artikel 32 vermeld. 

HOOFDSTUK VIII. 

INTERNATIONALE KomMISSIE VooR LUCHTVAART. 

Artikel 34. 

Er wordt, onder de naam van. Internationale Kommissie voor Lucht- 

vaart, een vaste Kommissie ingesteld onder het opzicht van de Volkeren- 

bond geplaatst, en samengesteld uit : 

Twee vertegenwoordigers van elk van de volgende Staten: De 

Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Ttalié en Japan. 

Een Vertegenwoordiger van Grog Brittanje en een van elk der 

Britse Dominies en van Indié. 
Een vertegenwoordiger van elk der andere kontrakterende Staten. 

Elk der vijf eerstgenoemde Staten (Groot Brittanje, de Britse Dominies 

en, Indié tellen voor dit doel als een Staat) hebben het kleinst gehele 

aantal stemmen, dat, met vijf vermenigvuldigd, een produkt oplevert 

dat met ten minste een stem het totaal aantal stemmen van al de andere 

All the States other than the five first named shall each have one kontrakterende Staten te boven gaat. 

vote. 

The International Commission for Air Navigation shall determine the 

f its ed d th fi si wane eae . a 

rules OF te, ee Pad pplate OF ie pea Sere ee heeft het recht aldaar te vergaderen waar hij dit dienstig acht. Zijn 

shall be free to meet in such places as it may deem convenient. 
meeting shall take place at Paris. 

shall have notified to it their ratification of the present Convention. 

The duties of this Commission shall be : 
(a) To receive proposals from or to make proposals to any of the 

contracting States for the modification or amendment of the 

provisions of the present Convention and to notify changes 

adopted ; 
(b) To carry out the duties imposed upon it by the present Article 

and by Articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 and 37 of the (b) 

present Convention; 

This meeting shall be convened by the 

French Government, as soon as a majority of the signatory States 

‘Al de andere Staten dan de vijf eerstgenoemde hebben elk een stem. 

De Internationale Kommissie voor Luchtvaart stelt de regels voor 

zijn eigen werkwijzo en de plaats van zijn blijvende zetel vast, maar 

eerste vergadering heeft te Parys plaats. Deze vergadering wordt door 

de Franse Regering bijeen geroepen, zodra een. meerderheid der Staten 

die hebben ondertekend, aan hem hebben medegedeeld dat deze kon- 

ventie door hen bekrachtigd is. 
De taak van de Kommissie bestaat uit :— 

(a) Het in ontvangst nemen van. voorstellen door of het doen 

van voorstellen aan een of meer der kontrakterende Staten 

tot wijziging of verandering van de bepalingen van deze 

konventie en het mededelen van de aangenomen veranderingen. 

Het vervullen van de plichten aan hem opgelegd door artikels 

9, 13, 14, 15, 27, 28, 36 en 37 van deze konventie ;  
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(c) To amend the provisions of the Annexes A.G. ; . 
(d@) To collect and communicate to the contracting States informa- 

tion of every kind concerning international air navigation ; 
(e) To collect and communicate to the contracting States all in- 

formation relating to wireless telegraphy, meteorology, and 
medical science which may be of interest to air navigation ; 

(f) To ensure the publication of maps for air navigation in accord- 
ance with the provisions of Annex F. ; 

(g) To give its opinion on questions which the States may submit for 
examination. 

Any modification of the provisions of any one of the Annexes may 
be made by the International Commission for Air Navigation when 
such modification shall have been approved by three-fourths of the 
total possible votes which could be cast if all the States were represented, 
and shall become effective from the time when it shall have been noti- 
fied by the International Commission for Air Navigation to all the 
contracting States. 

Any proposed modification of the Articles of the present Convention 
shall be examined by the International Commission for Air Navigation, 
whether it originates with one of the contracting States or with the 
Commission itself. No such modification shall be proposed for adoption 
by the contracting States unless it shall have been approved by at 
least two-thirds of the total possible votes. 

All such modifications of the Articles of the Convention (but not of the 
provisions of the Annexes) must be formally adopted by the contracting 
States before they become effective. 

The expenses of organisation and operation of the International 
Commission for Air Navigation shall be borne by the contracting States 
in proportion to the number of votes at their disposal. 

The expenses occasioned by the sending of technical delegations will 
be borne by their respective States. 

CHAPTER IX. 

Fryat Provisions. 

Article 35. 

The High Contracting Parties undertake as far as they are respectively 
concerned to co-operate as far as possible in international measures 
concerning : 

(a) The. collection and dissemination of statistical, current, and 
special meteorological information, in accordance with the 
provisions of Annex G. ; 

(6) The publication of standard aeronautical maps, and the estab- 
lishment of a uniform system of ground marks for flying, in 
accordance with the provisions of Annex F. ; 

(c) The use of wireless telegraphy in air navigation, the establish- 
ment of the necessary wireless stations, and the observance of 
international wireless regulations. 

Article 36. 

General provisions relative to customs in connection with international 
air navigation are the subject of a special agreement contained in Annex 
H. to the present Convention. 

Nothing in the present Convention shall be construed as preventing 
the contracting States from concluding, in conformity with its principles, 
special protocols as between State and States in respect of customs, 
police, posts, and other matters of common interest in connection with 
air navigation. Any such protocols shall be at once notified to the 
International Commission for Air Navigation, whith shall communi. 
cate this information to the other contracting States. 

Article 37. 

In the case of a disagreement between two or more States relating to 
the interpretation of the present Convention, the question in dispute 
shall be determined by the Permanent Court of International Justice to be 
established by the League of Nations and until its establishment by 
arbitration. 

If the parties do not agree on the choice of the arbitrators, they 
shall proceed as follows : 

Each of the parties shall name an arbitrator, and the arbitrators 
shall meet to name an umpire. If the arbitrators cannot agree, the 
parties shall each name a third State, and the third State so named shall 
proceed to designate the umpire, by agreement or by each proposing a 
name and then determining the choice by lot. 

Disagreement relating to the technical regulations annexed to the 
present Convention shall be settled by the decision of the International 
Commission for Air Navigation by a majority of votes. 

In case the difference involves the question whether the interpretation 
of the Convention or that of a regulation is concerned, final decision shall 
be made by arbitration as provided in the first paragraph of this Article. 

Article 38. 

In case of war, the provisions of the present Convention shall not affect 
the freedom of action of the contracting States either as belligerents or as 
neutrals, 

(c) Het wijzigen van de bepalingen van Aanhangsels A-G; 
(d) Het verzamelen en aan de“ kontrakterende Staten mededelen 

van enigerlei inlichtingen betreffende internationale lucht- 
vaart ; 

(e) Het verzamelen en aan de kontrakterende Staten mededelen van 
enigerlei inlichtingen betreffende draadloze  telegrafie, 
meteorologie en mediese wetenschap die voor de luchtvaart 
van belang kan zijn ; 

(f) Het zorgen voor het uitgeven van kaarten voor luchtvaart 
overeenkomstig de bepalingen van Aanhangsel F ; 

(9) Het geven van zijn mening aangaande vraagpunten welke de 
Staten ter onderzoek zullen aanbieden. 

Door de Internationale Kommissie voor Luchtvaart kunnen wij- 
zigingen worden aangebracht in de Aanhangsels wanneer een zodanige 
wijziging is goedgekeurd met drie-vierden van het totaal der stemmen 
die het mogelik zou zijn geweest uit te brengen wanneer alle Staten 
vertegenwoordigd waren geweest, en deze wijzigingen worden van 
kracht van af het ogenblik dat zij door de Internationele Kommissie 
voor Luchtvaart aan al de kontrakterende Staten zijn medegedeeld. 

Elke voorgestelde wijziging van de Artikels van deze Konventie moet 
door de Internationale Kommissie voor Luchtvaart worden onderzocht, 
onverschillig of deze wijziging uitgaat van een der kontrakterende 
Staten of van de Kommissie zelf. Geen zodanige wijziging wordt ter 
aanneming door de kontrakterende Staten voorgesteld, tenzij hij door 
minstens twee-derden der mogelike stemmen is goedgekeurd. 

Alle zodanige wijzigingen van de artikels van de Konventie (maar 
niet van, de bepalingen van de Aanhangsels) moeten formeel door de 
kontrakterende Staten worden aangenomen voordat zij in werking 
treden. 

De uitgaven in verband met organisatie en werking van de Inter- 
nationale Kommissie voor Luchtvaart wordt door de kontrakterende 
Staten gedragen in verhouding tot het aantal stemmen, dat zij kunnen 
uitbrengen, : 

De uitgaven belopen in verband met het uitzenden van techniese 
delegaties worden door de respektieve Staten gedragen. 

HOOFDSTUK IX. 

SLOTBEPALINGEN, 

Artikel 35. 

De hoge Kontrakterende Partijen verbinden zich zover zij respektieve- 
lik daarbij betrokken zijn zoveel mogelik samen te werken bij interna- 
tionale maatregelen, betreffende :— ; 

(a) Het verzamelen en verspreiden van statistiese, lopende, en 
speciale meteorologiese berichten, overeenkomstig de bepalingen 
van Aanhangsel G. 

(6) Het uitgeven van standaard aeronautiese kaarten en het in 
zwang brengen van een gelijkvormig sisteem van grondbakens 
voor het vliegen, overeenkomstig de bepalingen van Aanhangsel 

  

(c) Het gebruik van draadloze telegrafie bij de luchtvaart, het 
oprichten van de nodige draadloze stations, en het in acht 
nemen van internationale draadloze regulaties. 

Artikel 36. 

Algemene bepalingen aangaande gewoonten in verband met de 
internationale luchtvaart maken het onderwerp uit van een speciale 
overeenkomst die in Aanhangsel H van deze konventie is nedergelegd. 

Geen dezer bepalingen van deze konventie wordt geacht de kon- 
trakterende Staten te beletten, overeenkomstig de beginselen daarvan, 
speciale protokollen te sluiten als tussen Staat en Staat ten aanzien 
van doeane, politie, posterijen en andere zaken van gemeenschappelik 
belang in verband met det luchtvaart. 

Van dergelijke protokollen moet dadelik kennis gegeven worden aan 
de Internationale Kommissie. voor Luchtvaart, die daarvan aan de 
andere kontrakterende Staten mededeling doet. 

Artikel 37. 

In het geval van verschil van mening tussen twee of meer Staten wat 
betreft de uitleg van deze konventie, wordt het punt in geschil beslist 
door het Permanente Hof van Internationaal Recht dat door de Volkeren- 
bond zal worden opgericht en tot aan zodanige oprichting door arbitrage. 

Indien de partijen niet tot overeenstemming geraken wat betreft de 
keuze der arbiters, wordt op de volgende wijze te werk gegaan :— 

Elk der partijen benoemt een arbiter en de arbiters komen bijeen om 
een scheidsrechter te kiezen. Kunnen de arbiters niet tot overeenstem- 
ming geraken, dan wijzen de partijen elk een derde Staat aan, en de 
aldus aangewezen derde Staat gaat over tot het aanwijzen van een 
scheidsrechter, bij goedkeuring of doordat elk een naam voorstelt en de 
keuze dan door het lot wordt bepaald. 

Verschil van mening betreffende de techniese regulatie aan deze 
konventie gehecht, wordt bij besluit van de Internationale Kommissie 
voor Luchtvaart bij meerderheid van stemmen beslist. 

In geval het verschil de kwestie betreft of het de uitleg van de Kon- 
ventie dan wel die van een regulatie geldt wordt het eindbesluit door 
arbitrage bereikt, zoals bepaald in de eerste paragraaf van dit artikel. 

Artikel 38. 

In geval van oorlog wordt de vrijheid van handelen van de kon- 
trakterende Staten, hetzij als oorlogvoerenden of als onzijdigen, door 
de bepalingen van deze Konventie niet aangetast.   © 

xXxV
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Article 39. 

The provisions of the present Convention are completed by 

the Annexures A to H, which, subject to Article 34 (c) shall have the 

same effect and shall come into force at the same time as the Convention 

itself. 
Article 40. 

Artikel 39. 

De bepalingen van deze Konventie worden aangevuld door de Aan- 
hangsels A tot H, welke, met inachtneming van artikel 34 (c) dezelfde 
gevolgen met zich mede brengen en tegelijkertijd in werking treden als 
de Konventie zelf. 

Artikel 40. 

Voor de doeleinden van deze Konventie worden de Britse Dominies 

'The British Dominions and India shall be deemed to be States for the) en Indié geacht Staten te zijn. 

purposes of the present Convention. De landsgebieden en onderdanen van protektoraten of van landsge- 

The territories and nationals of protectorates or of territories adminis- bieden welke in de naam van de Volkerenbond worden beheerd, worden 

tered in the name of the League of Nations shall for the purposes of the) voor de doeleinden van deze Konventie vereenzelvigd met het lands- 

present Convention be assimilated to the territory and nationals of the|gebied en de onderdanen van de Staten aan welke het protektoraat of 

Protecting or Mandatory States. 

Article 41. 

het mandaat is opgedragen. 
Artikel 41. 

Aan Staten die geen deel genomen hebben aan de oorlog van 1914-1919 

wordt toegestaan zich bij deze Konventie aan te sluiten. 

States which have not taken part in the war of 1914-1919 shall be} Deze aansluiting wordt langs diplomatieze weg aan de Regering van 

permitted to adhere to the present Convention. de Franse Republiek medegedeeld en door deze aan alle aangesloten en 

This adhesion shall be notified through the diplomatic channel to the|medeondergetekende Staten. 

Government of the French Republic, and by it to all the signatory or Artikel 42. 

adhering States. 
Article 42. 

Een Staat welke aan de oorlog van 1914-1919 heeft deelgenomen 

maar die deze Konventie niet ondertekend heeft kan zich slechts aan- 

A State which took part in the war of 1914-1919 but which is sluiten wanneer hij lid van de Volkerenbond is of tot aan 1 Januarie 

not a signatory of the present convention may adhere only if it is a 1923, wanneer zijn aansluiting wordt goedgekeurd door de Verbonden 

member of the League of Nations or until January Ist 1923, if its adhesion|¢2. Aangesloten Mogendheden ondertekenaars van het Vredesverdrag 

is approved by the ‘Allied and Associated Powers signatories of the met genoemde Staat aangegaan. Na de Iste Januarie 1923 kan deze 

Treaty of Peace concluded with the said State. After January Ist, aansluiting worden toegelaten wanneer minstens drie-vierden van de 

1923, this adhesion may be admitted if it is agreed to by at least three.|medeondergetekende en aangesloten Staten bij stemming volgens de 
. a 

fourths of the signatory and adhering States voting under thé condi-|in Artikel 34 van deze Konventie nedergelegde bepalingen zich daarmede 

tions provided by Article 34 of the present convention. verenigen. 

Applications for adhesions shall be addressed to the Government} Aanvragen om aansluiting moeten worden gericht aan de Regering 

of the French Republic, which will communicate them to the other|van de Franse Republiek, die ze aan de andere kontrakterende Mogend- 

contracting Powers. Unless the State applying is admitted ipso facte|heden mededeelt, Tenzij de aanvragende Staat ipso facto als lid van 

as a member of the League of Nations, the French Government will|de Volkerenbond wordt toegelaten, ontvangst de Franse Regering de 

receive the votes of the said Powers and will announce to them the stemmen van genoemde Mogendheden en deelt hun de uitslag van de 

result of the-voting. 
Article 43. 

‘The present Convention may not pe a dal ee 1922. In geval van opzegging wordt daarvan mededeling gedaan aan 
1922. In case of denunciation, 

the Government of the French Republic, which shall communicate it to the 

other contracting parties. Such denunciation shall not take effect until 

at least one year after the giving of notice, and shall take effect only 

with respect to the Power which has given notice. 

THE PRESENT CONVENTION SHALL BE RATIFIED. 

ach Power will address its ratification to the French Government, 

which will inform the other signatory Powers. 

The ratifications will remain deposited in the archives of the French 

Government. 
The present Convention will come into force for each signatory Power, 

in respect of other Powers which have already ratified, 40 days from the 

date of the deposit of its ratification. 

On the coming into force of the present convention, the French Govern- 

stemming mede. 
Artikel 43. 

Deze Konventie kan niet worden opgezegd voor de Iste Januarie 

de Regering van de Franse Republiek, die hem aan de andere kontrak- 

terende partijen overbrengt. Een dergelijke opzegging neemt geen 

effekt voor minstens een jaar nadat er mededeling van is gedaan en 

heeft slechts effekt ten aanzien van de Mogendheid die de opzegging 

gedaan heeft.   
DEZE KONVENTIE MOET WORDEN BEKRACHTIGD. 

Elke Mogendheid richt zijn bekrachtiging aan de Franse Regering 

die de andere ondergetekende Mogendheden daar bericht van toezendt. 

De bekrachtigingen blijven berusten in de archieven van de Franse 

Regering. 
Deze Konventie wordt voor elke medeondergetekende Mogendheid 

ten opzichte van andere Mogendheden die reeds bekrachtigd hebben, 

40 dagen, na het nederleggen van zijn bekrachtiging, van kracht. 

Bij het van kracht worden van deze Konventie zendt de Franse 

ment will transmit a certified copy to the Powers which under the Regering een gewaarmerkt afschrift ervan aan de Mogendheden die 

Treaties of Peace have undertaken to enforce rules of aerial navigation in 

conformity with those contained in it. 

zich, krachtens de Vredesverdragen, verbonden hebben de hand te 

houden aan de regulaties betreffende de luchtvaart in overeenstemming 

Done at Paris, the thirteenth day of October, nineteen hundred met die welke erin zijn vervat. 

and nineteen, in a single copy which shall remain deposited in the archives 
Gupaan te Parijs, de dertiende dag van Oktober, negentien honderd 

of the French Government and of which duly authorised copies shall be negentien, in één exemplaar, hetwelk bewaard zal blijven in de archieven 

sent to the contracting States. 
van de Franse Regering en waarvan behoorlik gewaarmerkte afschriften 

The said copy, dated as above, may be signed until the twelfth day |92™ de kontrakterende Staten zullen gezonden worden. . 

of April, nineteen hundred and twenty inclusively.* 
Genoemd exemplaar als boven gedagtekend, kan worden ondertekend 

IN FAITH WHEREOF the hereinafter-named Plenipotentiaries whose tot en met de twaalfde dag van April negentien honderd twintig.* 

powers have been found in good and due form have signed the present ‘Ten Bewisze Waarvan de hieronder genoemde gevolmachtigden, 
Convention in the French, English, and Italian languages, which are| Wer volmachten in goede en juiste vorm bevonden werden, deze Kon- 

equally authentic. 

[Norz.—Names and annexures not printed. ] 

The Annexures comprise Rules as to— 

The marking of aircraft, 
Certificates of airworthiness, 
Log Books, 
Rules as to lights and signals; rules of the air, 

HO
Om
E 

as pilots and navigators, 
International aeronautical maps and ground markings, 

Ho
s 

Customs, 

Minimum qualifications necessary for obtaining certificates 

Collection and dissemination of meteorological information, 

ventie in de Franse, Engelse en Italiaanse talen, welke alle even authen- 

tiek zijn, hebben getekend.   
| (N.B.—Namen en Aanhangsels zijn niet Gedrukt.] 
' 

De Aanhangsels bevatten regulaties betreffende :— 
Het kenmerken van luchtvaartuigen, 

. Bewijzen van Luchtvaardigheid, 
Logboeken, : 

. Voorschriften betreffende lichten en signalen ; luchtregulaties, 
. Laagste kwalifikaties benodigd voor het verkrijgen van certifi- 

katen als bestuurders en stuurlieden, 
. Internationale aeronautiese kaarten en grondbakens, 
. Verzamelen en verspreiden van meteorologiese berichten, 
. Doeane, m

a
s
 

gs
oa
wp
 

and by virtue of Article 34 of the Convention the provisions of Annexures en uit krachte van Artikel 34 van de Konventie kunnen de bepalingen 

A-G can be amended by the International Commission for Air Naviga-jvan Aanhangsels A-G door de Internationale Kommissie voor Lucht- 

tion, a permanent Commission placed under the direction of the League|vaart worden gewijzigd, zijnde dit een permanente Kommissie staande 

of Nations. onder het toezicht van de Volkerenbond. 
  

’ See Protocol attached * Zie aangehecht protokol,  
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ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION OF OCTOBER 
13TH, 1919, RELATING TO THE REGULATION OF AERIAL 
NAVIGATION. 

The High Contracting Parties declare themselves ready to grant, at the 
request of signatory or adhering States who are concerned, certain deroga- 
tions to Article 5 of the Convention, but only where they consider the 
reasons involved worthy of consideration. 
; The requests should be addressed to the Government of the French 
Republic, who will lay them before the International Commission on 
Areal Navigation provided for in Article 34 of the Convention. 

The International Commission on Aerial Navigation will examine 
each request, which may only be submitted for the acceptance of the con- 
tracting States if it has been approved by at least a two-thirds majority 
of the total possible number of votes, that is to say, of the total number 
of votes which could be given if the Representatives of all the States 
were present. 

Each derogation which is granted must be expressly accepted by 
the contracting States before coming into effect. 

The derogation granted will authorise the contracting State profiting 
thereby to allow the aircraft of one or more named non-contracting 
States to fly over its territory, but only for a limited period of time 
fixed by the text of the decision granting the derogation. 

At the expiration of this period the derogation will be automatically 
renewed for a similar period unless one of the contracting States has 
declared its opposition to such renewal. . 

Further, the High Contracting Parties decide to fix June Ist, 
1920, as the date up to which the present Protocol may be signed, and, 
on account of the bearing which the present Protocol has on the Conven- 
tion of October 13th, 1919, to prolong until that date the period under 
which the above mentioned Convention may be signed. 

Done at Paris, the first of May, nineteen hundred and twenty, in a 
single copy, which shall remain deposited in the archives of the Govern- 
ment of the French Republic, and of which authenticated copies will be 
transferred to the contracting States. 

The said copy, dated as above, may be signed up to and inclusive of the 
first day of June, nineteen hundred and twenty. 

In faith whereof, the undermentioned Plenipotentiaries, whose powers 
have been found in good and due form, have signed the present Protocol, 

AANVULLEND PROTOKOL BEHORENDE BIJ DE KONVENTIE 
VAN 13 OKTOBER 1919, BETREFFENDE HET REGELEN 
VAN DE LUCHTVAART. 

De Hoge Kontrakterende Partijen zijn bereid een verzoek van be- 
trokken medeondergetekende Staten met betrekking tot zekere 
afwijkingen van Artikel V van de Konventie in te willigen, maar 
slechts in die gevallen, waarin zij de aangevoerde redenen de 
overweging waard vinden. 
Aanvragen moeten worden gericht aan de Regering van de Franse 

Republiek, die hen overbrengt aan de Internationale Kommissie voor 
Luchtvaart ingesteld bij Artikel 34 van de Konventie. 

De Internationale Kommissie voor Luchtvaart onderzoekt elke 
aanvraag die niet aan de goedkeuring van de kontrakterende Staten 
mag worden onderworpen, tenzij hij door minstens twee-derden van 
het totaal der mogelike stemmen is goedgekeurd, dat wil zeggen, het 
totaal der mogelike stemmen wanneer alle Staten vertegenwoordigd 
waren. 

Met elke afwijking, die is goedgekeurd, moeten, voordat hij van 
kracht kan worden, de kontrakterende Staten zich verenigen. 

De goedgekeurde afwijking moet de machtiging ontvaizen van de 
kontrakterende Staat die med3werkt om het luchtvaartuig te vergunnen 
uit een of meer niet kontrakterende Staten gedurende een beperkte 
tijd over zijn landsgebied te vliegen, als verklaard in de tekst van het 
besluit betreffende afwijking. 

Bij het verstrijken van dit tijdperk wordt de afwijking met stilzwij- 
gende goedkeuring voor een even lang tijdperk hernieuwd, tenzij een 
der kontrakterende partijen bezwaar daartegen maakt. 

Verder zijn de Hoge Kontrakterende Partijen overeengekomen dat 
1 Junie 1920 de laatste dag zal zijn voor het ondertekenen van dit 
Protokol, en tevens om, om reden van het verband tussen dit Protokol 
en de Konventie van 13 Oktober 1919, het tijdperk voor het onderte. 
kenen van de voornoemde Konventie, tot die datum te verlengen. 
GEDAAN TE Parts, op heden de eerste Mei een duizend negen honderd 

en, twintig in een enkel exemplaar, dat bewaard moet blijven in de 
archieven van de Regering van de Franse Republiek, en waarvan af- 
schriften aan de kontrakterende Staten zullen. worden toegezonden. 
Genoemd exemplaar, gedagtekend als boven, kan tot en met de Iste 

Junie 1920 getekend worden. : 
Ten Bewtyze WaAarvan de hierinverder genoemde gevolmachtigden, 

wier volmachten goed en juist van vorm zijn bevonden, dit Protokol in   of which the French, English and Italian text will be recognised as of 
equal validity. 

de Franse, Engelse en Italiaanse talen getekend hebben, welke alle even 
authentiek zijn. 
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Further 
powers as to 
disposal of 
Crown lands 
in Cape 
Province. 

Short title. 

BILL 
To make further provision as to the disposal of 

Crown Lands in the province of the Cape of Good 
Hope. 

WETSONTWERP 
Ter verdere regeling van de vervreemding van 

Kroongronden in de provincie de Kaap de Goede 
Hoop. 

  
(To be introduced. by the Minister or Lanps.) (Te worden ingediend door de MINISTER VAN LANDEN.) 
  

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate, and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

“4, Notwithstanding anything in section (wo of the Crown 
Lands Disposal Act, 1887, of the Cape of Good Hope (Act 
No. 15 of 1887) or in any other provision of that Act or of 
any other law, the Governor-General may, on such terms and 
conditions as he may deem expedient, sell or lease any land 
within the province of the Cape of Good Hope which falls 
within the term “ Crown Lands” for the purpose of the said 
Act, or exchange any such land for privately owned land: 
Provided that no such sale, lease or exchange shall take place 
unless and until both Houses of Parliament have concurred 
therein. 

2. This Act may be cited as the Crown Lands Disposal Act 
(Cape) Amendment Act, 1922, 

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid Afrika   als volgt :— 

de Kaap de Goede Hoop (Wet No. 15 van 1887), of in enige 
andere bepaling van die Wet of van cen andere Wet, kan 

Kaap de Goede Hoop, welke onder de uitdrukking ‘“ Kroon- 
gronden ” vallen volgens de betekenis daaraan gegeven voor de 
toepassing van die Wet, verkopen, verhuren of verruilen voor 
gronden door private eigenaars bezeten op zulke voorwaarden 
en kondities als hem moge goeddunken; met dien verstande 
achter dat zodanige verkoop, verhuur of verruiling niet kan ge- 
schieden tenzij en voordat beide Huizen van het Parlement 
daaraan hun goedkeuring gegeven hebben.   Kroongronden (Kaap) Wijzigingswet, 1922. 

1. Onverminderd het bepaalde bij artikel twee van de Wet Verdere 
op de Vervreemding van Kroongronden 1887 van de Provincie machtiging 

vreemding 
van Kroon 

e Goeverneur-generaal gronden gelegen in de provincie de gronden 
in de Kaap 
Provincie. 

2. Deze Wet wordt aangehaald als de Veryreemding van Korte titel.
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Application 
of Act. 
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BILL 
To facilitate the enforcement in the Union of main- 

tenance orders made in any other parts of His 
Majesty’s dominions or in British protectorates 
or in British mandatory territories and vice versa. 

  
  

(To be introduced by the MinIsTER OF JUSTICE.) 
  

  

BR IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

1. This Act shall apply in respect of— 

(a) any part of the United Kingdom ; 

(b) any part of His Majesty’s dominions outside the United 
Kingdom and the Union ; 

(c) any territory under the protection of His Majesty ; 

(d) any territory in respect of which a mandate is being 

exercised by the Government of any part of His 
Majesty’s dominions, 

whenever the Governor-General has declared by proclamation 

in the Gazette that in such part of the United Kingdom or in 

such part of His Majesty’s dominions or in such territory (as 

the case may be) there is in force a law providing for the en- 

forcement therein of maintenance orders made by courts of 

the Union; and the Governor-General shall, in such procla- 

mation, specify the date as from which this Act shall apply in 

respect of any such part or territory. Such part or territory 

is hereinafter referred to as ‘‘ a proclaimed country.” 

WETSONTW ERP 
Ter vereenvoudiging van de procedure voor ten uit” 

voerlegging in de Unie van vonnissen tot betaling 
van onderhoud gegeven in andere delen van Zijn 

Majesteits gebied of in Britse protektoraten of 
Britse mandaat gewesten en vice versa. 

  
  

(Te worden ingediend door de MINISTER VAN JUSTITIE.) 

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

1. Deze Wet is van toepassing ten opzichte van— 
(a) elk deel van het Verenigde Koninkrijk ; | 

(b) elk deel van Zijn Majesteits dominies buiten het 

Verenigde Koninkrijk en de Unie ; 

(c) elk gewest onder de bescherming van Zijn Majesteit ; 

(d) elk gewest ten aanzien waarvan door de Regering 

van een van Zijn Majesteits dominies een mandaat 

uitgeoefend wordt, . 

wanneer de Goeverneur-generaal bij proklamatie in de Staats- 

koerant verklaard heeft dat er in zodanig deel van het Ver- 

enigde Koninkrijk of in zodanig deel van Zijn Majesteits 

dominies of in zodanig gewest (naar het geval mocht zijn) 

een wet van kracht is voor de ten uitvoer legging aldaar van 

joor hoven van de Unie gemaakte vonnissen tot betaling 

van onderhoud; en de Goeverneur-generaal bepaalt in zo- 

janige proklamatie de datum vanaf welke deze Wet ten 

opzichte van zodanig deel of gewest toepassing vindt. Naar 

zodanig deel of gewest wordt hierin verder als ‘‘ een geprokla- 

meerd land” verwezen. 

Toepassing 
van Wet. 

  

‘Tenuitvoor- 
legging van 
vonnissen 
tot betaling 
van onder- 
houd 
gegeven in 
geprokla- 

2. (1) Wanneer, hetzij véér hetzij na het inwerkingtreden 

van deze Wet, door een hof in een geproklameerd land tegen 

iemand een vonnis tot betaling van onderhoud gegeven is 

an in geval van een deel van het Verenigde Koninkrijk door 

een Sekretaris van Staat, of, in geval van een ander geprokla- 
meerd land door de ambtenaar belast met de uitvoering van 

Enforce- 
ment of 
maintenance 
orders made 
in proclaim- 
ed countries. 

2. (1) Whenever a maintenance order has, whether before 

or after the commencement of this Act, been made against any 

person by any court in a proclaimed country and a certified 

copy of the order has been transmitted to the Governor- 

General in the case of a part of the United Kingdom, by a 

Secretary of State or, in the case of any other proclaimed 

country, by the officer administering the government thereof, 

the Minister of Justice shall cause a copy of the order to be 

sent to the prescribed officer of a court in the Union for regis- 

tration; and on receipt thereof the order shall be registered in 

the prescribed manner, and shall, from the date of such regis- 

tration, be of the same force and effect and, subject to the 

provisions of this Act, all proceedings may be taken on such 

order, as if it had been an order originally obtained in the court 

in which it is so registered, and that court shall have power 
to enforce it accordingly. 

(2) The court in which an order is to be so registered as afore- 

said shall, if the court by which the order was made, was a 

court of superior jurisdiction, be a superior court of the Union 

having jurisdiction where the person against whom the order 

was made is believed to be for the time being resident or, i 

the court by which the order was made was not a court of 

superior jurisdiction, the court in which an order is to be so 

registered shall be a magistrate’s court having jurisdiction 

where such person is believed to be for the time being resident. 

“Superior court of the Union” for the purposes of this 
section includes a provincial division of the Supreme Court, 
the Eastern Districts Local Division, the Witwatersrand Local 
Division and the Griqualand Local Division. 

je administratie daarvan, een gewaarmerkte kopie van het 

vonnis aan de Goeverneur-generaal gezonden is, laat de 

Minister van Justitie aan de voorgeschreven ambtenaar van 

sen hof in de Unie een kopie van het vonnis zenden voor 

cegistratie en bij ontvangst daarvan wordt het vonnis op 
de voorgeschreven wijze geregistreerd en heeft vanaf de datum 

van registratie dezelfde kracht en werking en kunnen, onder- 
worpen aan de bepalingen van deze Wet op grond van zulk 
vonnis, alle stappen genomen worden als ware het een vonnis 
oorspronkelik verkregen in het hof waarin het aldus geregistreerd 
is en dat hof is bevoegd om het dienovereenkomstig te doen 
zelden. 

(2) Het hof waarin een vonnis als voorzegd geregistreerd 
wordt, is, indien het hof waardoor het vonnis gegeven werd 
cen hof met hogere rechtsbevoegdheid was, een hoger hof 
van de Unie in welks rechtsgebied de persoon tegen wie het 

vonnis gegeven werd, vermeend wordt alsdan woonachtig 

te zijn en indien het hof waardoor het vonnis gegeven werd 
geen hof met hogere rechtsbevoegdheid was, is het hof waarin 
zen order aldus geregistreerd wordt een magistraatshof in 
welks rechtsgebied zodanige persoon vermeend wordt alsdan 

woonachtig te zijn. 

- Voor de doeleinden van dit artikel omvat de uitdrukking 
“hoger hof van de Unie” een provinciale afdeling van het 
Hooggerechtshof, de Oostelike Distrikten Lokale Afdeling, 
de Witwatersrand Lokale Afdeling en de Grikwaland Lokale   Afdeling. 

meerde 
landen.
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3. Wanneer een hof van de Unie, hetzij véér hetzij na de Overzending 
inwerkingtreding van deze Wet, tegen iemand een vonnis V@2in Unie 
tot betaling van onderhoud gegeven heeft welke niet is ten Bros tot 
uitvoer gelegd en aan dat hof wordt aangetoond dat de persoon, betaling van 
tegen wie de order gemaakt werd, in een geproklameerd onderhoud 

3. Whenever a court of the Union has, whether before or 
after the commencement of this Act, made a maintenance order 

ed country . . bes 
of mainte. 2gainst any person which has not been enforced and it is 
nance orders proved to that court that the person against whom the order 
made in the was made is resident in a proclaimed country, the court shall 

Transmission 
to proclaim- 

Union send to the Minister of Justice a certified copy of the order so|land woonachtig is, zendt het hof aan de Minister van Justitie near gepro- 
that it may be transmitted, in the case of the Unitedjeen gewaarmerkte kopie van het vonnis voor toezending, i 
Kingdom, to a Secretary of State or, in the case of any otherjin geval van het Verenigde Koninkrijk aan een Sekretaris , 
proclaimed country, to the officer administering the government|van Staat en in geval van een ander geproklameerd land 
thereof. aan de ambtenaar belast met de uitvoering van de admini- 

stratie daarvan. 

4, (1) Indien bij een magistraatshof in de Unie om een Voorlopige 
Provisional 4, (1) Where an application is made to a magistrate’s court|vonnis tot betaling van onderhoud tegen iemand verzocht Vonissen 
maintenance in the Union for a maintenance order against any person and it|wordt en het blijkt dat die persoon in een geproklameerd ee 
piece! is proved that that person is resident in a proclaimed country,| and woont, kan het hof, bij afwezigheid van die persoon, houd topen 
Dereon the court may, in the absence of that person, if after hearingjals het na het horen van de getuigenis overtuigd is van de personen 
resident in _ the evidence it is satisfied of the justice of the application, make|rechtvaardigheid van de applikatie, een zodanig vonnis geven woonachtig 
proclaimed any such order as it might have made if a summons had been|als het had kunnen geven indien op die persoon een dagvaarding i geprokla- 
territories. duly served on that person and he had failed to appear at the|gediend en hij in gebreke gebleven ware ten verhore te ver- fea 

hearing ; but in such case the order shall be provisional only, 
and shall have no effect unless and until confirmed by a com- 
petent court in the proclaimed country aforesaid. 

(2) The evidence of any witness who is examined on any 
such application shall be put into writing and such deposition 
shall be read over to, and signed by him. 

(3) Whenever such an order is made, the magistrate presiding 
over the court shall send to the Minister of Justice for trans- 
mission if the person against whom the order is made is alleged 
to reside in the United Kingdom, to the Secretary of State or, 
if he is alleged to reside in any other proclaimed country, to the 
officer administering the government thereof, the depositions 
so taken and a certified copy of the order, together with a 
statement of the grounds on which the making of the order 
might have been opposed if the person against whom the order 
is made had been duly served with a summons and had appeared 
at the hearing, and shall also send such information as the said 
Magistrate may possess for facilitating the identification of 
such person and ascertaining his whereabouts. 

(4) Where any such provisional order has come before a 
court in a proclaimed country for confirmation and the order 
has by that court been remitted for further evidence to the 
magistrate’s court in the Union which made the order, that 
magistrate’s court shall, after giving the prescribed notice, pro- 
ceed to take the evidence in like manner and subject to the like 
conditions as the evidence in support of the original application. 

If upon the hearing of such evidence it appears to the court 
that the order ought not to have been made, the court may 
rescind the order, but in any other case the depositions shall 
be sent to the Minister of Justice and dealt with in like manner 
as the original depositions. 

(5) The confirmation of any order made under this section 
shall not affect any power the said magistrate’s court may 
possess to vary or rescind that order : 

Provided that on the making ofa varying or rescinding order, 
the court shall send a certified copy thereof to the Minister 
of Justice for transmission, if the original order was confirmed 
in the United Kingdom, to a Secretary of State, or, if the 

original order was confirmed in any proclaimed country, to the 
officer administering the government thereof: Provided further 
that, in the case of an order varying the original order, the 
order shall not have effect unless and until confirmed in like 
manner as the original order. 

schijnen ; zullende echter in zulk een geval het vonnis slechts 
voorlopig zijn en geen gevolg hebben tenzij en voordat het 
door een bevoegd hof in het gezegde geproklameerde land 
bekrachtigd is. 

(2) De verklaring van een getuige die bij het horen van. 
zulk een applikatie ondervraagd wordt, wordt op schrift 
gesteld en zodanige verklaring wordt aan hem voorgelezen 
en door hem ondertekend. 

(3) Wanneer zulk een vonnis gegeven is, zendt de hof- 
houdende magistraat aan de Minister van Justitie voor toe- 
zending, in geval de persoon tegen wie het vonnis gegeven 
is, beweerd wordt in het Verenigde Koninkrijk te wonen, 
aan de Sekretaris van Staat, of, in geval hij beweerd wordt - 
in een ander geproklameerd land te wonen, aan de ambtenaar 
belast met de uitvoering van de administratie daarvan, de 
aldus afgenomen verklaringen en een gewaarmerkte kopie 
van het vonnis, alsmede een opgaaf van de gronden uit hoofde 
van welke tegen het geven van het vonnis bezwaar gemaakt 
had kunnen worden indien op de persoon tegen wie het vonnis 
gegeven is een dagvaarding gediend en hij ten verhore ver- 
schenen ware, en tevens alle inlichtingen waarover de gezegde 
magistraat mocht beschikken ter vergemakkeliking van de 
herkenning van zodanige persoon en het uitvinden van zijn 
verblijfplaats. 

(4) Wanneer zulk een voorlopig vonnis voor een hof in 
een geproklameerd land komt om te worden bekrachtigd 
en het vonnis door dat hof naar het magistraatshof in de 
Unie waardoor het vonnis gegeven werd voor verder getuigenis 
teruggezonden wordt, laat dat magistraatshof, na het geven van 
de voorgeschreven kennisgeving, de getuigenis afleggen op 
dezelfde wijze en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als 
de getuigenis tot staving van de oorspronkelike applikatie. 

- Indien het bij het horen van zodanige getuigenis aan het 
hof mocht blijken dat het vonnis niet gegeven had behoren 
te worden, kan het hof het vonnis intrekken, doch in ieder 
ander geval moeten de afgelegde verklaringen aan de Minister 
van Justitie toegezonden en op gelijke wijze als de oorspronke- 
like verklaringen behandeld worden. 

(5) De bekrachtiging van een krachtens dit artikel gegeven 
vonnis doet geen afbreuk aan de bevoegdheden die het gezegde 
magistraatshof hebben mag om dat vonnis te wijzigen of in 
te trekken : 

Mits dat het hof, indien een wijzigend of intrekkend vonnis 
gegeven wordt, aan de Minister van Justitie een gewaar- 
merkte kopie daarvan zendt voor toezending, in geval het 

oorspronkelike vonnis in het Verenigde Koninkrijk bekrachtigd 
werd, aan een Sekretaris van Staat, of, in geval het oor- 
spronkelike vonnis in een geproklameerd land bekrachtigd 
werd, aan de ambtenaar belast met de uitvoering van de 
administratie daarvan: En verder met dien verstande dat in het 
geval van een vonnis, waardoor het oorspronkelike vonnis 
gewijzigd wordt, het vonnis niet van kracht wordt tenzij en 
voordat het op gelijke wijze als het oorspronkelike vonnis   bekrachtigd is.
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(6) The applicant shall have the same right of appeal (if any) 

against a refusal to make a provisional order as he would have 

had against a refusal to make the order if a summons had been 

duly served on the person against whom the order is sought to 

be made. 

5. (1) Where a maintainance order has been made by a court 

_in a proclaimed country and the order is provisional only and 

has no effect unless and until confirmed by a court in the Union 

and a certified copy of the order, together with the depositions 

of witnesses and a statement of the grounds on which the order 

might have been opposed, has been transmitted to the Minister 

of Justice and it appears to the Minister of Justice that the 

person against whom the order is made is resident in the Union, 

the Minister of Justice shall send the said documents to the 

prescribed officer of any magistrate’s court having jurisdiction 

where such person is believed to be resident, with a requisition 

that a summons be issued calling upon such person to appear 

before such court and show cause why that order should not be 

confirmed and upon receipt of such documents and requisition 

the said clerk shall issue such a summons and cause it to be 

served upon such person. 

(2) A summons so issued may be served in the same manner 

as if it has been originally issued or subsequently endorsed by 

a magistrate of a court having jurisdiction where the said 

person happens to be. 

(3) At the hearing it shall be open to the person on whom the 

summons was served to raise any defence which he might have 

raised in the original proceedings if he had been a party thereto 

but no other defence, and the certificate from the court which 

made the provisional order stating the grounds on which the 

making of the order might have been opposed if the person 

against whom the order was made had been a party to the 

proceedings shall be conclusive evidence that those grounds 

are grounds on which objection may be taken. 

(4) If, at the hearing, the person served with the summons 

does not appear or, on appearing, fails to satisfy the court that 

the order ought not to be confirmed, the court may confirm 

the order either without modification or with such modification 

as to the court, after hearing the evidence, may seem just. 

(5) If the person against whom the summons was issued 

appears at the hearing and satisfies the court that, for the 

purpose of any defence, it is necessary to remit the case to the 

court which made the provisional order for the taking of 

further evidence, the court may so remit the case and adjourn 

the proceedings for the purpose. 

(6) Where a provisional order has been confirmed under this 

section it may be varied or rescinded in like manner as if it 

had originally been made by the confirming court and where 

on an application for rescission or variation, the court is satisfied 

that it is necessary to remit the case to the court which made 

the order for the purpose of taking any further evidence, the 

court may so remit the case and adjourn the proceedings for 

the purpose. 

(7) Where an order has been so confirmed the person bound 

thereby shall have the same right of appeal, if any, against the 

confirmation of the order as he would have had against the 

making of the order if the order had been made by the court 
confirming the order. , 

6. (1) A magistrate’s court in which an order has been 

registered under this Act or by which an order has been con- 

firmed under this Act and the officers of such court shall take 

all such steps for enforcing the order as may be prescribed. 

(2) Every such order shall be enforceable in like manner 

as if the order were a judgment of a magistrate’s court in a 

civil action for payment of the amount specified in the order. 

(6) In geval van cen weigering van een voorlopig vonnis 

heeft de applikant het zelfde recht van appél (indien dit 

bestaat) als hij zou gehad hebben tegen een weigering van 

een vonnis indien op de persoon, tegen wie een vonnis ver- 

zocht wordt, een dagvaarding gediend ware geworden. 

5. (1) Wanneer door een hof in een. geproklameerd land 

een vonnis tot betaling van onderhoud gegeven is en het 

vonnis slechts voorlopig en van geen kracht is voordat het 

door een hof in de Unie bekrachtigd is en een gewaarmerkte 

kopie tezamen met de verklaringen van getuigen en een 

opgaaf van de gronden uit hoofde van welke tegen het vonnis 

bezwaar gemaakt kan worden aan de Minister van Justitie 

gezonden is en het de Minister van Justitie blijkt, dat de 

persoon tegen wie het vonnis gegeven is in de Unie verblijft, 

zendt de Minister van Justitie de gezegde dokumenten aan 

de klerk van een magistraatshof in welks rechtsgebied zo- 

danige persoon vermeend wordt woonachtig te zijn, met de 

opdracht dat een dagvaarding uitgereikt moet worden, Z0- 

danige persoon aanschrijvende om voor zodanig hof te ver- 

schijnen en redenen aan te tonen waarom het vonnis niet 

bekrachtigd zou worden, en bij ontvangst van zodanige 

dokumenten en opdracht reikt de genoemde klerk zulk een 

dagvaarding uit en laat hij die op zodanige persoon dienen. 

(2) Een aldus uitgereikte dagvaarding wordt op dezelfde 

wijze gediend als ware hij oorspronkelik uitgereikt of later 

geéndosseerd door een magistraat van een hof met rechts- 

bevoegdheid in de streek waar de gezegde persoon verblijft. 

(3) Bij het verhoor staat het de persoon op wie de dag- 

vaarding gediend werd vrij om tot zijn verdediging aan te 

voeren al hetgeen hij in de oorspronkelike zaak zou hebben 

kunnen aanvoeren indien hij een van de partijen daarvan 

geweest ware, doch geen andere, en het certifikaat van het 

hof waardoor het voorlopige vonnis gegeven werd; uiteen- 

zettende de gronden uit hoofde van welke tegen het vonnis 

bezwaar gemaakt kon worden indien de persoon tegen wie 

het vonnis gegeven werd een van de partijen van de zaak 

geweest ware, vormt afdoend getuigenis dat die gronden 

inderdaad gronden zijn uit hoofde van welke bezwaar gemaakt 

kan worden. 
(4) Indien de persoon op wie de dagvaarding gediend is 

niet ten verhore verschijnt, of, als hij verschijnt, het hof 

niet kan overtuigen dat het vonnis niet bekrachtigd behoort 

te worden, kan het hof het vonnis, ongewijzigd of met zo- 

danige wijzigingen als het hof, na de getuigenis gehoord te 
hebben billik voorkomt, bekrachtigen. 

(5) Indien de persoon tegen wie de dagvaarding uitgereikt 

werd ten verhore verschijnt en het hof overtuigt dat het 

voor de doeleinden van zijn verdediging nodig is om de zaak 

naar het hof dat het oorspronkelike vonnis gegeven heeft, 

terug te verwijzen voor het afnemen van verder getuigenis, 

kan het hof de zaak aldus terug verwijzen en verder verhoor 

voor dat doel verdagen. 
(6) Wanneer een voorlopig vonnis ingevolge dit artikel 

bekrachtigd is, kan het, op gelijke wijze alsof hij oorspronkelik 

door het bekrachtigende hof gemaakt ware, gewijzigd of 

ingetrokken worden, en wanneer het het hof uit een applikatie 
voor intrekking of wijziging blijkt dat het nodig is om de 
zaak naar het hof dat het vonnis gegeven heeft te verwijzen 
voor het afnemen van verder getuigenis, kan het hof de zaak 
aldus verwijzen en de verrichtingen voor dat doel verdagen. 

(7) Wanneer een vonnis aldus bekrachtigd is heeft de 
daardoor gebonden persoon hetzelfde recht van appél (zo 
dit bestaat) tegen de bekrachtiging van het vonnis als hij 
gehad zou hebben tegen het geven van het vonnis indien 
het vonnis door het hof dat het vonnis bekrachtigt, gegeven 
was. 

6. (1) Door het magistraatshof waarin ingevolge deze Wet 
een vonnis geregistreerd of waardoor ingevolge deze Wet 
een vonnis bekrachtigd is en door de ambtenaren van zodanig 
hof worden al de voor de ten uitvoerlegying van het vonnis 
voorgeschreven stappen genomen. 

(2) Ieder zodanig vonnis kan op dezelfde wijze ten uitvoer 
gelegd worden alsof het vonnis een uitspraak van een magi- 
straat in een civiele aktie voor betaling van het in het vonnis   genoemde bedrag was. 
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geprokla- 
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(3) A writ of execution issued by a magistrate’s court for 
the purpose of enforcing any order so registered or confirmed 
may be executed in any part of the Union in the same manner 
as if the writ had been originally issued out of the magistrate’s 
court having jurisdiction in the place where it issought to be 
executed. 

7. The Magistrate’s Courts Act 1917, and any amendment 
thereof and the rules made thereunder shall apply to proceedings 
before magistrate’s courts under this Act in like manner as they 
apply to proceedings under the said Act of 1917 or amendment 
thereof and the rules board established under section twenty- 
four of the said Act of 1917 shall have power to make rules 

- regulating the procedure of magistrate’s courts under this Act. 

8. Any document purporting to be signed by a judge or 
officer of a court in a proclaimed country shall, until the con- 
trary is proved, be deemed to have been so signed without 
proof of the signature or judicial or official character of the 
person appearing to have signed it and the officer of a court by 
whom a document is signed shall, until the contrary is proved, 
be deemed to have been the proper officer of the court to sign 
the document. 

9. Depositions taken in a court in a proclaimed country for 
‘the purposes ‘of this Act may be received in evidence in pro- 
ceedings before a magistrate’s court under this Act. 

10. In this Act, unless inconsistent with the context— 

“ certified copy ” in relation to an order of a court, means 
a copy of the order certified by the proper officer of 
the court to be a true copy ; 

“maintenance order” means an order (other than an 
order of affiliation) for the periodical payment of sums 
of money towards the maintenance of the wife or 
other dependants of the person against whom the 
order is made; and ‘dependants’? means such 
persons as the person against whom a maintenance 
order is made in a proclaimed country is in accordance 
with the law of that country, liable to maintain ; 

‘* prescribed ” means prescribed under this Act or by rules 
of court thereunder or, if there are no such rules, by 
the Minister of Justice. 

“ proper officer of a court ” means in relation to that court, 
an officer thereof designated by the Minister of 
Justice. 

11. This Act may be cited for all purposes as the Maintenance 
Orders (Facilities for Enforcement) Act, 1929. 

XXXI 

(5) Een lastbrief tot eksekutie uitgereikt door een magi* 
straatshof voor het doel van de tenuitvoerlegging van een 
aldus geregistreerd of bekrachtigd vonnis kan in elk deel 
van de Unie op dezelfde wijze uitgevoerd worden alsof de 
lastbrief oorspronkelik uitgereikt was door het magistraatshof 
dat rechtsbevoegdheid bezit in de plek waar men hem wenst 
tenuitvoer te leggen. 

7. De Magistraatshoven Wet, 1917, en wijzigingen daar- Toepassing 
van en de regels uit krachte daarvan gemaakt vinden gelijke van Magis- 
toepassing op verrichtingen voor magistraatshoven ingevolge traatshoven 
deze Wet als op verrichtingen ingevolge de genoemde wet W*- 
van 1917 of wijzigingen daarvan, en de regelingsraad in- 
gesteld door artikel vier en twintig van de genoemde wet 
van 1917 heeft de macht om regels te maken voor het regelen 
van de procedure van magistraatshoven ingevolge deze Wet. 

8. Elk dokument dat voorstelt te zijn getekend door een Waarmer. 
rechter of ambtenaar van een hof in een geproklameerd land king van 
wordt totdat het tegendeel bewezen is, beschouwd aldus gete- dokumenten 
kend te zijn zonder enige waarmerking van de handtekening of getekend 
gerechtelike of officiéle hoedanigheid van de persoon die het lca 
ogenschijnlik getekend heeft, en de ambtenaar van een hof het hof. 
door wie een dokument getekend is wordt, totdat het tegendeel 
bewezen is, beschouwd als de ambtenaar van het hof bevoegd 
om het dokument te tekenen. 

9. Verklaringen afgelegd in een hof in een geproklameerd Verklaringen 
land voor de doeleinden van deze Wet worden als getuigenis worden 
toegelaten in verrichtingen voor een magistraatshof ingevolge Posnaune 
deze Wet. 

getuigenis. 
10. Tenzij het verband een andere zin aanwijst, wordt voor Woord. 

de toepassing van deze Wet verstaan onder— bepaling. 
“gewaarmerkte kopie,’ in verband met een order van 

het hof, een kopie door de bevoegde ambtenaar van 
het hof voor gelijkluidend met het origineel gewaar- 
merkt ; 

“vonnis tot betaling van onderhoud”’ een vonnis (niet 
zijnde een affiliatie vonnis voor het op gezette tijden 
betalen van bedragen voor het onderhoud van de 
vrouw of andere afhankeliken van de pezsoon tegen 
wie het vonnis gemaakt is; en “ afhankeliken ” zo- 
danige personen als de persoon, tegen wie in een 
geproklameerd land een vonnis tot betaling van 
onderhoud gegeven is, overeenkomstig de wet van 
dat land verplicht is te onderhouden ; 

‘“ voorgeschreven ” voorgeschreven ingevolge deze Wet 
of door regels uit krachte daarvan gemaakt, of, als 
er geen zodanige regels zijn, door de Minister van 
Justitie ; 

‘“ bevoegde ambtenaar van een hof,” in verband met 
dat hof, een ambtenaar daarvan aangewezen door 
de Minister van Justitie. 

11. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel 
als ‘de Onderhoudsvonnis (Vereenvoudiging van Procedure ‘ 
voor tenuitvoerlegging) Wet, 1922.  
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BILL 
To amend in certain respects the Land Settlement 

Act, 1912 (Act No. 12 of 1912), as amended by 
the Land Settlement Act Amendment Act, 1917 
(Act No 23 of 1917), and by the Land Settlement 
Acts Further Amendment Act, 1920 (Act No. 28 
of 1920). 

  

  

(To be introduced by the MintstER oF Lanps.) 

WETSONTWERP 
Tot wijziging in zekere opzichten van de Kroon- 

grond Nederzettings Wet, 1912 (Wet No. 12 van 
1912), zoals gewijzigd door de Nederzettings- 
wet Wijzigingswet, 1917 (Wet No. 23 van 1917), 
en door de Kroongrond Nederzettingswetten 
ino Wijzigingswet, 1920 (Wet No. 28 van 

  

  

(Te worden ingediend door de MintsteR vAN LANDEN.) 
  

  
  

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— : 

Interpr2ta- 
tion of 
terms. 

1. In this Act the expression ‘‘ the principal Act’ means 

the Land Settlement Act, 1912, (Act No. 12 vf 1912), as amend- 

ed by the Land Settlement Act Amendment Act, 1917, (Act 

No. 23 of 1917), and by the Land Settlement Acts Further 

Amendment Act, 1920 (Act No. 28 of 1920). Any expression 

to which in the Land Settlement Act, 1912, (Act No. 12 of 1912) 

a meaning has been assigned in and for the purposes thereof 

bears, when used in this Act, the same meaning. 

2. Notwithstanding anything contained in the principal Act, 

whenever boring operations for water undertaken by the 

Government on any holding before allotment have, in the 

opinion of the board, been unsuccessful or only partly success- 

ful, the Minister may, on the recommendation of the board, 

order that the cost of such operations shall not be included, 

or that only a. certain proportion of such cost shall be included, in 

the allotment price of the holding. 

Non-inclu- 
sion in allot- 
ment price 
of cost of 
boring 
operations. 

Sale, ete., of 3, (1) Notwithstanding anything contained in the princi- 

rt pal Act, the Minister may, with the previous approval of both 

fixing of Houses of Parliament and at such upset price and subject 

allotment +o such conditions as may be recommended by the board, sell 

price. or lease, by public auction or tender, any land or portion thereof 

which may have been acquired by the Minister for settlement 

purposes in accordance with section ten or section eleven of 

the principal Act. 

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) 

of section fifteen of the principal Act, the allotment price of any 

holding, (being land acquired by the Minister in accordance 

with section ten or section eleven of the principal Act,) may 

be fixed by the Minister, on the recommendation of the board, 

at less than the price at which the said land was acquired by 

the Minister: Provided that the approval of both Houses of 

Parliament has first been obtained to such allotment price. 

Allotment of 4, Notwithstanding anything contained in section sixteen 

holdings to of the principal Act, the Minister may, on receipt of a certificate 

other lessees. fom ¢he board that any portion of land acquired for settle- 

ment purposes in accordance with section ten of the principal 

Act is not suitable for allotment as a separate holding, allot 

such portion to the lessee of any other holding: Provided 

that the allotment shall only be made on the recommendation 

of the board. 

Rate tomeet 5, Every committee of management appointed for a group 

expenditure of holdings in accordance with section forty-six of the principal 
o: commit- 

; 

tees of man. Act may levy on and collect from lessees and owners of holdings 

agement, | Within such group a rate or tax for the purpose of defraying 

the expenditure of the committee in carrying out such functions 

and duties as may be prescribed for such committee by regu- 

lation as provided in that section: Provided that no such rate 

or tax shall be levied without the prior approval of the Minister. 

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

als volgt :— 

1. Voor de toepassing van deze Wet betekent de hoofd- Woordbepa- 

wet, de Kroongrond Nederzettings Wet 1912 (Wet No. 12 ling. 

van 1912), zoals gewijzigd door de Nederzettingswet Wijzi- 

gingswet 1917 (Wet No. 23 van 1917) en door de Kroongrond 

Nederzettingswetten Verdere Wijzigingswet 1920 (Wet No. 

28 van 1920). Alle uitdrukkingen of woorden ,waaraan door 

de Kroongrond Nederzettings Wet 1912 (Wet No. 12 van 

1912) een bepaalde betekenis gegeven is voor de toepassing 

van die Wet hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze 

Wet voorkomen. 

2. Onverminderd de bepalingen van de Hoofdwet kan de Wanneer 

Minister wanneer de waterboorwerken door het Goeverne- boorkosten 

ment op een hoeve vodér de toewijzing daarvan ondernomen perekend bij 

naar het oordeel van de raad niet of slechts gedeeltelik geslaagd toewijzings- 

zijn, op de aanbeveling van de raad bevelen dat de kosten prijs. 

van zulke werken niet of slechts gedeeltelik ingesloten zullen 

worden in de toewijzingsprijs van de hoeve. 

3. (1) Onverminderd de bepalingen van de Hoofdwet, kan Verkoop, 

de Minister met vooraf verkregen goedkeuring van beide Huizen &n2., van 

van het Parlement, gronden of gedeelten daarvan welke door nederzet- 
. a : . ingsgrond 

de Minister verkregen zijn voor nederzettingsdoeleinden en ~ vaststel- 

ingevolge artikels tien en elf van de Hoofdwet bij publieke len van toe- 

verkoping of bij inschrijving aanbesteden, verkopen of ver- wijzingsprijs. 

huren tegen zodanige inzetprijs en op zulke voorwaarden als 

door de raad wordt aanbevolen. 

(2) Onverminderd het bepaalde bij sub-artikel (2) van 

artikel vijftien van de Hoofdwet, kan de toewijzingsprijs van 

een hoeve, (zijnde grond door de Minister verkregen ingevolge ~ 

artikel tien en elf van de Hoofdwet) op aanbeveling van de 

raad door de Minister lager gesteld worden dan waarvoor 

de grond door de Minister verkregen was, mits de goedkeuring 

van beide Huizen van het Parlement eerst verkregen is voor 

zulke toewijzingsprijs. 

4. Onverminderd het bepaalde bij artikel zestven van de Toewijzing 

Hoofdwet, kan de Minister na ontvangst van een certifikaat, van hoeven. 

dat een stuk grond verkregen voor nederzettingsdoeleinden, }*") — 

ingevolge artikels tien en elf van de Hoofdwet, ongeschikt is meee 

voor toewijzing als een afzonderlike hoeve, zulk gedeelte aan 

de huurder van een andere hoeve toewijzen: Met dien ver- 

stande dat zulke toewijzing slechts kan geschieden met goed- 

keuring van de raad. 

5. Elk komitee van beheer aangesteld voor een groep van Belasting ter 

hoeven ingevolge artikel zes en veertig van de Hoofdwet, kan bestrijding 

van huurders en eigenaars van hoeven in zulk een groep een Y°" oe 

belasting heffen en innen, voor het doel om de witgaven van ven boheer 

het komitee to bestrijden, gemaakt in de uitvoering van de 

bediening en plichten bij regulatie aan het Komitee opge- 

dragen krachtens het gezegde artikel: Met dien verstande dat 

geen zulke belasting mag geheven worden zonder vooraf- 

gaande goedkeuring van de Minister.  



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, Ist FEBRUARY, 1922. XXXlil 

Substitution 6. Whenever on the application in writing of a lessee and| 6. Wanneer op schriftelik verzoek daartoe door een huurder, Substitutie 

of names in on the recommendation of the board, the cession of the leaselen op aanbeveling van de raad, de cessie van een hoeve door Negaterereed a 

oe of any holding has been approved by the Minister, and whenever|de Minister is goedgekeurd en wanneer het naar genoegen van de Gveriracht, 4 
lession of the Minister is satisfied that the consideration payable to the|Minister aangetoond is, dat de prijs te worden betaald aan de 

ceases, | lessee in respect of such cession has been paid but that owing|huurder in verband met de cessie betaald is, maar dat tenge- 

to the lessee having failed to complete the necessary docu- 
ments and to his whereabouts being unknown, registration 
of such cession in the usual form cannot be affected in a deeds 
registry, the Minister may, by certificate signed by him, 
authorise the registrar of deeds in charge of the deeds registry 
wherein the lease of the said holding is registered, to sub- 
stitute in his registers and by endorsement on the copy of 
the lease filed in his office, as the lessee of the holding, the 
name of the person entitled to acquire the holding by cession in 
lieu of that of the lessee on whose application the cession was 
approved. The cession shall take effect from such date as 
may be stated in the certificate signed by the Minister. 

volge van het verzuim van de huurder om de nodige doku- 
menten te tekenen, en de onbekendheid met zijn adres de 
registratie van zulk een cessie niet kan uitgevoerd worden op de 
gewone wijze in een registratie kantoor, kan de Minister bij 
een certifikaat door hem getekend de registrateur van akten 
aan het hoofd van het registratiekantoor, waarin het huur- 
kontrakt van de gezegde hoeve geregistreerd is, machtigen om 
in de registers en door aantekening op de kopie van het huur 
kontrakt in dat kantoor berustende, de naam van de persoon 
gerechtigd tot de hoeve krachtens de cessie te plaatsen in 
plaats van de huurder, opwiens verzoek de cessie was goed- 
gekeurd. De cessie zal van kracht zijn van de datum ver- 
meld in het door de Minister getekende certifikaat. 

7. (1) Onverminderd het bepaalde in de Hoofdwet, kan Toewijzing 

holdings on i. 2 Notwithstanding eny thing contained in the princi- de Minister op aanbeveling van de raad, een hoeve ter toewilj- van hoeve op 
condition of P& Act, the Minister may, on the recommendation of the zing aanbieden op de voorwaarde dat de goedgekeurde appli- ven podoolte- 
payment of board, offer for allotment any holding subject to the condition kant voor zulke hoeve, bij toewijzing en als een voorwaarde like betaling 
part purchase that the successful applicant for such holding shall pay on 
price thereof. 

Issue of Minister op aanbeveling van de raad, indien te eniger tijd OY a Dug 
Crown when at any time during the currency of the lease, but not|gedurende de loop van de huur, maar niet voordat een tijdperk . huurders 
— ‘0 being less than five years from the date of the commencement of|van vijf jaren verlopen is sedert de datum van aanvang van het tegen ver- 
hypotheca- the lease, the valuation of any holding with improvements of|huurkontrakt, de waarde van de hoeve met de verbeteringen band op 
tion of a permanent and substantial nature affected thereon by the|van een voortdurende en aanzienlike soort daarop aange- 7°°V® 
holding for lessee exceeds in the opinion of the board by one-fourth,/bracht door de huurder, naar het oordeel van de raad de 
roe (but not in any case by an amount less than four hundred|gehele schuld van de huurder aan het Goevernement in ver- 

the lease, or under any agreement. relating to advances, to the 

allotment and as a condition thereof an amount to be deter- 
mined by the Minister. not exceeding one-fifth of the pur- 
chase price of such holding as notified in the Gazette. 

(2) The lessee of any holding allotted in accordance with 
sub-section (1) shall be deemed to have exercised as from the 
date of allotment the right to purchase the land as provided 
in section twenty-seven of the principal Act: Provided that 
the amount paid by the lessee towards the purchase price as 
aforesaid shall be deemed to have been a payment of him on 
account of the purchase price and any such half-yearly in- 
stalments of principal and interest payable as provided in 
paragraph («) of sub-section (3) of section twenty-seven of the 
principal Act shall be calculated on such reduced amount. 
Tf the lease of a holding allotted as in this section provided is 
cancelled for any breach of, or non-compliance with, the pro- 
visions thereof, or if the lease is surrendered and such surrender 

is accepted by the Minister, or if the lease is determined as 
provided in sections thirty-five and thirty-six of the principal Act, 
the Minister may, in his discretion, declare that the whole or any 

portion of the amount paid by the applicant towards the 
purchase price as provided in sub-section (1) of this section 
shall be forfeited to the Crown. 

8. Notwithstanding anything in the principal Act contained 

pounds,) the total indebtedness of the lessee to the Govern- 
ment in respect of the purchase price of the holding and 
of advances, (if any), made to the lessee in accordance 
with the principal Act, the Minister may, on the recom- 
mendation of the board, cause to be issued to the lessee on 

application by him, a Crown grant of the holding, subject to 
the provisions of sub-section (2) of section forty-three of the 
principal Act: Provided that, simultaneously with the regis- 
tration of such grant there shall be passed by such lessee and 
registered in the deeds registry in favour of the Government 
a mortgage bond, specially hypothecating to the Government 
the land granted, for an amount equal to the said total in- 
debtedness in respect of purchase price and of advances, (if 
any): Provided further that no such grant shall be issued 
unless the lessee has complied in all respects with the terms and 
conditions of the lease or unless all payments of rent and 
interest which have accrued and have become due under 

daarvan, een bedrag door de Minister te worden vastgesteld, 
echter niet een vijfde gedeelte van de koopprijs van zulke 
hoeve, zoals bekend gemaakt in de Staatskoerant te boven- 
gaande, betaalt. 

(2) De huurder van een hoeve toegewezen op de voor- 
waarde van het voorafgaande sub-artikel wordt geacht zijn 
recht van koop van de hoeve ingevolge artikel zeven en twintig 
van de Hoofdwet te hebben uitgeoefend als van de datum 
van toewijzing, zullende het bedrag door de huurder betaald 
op afrekening van de koopprijs geacht worden een paaiement 
te zijn op rekening van de koopprijs en de halfjaarlikse paaie- 
menten van kapitaal en rente betaalbaar in gevolge para- 
graaf (a) van sub-artikel (3) van artikel zeven en twintig van de 
Hoofdwet berekend worden op het overblijvende bedrag. 
Indien de huur van een hoeve, toegewezen ingevolge dit artikel, 
vernietigd wordt ter zake van kontraktbreuk of niet ver- 
vulling van de voorwaarden daarvan, of indien de huur terug 
gegeven wordt, en zulke teruggave aangenomen is door de 
Minister, of indien de huur vervalt ingevolge artikels rijf 
en dertig en zes en dertig van de Hoofdwet, kan de Minister 
naar goedvinden het gehele bedrag of een gedeelte van dat 
bedrag betaald door de applikant op afrekening van de koop- 
prijs zoals omschreven in sub-artikel (1) van dit artikel ver- 
beurd verklaren ten faveure van de Kroon. 

8. Onverminderd het bepaalde in de Hoofdwet, kan de 

band met de koopprijs van de hoeve en met voorschotten 
gegeven aan de huurder (indien zulks geschied is) krachtens 
de Hoofdwet, te bovengaat met een vierde (maar in geen geval 
met een bedrag minder dan vier honderd pond), aan de huur- 
der op diens verzoek een Kroongrondbrief van de hoeve uit- 
reiken onderhevig aan de voorwaarden van sub-artikel (2) van 
artikel drie en veertig, van de Hoofdwet, mits dat tegelijker tijd 
met de registratie van zulk een grondbrief door de huurder een 
verband ten faveure van het Goevernement gepasseerd wordt en 
in het. registratiekantoor geregistreerd wordt, waarbij ten 
faveure van het Goevernement de toegewezen hoeve speciaal 
verbonden wordt voor een bedrag gelijkstaande met de totale 
schuld in verband met de koopprijs en voorschotten (zoo die 
gedaan zijn) en voorts dat geen Kroongrondbrief wordt uit- 
gereikt tenzij de huurder in alle opzichten de voorwaarden van 
het huurkontrakt vervuld heeft en alle betalingen van huur en 
rente welke in termen van het huurkontrakt of in termen van 
het voorschotkontrakt betaalbaar zijn, voldaan zijn tot de dag   date on which the mortgage bond commences, have. been paid. van registratie van het verband. 

van koop- 
prijs. 

Uitreiking 
van Kroon-



UNION GAZETTE EXTRAORD XXXIV 

Such mortgage bond shall in all cases contain the general 
clause and in addition to such special conditions as the Minis- 
ter may in any particular case deem necessary the following 
conditions and stipulations :-— 

(2) The mortgagor shall redeem the capital sum secured 
by the bond with interest thereon in such number of 
equal instalments as would, from the date of the 
commencement of the mortgage bond, have heen 
payable in respect of the purchase price in accord- 
ance with the purchase conditions of the lease: 
Provided that nothing herein contained shall pre- 
vent the mortgagor paying off at any time the whole 
or any part (not being less than fifty pounds sterling or 
a multiple thereof) of the said capital sum, tozether 
with interest due on the said capital-sum to the date of 
payment ; 

(b) the mortgagor shall pay interest— 
(i) on that portion of the capital sum secured by the 

bond as represents purchase price of the holding 
at such rate as has been prescribed in the lease of 
the holding as being payable on the instalments 
of purchase price in the event of the option of 
purchase contained in the said lease being 
exercised ; and 

(ii) on that portion of the capital sum secured by the 

bond as represents advances at such rate as 

has been prescribed as payable in agreement, 

in accordance with which the said advances were 
granted ; 

(c) in the event of the non-payment of any instalment of 

the capital sum with interest thereon on the due 

date or in the event of the failure of the mortgagor to 

comply with any condition contained in the mort- 

gage bond, the Minister may declare that the capital 

sum secured by the said mortgage bond, and remaining 

unpaid, tovether with interest and all other sums due 

thereunder, shall be immediately payable and recover- 

able. 
9. On transfer of any holding hypothecated to the Govern- 

ment as in the last preceding section provided, the Minister may 

cated under Consent to the substitution, on such conditions and in such 

section eight. Manner as he may direct, of the transferee as the debtor under 

the mortgage bond in lieu of the transferor: Provided that all 

payments due in accordance with the bond to the date of 

transfer have been paid. 
Partition of | 10. Inthe event of a proposed partition, between two or more 

holding hy- mortgagors, of land which has in accordance with this Act been 

‘patheonted. hypothecated by them to the Government, the Minister may, 

upon application in writing to him by the partitioners consent to 

such partition on the condition that the mortgage bond is 

cancelled and in substitution therefor and simultaneously 

with the cancellation thereof, each mortgagor executes a new 

bond specially hypothecating in favour of the Government 

the portion which may, under deed of partition, be transferred 

to him as security for such proportionate part of the amount 

secured by the cancelled bond, or of any balance thereof, re- 

maining unpaid, as the Minister may determine. Every such 

new bond shall be for the unexpired period of the cancelled 

bond and shall be subject to the provisions of sections eight and 

nine of this Act, and to any special conditions contained in the 

cancelled bond. 

Transfer of 
holding 
hypothe- 

Release of 11. Upon application in writing made to the Minister by a 

hypothe- mortgagor, the Minister may,, subject to such conditions 

holding as he may impose and on payment by the mortgagor of such 

from bond. portion as the Minister may determine of the capital sum due 

to the Government under any mortgage bond passed under 

this Act, authorise the release of any portion of the land 

hypothecated by such bond from the operation thereof. 

Defrayment 12, All expenses incurred by the Minister in carrying out 

oe any of the provisions of sections ten and eleven (including all 

ander costs incurred in obtaining a valuation of the land, the subject 

sections ten of the application) shall be borne by the mortgagor by whom the 

and eleven. application has been made: Provided that the Minister:may 

require an applicant to deposit in advance an amount sufficient! 

to cover the payment of such expenses, 

18. This Act may be cited for all purposes as 

Settlement Acts Further Amendment Act, 1922 
Short title. the Land 

INARY, Ist FEBRUARY, 1922. 

Het verband bevat in ieder veval de generale klausule en 
boven en behalve zulke biezondere voorwaarden, als de Minis- 
ter in elk geval nodig acht, de navolgende voorwaarden : 

(a) De verbandgever zal de hoofdsom verzekerd door het 
verband met de rente daarop terugbetalen in het- 
zelfde aantal gelijke paaiementen, als van de dag 
van registratie van het verband betaald zouden 
moeten worden in verband met de koopprijs krachtens 
de koopvoorwaarden van het huurkontrakt: Met 
dien verstande dat het in ieder geval aan de verband- 
gever vrij zal staan om te eniger tijd het gehele bedrag 
of een gedeelte (maar niet minder dan vijftig pond 
of een veelvoud daarvan) van de hoofdsom met 
de rente op de hoofdsom tot de dag van betaling te 
betalen. 

(b) de verbandgever betaalt rente— 
(i) op dat gedeelte van de hoofdsom verzekerd door 

het verband, dat de koopprijs van de hoeve 
voorstelt, tegen de koers welke vermeld is in het 
huurkontrakt van de hoeve als betaalbaar op 
de paaiementen van de koopprijs ingeval en — 
wanneer het recht van koop vermeld in het 
gezegde huurkontrakt uitgeoefend wordt, en 

(ii) op dat gedeelte van de hoofdsom verzekerd door 
het verband, dat de voorschotten voorstelt, 
tegen de koers vermeld in de overeenkomst ten- 
gevolge waarvan de vovurschotten waren ge- 
geven ; 

(c) in geval van verzuim van betaling van een paaic- 
ment met de rente daarop op de vervaldag of in 
geval dat de verbandgever in gebreke blijft een 
voorwaarde van het verband te vervullen, kan de 
Minister verklaren dat de hoofdsom verzekerd door 
het verband tezamen met de rente en alle andere be- 
taalbare bedragen vervallen en opeisbaar is. 

9. In geval van transport van cen hoeve, die met verband Transport 
bezwaard is ten faveure van het Goevernement zoals in het van hoeve 
voorgaand artikel beschreven kan de Minister zijn toestemming baba 
geven tot de in de plaats stelling van de transportnemer als artikel acht. 
verbandschuldenaar in plaats van de verbandgever, mits 
alle betalingen volgens de voorwaarden van het verband 
geschied zijn tot op de dag van de registratie van het trans- 
port. 

10. In geval van een voorgenomen verdeling tussen twee of Verdeling 
meer verbandgevers van grond, die overeenkomstig deze Wet van verbon- 
door hen verbonden is ten faveure van het Goevernement, ‘en hoeve. 
kan de Minister het aan hem in geschrifte gerichte aanzoek 
daartoe inwilligen op voorwaarde dat het bestaande verband 
doorgehaald wordt en tegelijker tijd met zulke doorhaling 
elke verbandgever een nieuw verband passeert ten faveure 
van het Goevernement waarbij het gedeelte aan hem 
getransporteerd krachtens de verdeelingsakte speciaal ver- 
bonden wordt ten faveure van het Goevernement als zekerheid 
voor zulk gedeelte van het bedrag van het doorgehaalde ver- 
band of van het onbetaalde gedeelte daarvan, als de Minister 
bepaalt. Zodanig nieuw verband wordt gepasseerd voor het 
overblijvende tijdperk van het doorgehaalde verband en is 
onderhevig aan de bepalingen van artikels acht en negen van 
deze Wet, en de biezondere voorwaarden van het doorge- 
haalde verband. 

11. Op schriftelik aanzoek aan de Minister gericht door de peyrijden 
verbandgever kan de Minister op zulke voorwaarden als van verbon 
hij goedvindt en na betaling door de verbandgever van zulk den grond 
gedeelte van de hoofdsom verschuldigd aan het Goevernement Y*" werkin 
krachtens een verband ingevolge deze Wet gepasseerd, mach- Verband. 
tiging verlenen om een gedeelte van de verbonden grond van de 
werking van zulk verband te bevrijden. 

12, Alle onkosten door de Minister gemaakt in verband met Betaling va: 
de voorzieningen van artikels tien en elf (ingesloten alle onkosten. 
kosten van waardering van de grond waaromtrent het aan- gemaat tne 
zoek gedaan is), worden door de verbandgever gedragen, en de handelingen 
Minister kan van de verbandgever eisen dat hij vooruit een krachtens 
som inbetaalt voldoende om zulke onkosten te dekken. tn tie 

| 18. Deze wet kan voor alle doeleinden aangehaald wor- Korte titel. 
iden als de Kroongrond Nederzettingswetten Verdere Wijzigings- 
‘wet 1922. 
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To consolidate and gmend” the laws in force in the 
several provinces. of the Union relating to 
weights and measures, 
  

(Po be introduced by th the Minister or MINES AND ENDUSTRIES.) 

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
B the Senate and the House of Assembly of the Union|z 
of South Africa, as follows :— : 

CHAPTER TI. 

Tur EsTaBLISHMENT OF STANDARD WEIGHTS AND MEASURES. 

Lawful 

weights and the lawful weights and measures throughout the Union. No 
to be as Weights or measures other than those defined in this Act ‘shall 
defined in be lawful, save as is specially provided therein. 
this Act. / 

— 4 2. The lawful and standard measures of weight, capacity 
henson (or volume) and length shall throughout the Union be those 
of weight described in the First Schedule to this Act and no other. 
capacity, 
etc. 

Denomina- 3. (1) The denominations of standard weights and measures 
standard set out in the Second Schedule to this “Act shall be the lawful}: 
measures, Genominations of those standards, and all measures used in 

trade shall be expressed in terms of those denominations or 
of multiples or parts thereof. The abbreviations set out in 
that Schedule may be recognised as lawful abbreviations of 
those denominations. 

(2) The Governor-Gencral may at any time by proclamation 
in the Gazette declare that, from a date specified therein, other 
denominations and abbreviations shall be lawful in addition|| 
to or in substitution for the denominations and abbreviations 
set out in the said Second Schedule, and that Schedule shall 

thereupon be deemed to be amended accordingly to the extent 
described in any such proclamation. 

Proclama- 4. The Governor-General may from time to time approve 
tion of new such new standards based on the standards defined in the 
standards. First Schedule to this Act, as may be required for use in trade. 

Such approval shall be notified by the Governor-General by 
proclamation in the Gazette and thereupon such new standards 
shall be deemed to be included among the standards 
specified in the First Schedule to this Act. 

5. (1) As soon as possible after the commencement of. this 
Act, the Minister shall cause to be procured ‘standards repre- 
senting with the greatest possible- accuracy the units of the 
standard measures of weight, length and capacity described 
in the First Schedule to this Act, and such denominations 
thereof as may be necessary. The standards so_ procured 
shall, after approval by the Governor-General, be deposited|g 
and kept in the department of the Minister. The Minister 
shall thereupon, by notice in the Gazette, make known that such 
standards have been procured, approved and aeparttcal in 
manner by this section provided... 

(2) The standards procured by the Minister and approved 
by the Governor-General under sub-section’ (1) and no others 
(save as hereinafter provided) shall be the Union standards 
and are in this Act and shall, in all courts of law and places} 
whatsoever in the Union, be described as‘ the Union standards.” 

Union 
standards. 

Procuring of 6. (1) If at any time any of the Union standards are lost 

new.copies or in any manner destroyed, ‘defaced or otherwise injured 

of standards the Minister may cause the same to be. restored or procure a 
pate are new copy or model thereof. which, after being approved” by 
destroyed, the Governor-General, shall be one of the Union standards. | 

1. The weights and measures defined in this Act shall be 

XXXV 

“WETSONTWERP 
Om de wetten betreffende maten en gewichten, die 

van kracht zijn in de verschillende provincies 
“van de Unie, te konsolideren en te wijzigen, 
  

(Te worden ingediend door de Minister vAN MIJNWEZEN EN 
NIJVERHEID). 
  
  

7s Hee BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
Senaat en de Wolketand van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 
HOOFDSTUK Tf. 

Dr VASTSTELLING VAN STANDAARD MATEN EN GEWICHTEN. 

1. De maten en gewichten bepaald bij deze Wet zijn de Wettige 
wettige maten en gewichten van de gehele Unie. Geen andere eon 
maten of gewichten dan die bij deze Wet bepaald, zijn wettig, & : : ; : zijn. die 
juitgezonderd in de hierna speciaal vermelde gevallen. vastgesteld 

bij deze Wet. 

' 2. De wettige en standaard maten van gewicht, inhoud (of Wettige 
volumen) en lengte in de gehele Unie zijn bij uitsluiting die ae 
beschreven in de Eerste Biilage van deze Wet. gewicht, in- 

houd, enz. 

3. (1) De beschrijvingen van standaard maten en gewichten Beschrijving 
vermeld in de Tweede Bijlage van deze Wet zijn de wettige vanstan- 
beschrijvingen van die standaarden, en alle maten gebruikt 18rd maten. 
in bezigheid worden uitgedrukt in termen van die beschrijvingen 
of van veelvouden of onderdelen daarvan. De afkortingen 
vermeld in die Bijlage worden erkend als de wettige afkortingen 
van zulke beschrijvingen. 

(2) De Goeverneur-generaal kan te allen tijde bij proklamatie 
in de Staatskoerant verklaren dat na een vastgestelde dag 
andere beschrijvingen en afkortingen wettig zullen zijn in 
toevoeging aan of ter vervanging van de beschrijvingen vermeld 
in de gezegde Tweede Bijlage en dic Bijlage wordt daarop 
geacht dienovereenkomstig gewijzigd te zijn in de omvang 
omschreven in die Proklamatie. 

4. De Goeverneur- -generaal kan van tijd tot tijd zijn goed- Proklamatie 

keuring geven aan nieuwe standaarden gegrond op de stan- van nieuwe 
daarden vermeld in de Eerste Bijlage van deze Wet wanneer Standaarden, 
zulks in bezigheid wenselik blijkt. Zijne goedkeuring wordt bij 
proklamatie in de Staatskoerant bekend gemaakt en daarna 
worden zulke nieuwe standaarden geacht opgenomen te zijn 
onder de standaarden vermeld in de Eerste Bijlage van deze 
Wet. 

5. (1) Zo spoedig mogelik na de invoering van deze Wet Unie stan- 
worden door de Minister standaarden die “met de grootst Marden. 
mogelike nauwkeurigheid de eenheden van de standaard 1 maten 
van gewicht, lengte en inhoud vermeld in de Eerste Bijlage 
van deze Wet voorstellen en zulke beschrijvingen daarvan als 
nodig mocht blijken, verkregen. De standaarden aldus ver- 
kregen worden na goed gekeurd te zijn door de Goeverneur- 
generaal neergelegd en bewaard in het Departement van de 
Minister. De Minister zal daarop in de Staatskoerant bekend 
maken dat zulke standaarden verkregen, goedgekeurd en neer- 
gelegd zijn op de wijze bij dit artikel voorgeschreven. 

(2). De standaarden door de Minister verkregen en goed ge- 
keurd door de Goeverneur-generaal krachtens het voorafgaande 
sub-artikel zijn bij uitsluiting (behalve zoals hierin later 
omschreven) * ‘De Unie standaarden ” en worden in deze Wet 
enin alle gerechtshoven en andere plaatsen waar ook in de Unie 
beschreven als “ De Unie Standaarden.” 

6. (1) Indien te eniger tijd een of meer van de Unie stan- Verkrijging 
daarden verloren gaan of op een of andere wijze vernietigd, bios 
verminkt of beschadigd worden, verkrijgt de Minister een nieuwe van stan- © 
kopie of model daarvan, dat na door de Goeverneur-generaal daarden in 
te zijn goedgekeurd een van De Unie Standaarden zal zijn, seval van 

verlies of   vernietiging.
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4 (2) The Governor-General may, by proclamation in the} (2) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Staats- 
azette, declare that a Union standard for the time being of{koerant verklaren dat een of ander van de alsdan geldige Unie 
any denomination shall cease to be such a standard. standaarden ophoudt een standaard te zijn. 

CHSETER E- HOOFDSTUK II. 
ADMINISTRATION. Urrvorrine 

At fo Pe 4 7. Subject to the control of the Minister, this Act shall be . _ 
by superin. administered by a superintendent and assizers. 7. Deze Wet wordt uitgevoerd door een kontréleur en ijkers Wet te 
tendent and onder het toezicht van de Minister. wieenvaerd 
assizers. door kontré- 

Qualifica- 8. No person shall be appointed as assizer under this Act . ws ene 
tions of unless he has shown by examination a knowledge of the pro- 8. Niemand wordt benoemd tot ijker onder deze Wet dan na Kwalifikatie 
Bekizers: visions of this Act, and— te hebben voldaan aan een eksamen betreffende de bepalingen V8? Hikers. 

(1) has passed a qualifying examination in mensuration,|’9" deze Wet en . . ; 
elementary physics, elementary mechanics, and prac- (1) een eksamen in de kennis van meting, de beginselen 
tical work in assizing measuring instruments ; or van physika en werktuigkunde en praktiese kennis 

(2) can satisfy the Minister that he holds a certificate van het ijken van weegwerktuigen of . 
qualifying him to act as assizer. (2) de Minister zich vergewist heeft dat hij een certifikaat 

Examina- 9. (1) The Minister shall provide for the holding of ex- heeft dat hem kwalificeert voor benoeming tot ijker. 
tions for aminations for the purpose of ascertaining whether applicants 9. (1) De Minister regelt het houden van eksamens om te Eksamens 
qualifying for the post of assizer possess sufficient knowledge for the onderzoeken of handidaten voldoende bekwaamheid bezitten Yoo tikers. 

Assize board. 

Appoint- 
ment of 
assizers, 

Depart- 
mental 
standards, 

Local 
standards, 

' A set of such copies shall, after verificati 

proper performance of the duties of assizer of weights and 
measures, and for the granting of certificates to persons who 
satisfactorily pass such examinations or qualify according 
to sub-section (2) of section eight. 

(2) There shall be charged in respect of examinations held 
under this section such fees to candidates as the Minister 
may from time to time direct. 

(3) It shall be unlawful for any person to act as assizer 
without having obtained a certificate as aforesaid. 

10. There shall be appointed an assize board (hereinafter 
called the board) to examine applicants for the post of assizer, 
and to recommend to the Minister the approval or rejection 
of, any types or patterns of weighing and measuring instru- 
ments, weights and measures in use or intended to be used 
in trade in the Union. The board shall consist of the scientific 
and technical adviser tothe department of Mines and Industries, 
the Government Mining Engineer, the superintendent of assizes 
appointed under this Act, and not more than three other 

persons who shall be selected for their scientific knowledge 
or trading experience and appointed by the Governor-General. 

One of the members of the board shall be appointed by the 
Governor-General to be chairman thereof. 

11. (1) The Minister may from time to time appoint one or 
more assizers for safely keeping the local standards and other 
appliances necessary for assizing in any district and for the 
discharge of any duties of assizers imposed by this Act or 
any other law. 

(2) The Minister may require an assizer on his appointment 
to enter into a bond in a form to be approved by the Minister 
in the sum of two hundred pounds guaranteeing the due 
performance by him of the duties of his office and the due 
payment at the times fixed by the Minister of all fees received 
by him in the performance of his duties, the safety of the 
local standards and the stamps and appliances for assizing 
committed to his charge and their due surrender immediately 
on his removal or suspension from office to the person appointed 
by the Minister to receive them. 

12. As soon.as; may be after the commencement of this 
Act and thereafter as occasion may require, the Minister shall 
cause to be procured a copy of each of the Union standards, 
and models of such standards representing the denominations 
of the standard weights and measures set out in the Second) 
Schedule to this Act and approved under section five, as may! 
be necessary for carrying out the purposes of this Act. The 
copies and models so procured shall, after verification with 
the Union standards, be known as ‘ departmental standards ” 
and shall be placed and remain in the custody of the 
superintendent. 

18. The Minister shall in like manner procure the requisite 

voor de betrekking van ijker, voor de behoorlike uitvoering 
van de plichten van een ijker van maten en gewichten en de 
uitreiking van certifikaten aan personen die aan zulke eksamens 
voldaan hebben of aan de voorschriften van sub-atrikel (2) 
van artikel t#en voldaan hebben. 

(2) Kandidaten voor het voornoemde eksamen betalen de 
door de Minister van tijd tot tijd vastgestelde eksamengelden. 

(3) Het is verboden het ambt van ijker waar te nemen zonder 
bezit van een certifikaat als voorzegd. 

10. Een ijkraad (hierna genoemd “ de raad ”) wordt aange- 
steld om kandidaten voor de betrekking van ijker te eksami- 
neren en om aan de Minister de goedkeuring of afkeuring aan 
te bevelen van soorten of modellen van meet- of weegwerk- 

tuigen in gebruik of bedoeld voor gebruik in bezigheid in de 
nie. De raad bestaat uit de wetenschappelike en techniese 

adviseur van het Departement van Mijnen en Nijverheid, 
de Kontréleur van IJkingen, benoemd ingevolge deze Wet, en 

niet meer dan drie andere leden gekozen door de Goeverneur- 
generaal ter zake van hun wetenschappelike kennis en handels- 
ondervinding. Een van de leden van de raad wordt door de 
Goeverneur-generaal aangewezen als voorzitter. 

11. (1) De Minister benoemt van tijd tot tijd een of meer 
ijkers om de plaatselike standaarden en andere werktuigen 
vereist voor de ijking in een distrikt en voor de witvoering 
van de bediening van ijkers krachtens deze Wet of enige andere 
Wet te bewaren. 

(2) De Minister kan verlangen dat een ijker na zijn benoeming 
een akte van fideliteit voor de som van twee honderd en vijftig 
pond volgens een door de Minister goedgekeurd formulier 
voltrekt waarbij hij zich verbindt de hem opgelegde plichten 
behoorlik uit te voeren en de door hem in de bediening van 
zijn ambt ontvangen gelden te betalen op de tijden door de 
Minister bepaald, de verzekering van de veiligheid van de 
plaatselike standaarden en de stenipels en ijkwerktuigen aan 
zijn zorg toevertrouwd en de behoorlike overhandiging daarvan 
ter gelegenheid van zijn ontslay uit, of schorsing in zijn betrek- 
king aan de persoon door de Minister aangesteld dezelve in 
ontvangst te nemen. 

12. Zo spoedig mogelik na de invoering van deze Wet en 
daarna wanneer zulks vodig blijkt voor de uitvoering van 
het doel van deze Wet doet de Minister kopién van elk van de 
Unie standaarden en kupién van zulke standaarden die de 
beschrijvingen van de standaard maten en gewichten genoemd 
in de Tweede Bijlage van deze Wet en goedgekeurd bij prokla- 
matie krachtens artikel vjf voorstellen, vervaardigen. Zulke 
kopién en modellen na verifikatie met de Unie standaarden 
worden genoemd departements standaarden en worden be- 
waard door de kontrdéleur. 

13. De Minister doet op de zelfde wijze het vereiste aantal   numberof copies of such of the departmental standards as 
may be necessary for carrying out the purposes of this Act. 

on with the depart- | 

kop’én van zulke van de departements standaarden vervaar- 
digen als nodig mag blijken voor de uitvoering van de doeleinden 
van deze Wet. Een stel van zulke kopién wordt na verifikatie 

} 

IJkraad. 

Benoeming 
van ijkers. 

Departe- 
ments stan- 
daarden. 
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mental standards, be placed and remain in the custody of an 
assizer in each town where an assize office is established or, 
in the absence of an assize office in any magisterial district, 
in the custody of the magistrate of the district at his office. 
The copies of departmental standards when so verified and 
deposited shall be known as “local standards ”. 

Verification 14, (1) The Minister shall cause the departmental standards 
Fe oad to be re-verified with the Union standards at least once in 

Tm : « « 
local every five years and the local standards to be re-verified with 
standards. the departmental standards at least once every two years. 

(2) The Union standards shall be used only for the verifica- 
tion of the departmental standards and for no other purpose. 

Procuring 15. The Minister may procure such instruments and other 
necessary = facilities for the testing, verification and assizing of weights 
pape and measures, weighing and measuring instruments, and for 
tering this other like purposes as may be necessary for the purposes of 
Act. this Act. 

Iustruments 16, The Minister shall from time to time cause to be 
ised with xamined and tested all scale-beams and balances and other 
standards instruments used or intended to be used with local standards 
to be tested and on which may depend thé accuracy of the testing and 
[= time to verification in connection with which the local standards 

. are used. 

Assizer not 17, An assizer shall not, during his tenure of office, be a 
0 oo person deriving any profit from or employed in the making, ad- 
ete, of _—*Justing or selling of weighing or measuring instruments, weights 
weights or or measures: Provided that an assizer may be expressly 
measures authorised to act as an adjuster of weighing or measuring 
unless _ instruments, weights and measures by the Minister: Provided 
authorised. ; - 8 : soy 

further that an assizer so authorised to adjust weighing and 
measuring instruments, weights and measures may, for any 
such adjustment, make such charges as are approved by the 
Minister, and he shall account for and pay any money received 
by him in respect of such charges in such manner as the 
Minister may direct. 

Acquisition 18, All weights, measures, balances and plant which have 
pi Plant fro™M been acquired by any local authority for the purpose of carrying 
authorities, Out the provisions of any laws and bye-laws repealed under 

this Act, shall, at the option of the Minister, be transferred 
to the Minister at the amount of the actual cost price to the 
local authority of acquiring the property, less five per cent. 
depreciation for every complete year in which it has been 
in use. 

Administra. 19. The Minister may authorise, in writing, a local authority 

tion of this to administer this Act or any portion thereof specified by him 
pe Ai in the writing, within the area over which such local authority 

* has jurisdiction. 
CHAPTER III. 

Tur AssiziInc oF WEIGHTS AND MEASURES AND WEIGHING 

AND MEASURING INSTRUMENTS. 

Weighing 20. As soon as may be after the commencement of this 
mieamnning Act, and in any case on and from the date fixed by the Governor- 
instruments General by proclamation in the Gazette, every weighing and 
used in trade measuring instrument, weight and measure, used in trade for 

to be assized. the determination of length, capacity, area or weight, shall be 
assized and stamped by an assizer with a stamp of assize in 
accordance with the provisions of this Act. 

Instruments 2], An assizer shall not assize— 
which an _e : : : 
assizer shall (a) any weighing or measuring instrument, weight or 
not assize. measure which is not properly constructed or when, 

in his opinion, its material or mode of construction 
or any part thereof or its nature or condition appears 
likely to facilitate the commission of fraud ; 

(b) any weighing or measuring instrument, weight or 
measure presenting unusual or novel features, unless 
and until he has satisfied himself that an article or 
instrument of similar design or construction has been 
approved by the Minister ; 

(c) any weighing instrument upon which the weights are 
not properly denominated, or which is not provided 
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met de departements standaarden bewaard door een ijker in 
elke stad of dorp waar een ijkkantoor gevestigd wordt, of bij 
gebreke van een ijkkantoor in een magistraatsdistrikt, door 
de magistraat van het distrikt in diens kantoor. De kopién 
van de departements standaarden aldus geverificeerd en neerge- 
legd worden plaatselike standaarden genoemd. 

14. (1) De Minister laat de departements standaarden ten Verifikatie 
minste een maal in elke vijf jaren herverificeren met de Unie va" departe- 
standaarden en de plaatselike standaarden ten minste een maal ieateotike: 
in elke twee jaren met de departements standaarden. standaarden. 

(2) De Unie standaarden worden slechts gebruikt voor de 
verifikatie van de departements standaarden en voor geen 
ander doel. 

15. De Minister maakt voorziening voor het verkrijgen van Voorziening 
de instrumenten en andere benodigheden voor het toetsen, voor de no- 
de verifikatie en ijking van maten en gewichten, meet- en weeg- dige werk: 
werktuigen en voor andere dergelijke doeleinden in verband acon - . uitvoering 
met de uitvoering van deze Wet. van deze 

Wet. 
16. De Minister doet van tijd tot tijd alle gelijkarmige Werktuigen 

balansen en brugbalansen en andere werktuigen gebruikt of in verband 
bedoeld om gebruikt te worden in verband met plaatselike met plaatse- 

standaarden en waarvan de nauwkeurigheid afhangt van het j.., enane 
; : : ; aarden, te 

toetsen en verifikatie, waarvoor de plaatselike standaarden worden 
gebruikt worden, onderzoeken en toetsen. getoetst. 

17. Het is verboden aan een ijker gedurende de tijd van zijn IJker mag 
bediening voordeel te trekken van of zich bezig te houden met geen 
het maken, justeren of verkopen van meet- en weegwerktuigen !@brikant 
maten of gewichten: Met dien verstande dat een ijker bie- oan pe 
zondere vergunning kan verkrijgen van de Minister meet- en maten of 
weegwerktuigen, maten en gewichten te justeren, en verder gewichten 
dat een ijker die zodanige vergunning verkregen heeft om meet- 221] na 
en weegwerktuigen maten en gewichten te justeren zulke vorkrewon® 
prijzen kan berekenen voor het justeren als door de Minister een 
goedgekeurd worden en hij verantwoording doet voor de gelden 
door hem daarvoor ontvangen op de wijze door de Minister 
voorgeschreven. 

18. Alle maten, gewichten, balansen en werktuigen door een Aankoop van 
plaatselik bestuur aangeschaft voor de uitvoering van een werktuigen 
wet of verordening bij deze Wet herroepen, kunnen naar goed- V8? Plaatse- 
vinden van de Minister overgenomen worden door de Minister ie Beene, 
tegen de prijs betaald daarvoor door het plaatselike bestuur 
na aftrek van vijf percent voor elk jaar van gebruik. 

19. De Minister kan een plaatselik bestuur in geschrifte Vitvoering 
machtigen deze Wet of een gedeelte daarvan, door hem aange- van de Wet 
duid in de machtiging, uit te voeren in het gebied onder het 40°F plaatse- 
gezag van zodanig plaatselik bestuur. Hk bosinear: 

HOOFDSTUK III. 

HET 1JKEN VAN MATEN EN GEWICHTEN MEET- EN WEEGWERK- 
TUIGEN. 

20. Zo spoedig mogelik na de invoering van deze Wet en in Meet- en 
ieder geval van af de dag door de Goeverneur-generaal bij weeg- 
proklamatie in de Staatskoerant vastgesteld, wordt elk meet- en Werktuigen 
weeginstrument, maat en gewicht in bezigheid gebruikt ter gebruik ts 
bepaling van lengte, inhoud, oppervlakte of gewicht geijkt moeten wor- 
en gestempeld door een ijker met een ijkmerk overeenvomstig den geijkt. — 
de bepalingen van deze Wet. 

21. Door een ijker worden niet geijkt— 

(2) meet- of weegwerktuigen, maat of gewicht dat niet Werktuigen 
behoorlik samengesteld is of wanneer naar zijn oordeel, Hiet geijkt 
het stof of wijze van samenstellirig of van een onderdeel 10°F ‘ker. 
daarvan of het karakter of toestand zodanig is dat 
het plegen van bedrog daardoor vergemakkelikt zou 
kunnen worden: 

(4) een meet- of weegwerktuig maat of gewicht van onge- 
wone of nieuwe samenstelling tenzij en slechts nadat 
hij zich overtuigd heeft dat een artikel of werktuig 
van dergelijke bouw of samenstelling door de Minister 
goedgekeurd is ; 

(c) een weegwerktuig waarop de beschrijvingen niet be- 
hoorlik aangeduid zijn of dat niet voorzien is van een  
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with a suitable plug for the receiving of the stamp 
of assize, or the knife ‘edges and. bearing parts .of 
which are not of hardened steel, agate or-other material 
approved by the Minister; . 

(d) any weight, (except where the small size of the weight, 
renders it impracticable,) which. is: not. properly 
denominated ; 

(e) any weight which is made of saethenrans or of lead 
or pewter or any mixture thereof, except where a 
plug of lead or pewter is necessary for the purpose) 
of adjusting it; 

(f) any measure of capacity. or length which is not 
properly denominated ; 

(g) any measure of capacity made of such material as tol” 
cause it easily to be dented or lose-its shape ; 

(h) any measure of length made of material . which is]: 
sufficiently elastic to cause material variations in. its 
length, or the length whereof is materially influenced 
by variations in atmospheric temperature or humidity ; 

(/) any weighing or measuring instrument, “weight: or 
measure which does not conform to the requirements 
of this Act and the regulations. 

Any decision of an assizer under this’ section shall be lable 
to revision by, and subject to appeal to, the board. 

22. An assizer shall deface the stamp of assize on any 
weighing or measuring instrument, weight, or measure which 
on examination is found to be incorrect. 

23. (1) It shall be the duty of the aujerintendent to examine 
and test, with reference to the material of which ‘and the 
principle on which they are constructed, all patterns of weighing 
and measuring instruments, weights and measures for trade 
use which are submitted to him by manufacturers “of, or 
dealers in, such instruments, weights or measures. Hf, upon 
such examination, any pattern is found by the superintendent 
to show no quality which might facilitate or result in fraud, 
a certificate to that effect shall be furnished.  ~ : 

(2) No measuring instrument, weight or: measure made 
according to a pattern which under sub- ‘section (1). has’ been 
refused a certificate shall be assized. 

(3) No assizer shall, on the ground’ that the material or 
principle or mode of construction is such as: to result in or 
facilitate fraud, refuse to assize any weighing or measuring 
instrument, weight or measure made in accordance with ‘any 
pattern which has been certified under sub-section (1). 

(4) In any matter calling for his decision under sub-section 
(1) the superintendent shall be entitled to apply for and receive 
the assistance and guidance of the board. 

Assizer to 
deface stamp 
from false 
instruments. 

Certification 
of 
suitability of 
weighing and 
measuring 
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(5) Any manufacturer of, or dealer in, weighing or measurin ¢ 
instruments, weights or measures who, having obtained a 
certificate under sub-section (1) for any pattern, changes in 
any way any portion of its material or ‘the mode or principle 
of its construction, and represents such altered. pattern as the 
pattern for which the certificate has been obtained, shall be 
guilty of an offence. 

Weighing 24, (1) The superintendent or any assizer may, in accordance 
and 

1e; 
eee (except the area of a local authority to which the administration 

to be assized of this Act or any portion thereof has been assigned. under 
or re-assized section nineteen) having any weighing or measuring instruments, 
Gn, Coxe. weights or measures in use in trade, to produce “the same 

for the purpose of their being examined and. assized or re- 
assized at such time or times and at such place or places within 
that district as he may appoint for the purpose “by notice 
affixed to the principal door of the magistrate’s court of that 
district and published in a newspaper circulating in that}; 
district : Provided that there shall be an interval of at least 
fourteen days between the date of such notice and the first 
date on which any such weighing or measuring | instrument, 
weight or measure has to be produeed. - ~ 

(2) If any person fails to comply with such notice, except 
with regard to weighing or measuring instruments; weights 
or measures, which, by reason of their being fixed or'of heavy 

with regulation, call upon all persons within any district) 
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stempel., opening --voor. het. ijkmerk of de scherpe 
kanten van.de messen en de .pannen of steunplaatsen 

_ niet. van gehard staal, agaat of andere harde stof 
goedgekeurd door-de Minister gemaakt zijn ; 

(d) een -gewicht waarop de beschrijving niet behoorlik 
aangeduid is (behalve wanneer dit ondoenlik is ter zake 
van de kleinheid) ; 

(e) een gewicht dat gemaakt is van aarde of van lood of 
tin of-een mengsel daarvan tenzij wanneer een stuk 

. lood of tin nodig is voor het justeren daarvan ; 
(f) een maat van inhoud of lengte waarop de beschrijving 

. niet behoorlik is aangeduid ; 

( 9) een inhoudsmaat gemaakt van zodanige stof dat het 
~ gemakkelik gedeukt wordt of zijn vorm verliest ; 

(hy een lengtemaat die gemaakt is van stof licht vatbaar 
voor uitzetting ten gevolge waarvan aanzienlike 
veranderingen in de lengte veroorzaakt worden of 

waarvan de lengte aanzienlik beinvloed wordt door 
veranderingen van atmospheriese temperatuur of 
vocht ; 

(2) een meet-. of wee pwenkiniiy maat of gewicht. dat_ niet 

“aan de vereisten van deze Wet en de regulaties voldoet. 

‘De beslissing van een ijker ingevolge dit artikel is onderhevig 

aan revisie door en appél naar de ijkraad. 

22, Ben ijker haalt het stempelmerk op een meet- of weeg- 
werktuig maat of Bewicht dat Pa verifikatie onjuist. blijkt te 
zijn door. 

IJker ve 
plicht sten 
pels van 
ondeugd: 
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tuigen do 
te halen. 

28. (1) De kontréleur onderzoekt en toetst alle medelien Onderzo« | 
van meet- en weegwerktuigen maten en gewichten voor ge- Y®™ april 

len van niece 
bruik in bezigheid, die hem aangeboden worden door de fabrie- gy wees: 
kanten van of handelaars in zulke werktuigen maten en ge- werktuig«: 
wichten met betrekking tot de stof waarvan zij samengesteld 

-|zijn en de grondslagen van hun bouw. Indien na onderzoek de 
kontréleur bevindt dat zij geen hoedanigheden hebben die 
aanleiding zouden kunnen geven tot bedrog of riadeel reikt hij — 
een certifikaat van goedkeuring uit. 
(2) Geen meet- of weegwerktuig of maat of gewicht gemaakt 
overeenkomstig een model dat krachtens sub-artikel (1) van dit 
artikel afgekeurd.is wordt geijkt. ~ 

(3) Geen ijker kan weigeren een meet- of weegwerktuig 
maat of gewicht te ijken op grond dat de stof of de grondslag 
of wijze van samenstelling aanleiding zou kunnen geven tot 
bedroy of nadeel, indien dezelve gemaakt zijn volgens een model 
dat goedgekeurd is onder: sub-artikel (1) van dit artikel. 

(4) De kontréleur kan de bijstand verlangen van de raad 
in een zaak aan zijn beslissing: onderworpen ‘onder sub-artikel 
(1) van dit artikel. 

(5) De fabrikant van of handelaar i in meet- of weegwerktuigen 
maten of gewichten die na een certifikaat van goedkeuring ver- 
kregen te hebben in betrekking-met een model, dezelve in enige 
wijze verandert, hetzij ten opzichte van de stof of de bouw en 
zulk veranderd model voorstelt als het oorspronkelik goedge- 
keurde model maakt zich schuldig aan een overtreding. 

24. (1) De kontréleur of een ijker roept, overeenkomstig Meetenw« 
de regulaties : alle personen in een distrikt, behoudens waar de werktuigen 
uitvoering van deze Wet of een gedeelte ervan toevertrouwd worden 
is aan een plaatselik bestuur in gevolge artikel negentien, die herlikt op 
meet- of weegwerktuigen en maten of gewichten i in’ bezigheid bevel. 
gebriikeri op om dezelve aan onderzoek en ijking of lerijking te 
onderwerpén, op een tijd en bij een plek in die streék als hij 
daarvoor bepaalt bij kennisgeving aan ‘de hoofddeur van het 
magistraatshof van dat distrikt en gepubliceerd in een koerant 
in dat distrikt in omloop: Met dien verstande dat er een tijds- 
verloop zal plaats vinden van ten minste veertien dagen tussen 
de’ datum van dé ‘kéennisgeving en dé eerste datum waarop 
zulke meet-° of: weegwerktuigen maten of. pesaeliten moeten 
ingeleverd- worden ter onderzoek.: 

(2) Hij die nalaat aan zulke kennisgeving- gevelg. te geven, 
tenzij waniieé? mieet-'of weegwerktuigen maten of gewichten 
ter zake van “hun ‘groot gewicht of fijnheéid of omdat zij niet of    
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weight or of delicate construction, cannot conveniently be 

moved, he shall be guilty of an offence. 
(3) In the case of any such instrument as is excepted under 

sub-section (2), the position thereof shall be forthwith notified 

by the person who has the same in use in trade, to the super- 

intendent or the assizer of the district in which such instrument 
is used for trade or to any person appointed by the superinten- 
dent for the purpose of receiving such notifications, and any 
person who fails so to notify the position of such instrument 
shall be guilty of an offence. 

(4) When a measure of capacity made of clear glass has 
been assized it shall not be necessary to re-assize the same 

unless the assizer has reasonable grounds for believing that 
some material alteration has occurred since it was first assized, 

or unless the original stamp has been defaced or become 
illegible. 

Assizer to 25. (1) The assizer appointed for the purpose in each district 

test and — ghall attend with the local standards and weighing and 

A temp _ measuring instruments in his custody at the time and place 
nstruments ~~ . ae * 

and keep _‘ fixed under sub-section (1) of the last preceding section, and 

records shall examine every weighing and measuring instrument, 

thereof. weight and measure which is of a denomination specified in 

this Act or the regulations and which is brought to him for 
the purpose of being assized and shall test the same or compare 
them with the standards, and if he finds any such weighing 

or measuring instrument, weight or measure correct he shall 

stamp it with a stamp of assize in such a manner as best to 
prevent fraud or deception, and shall further stamp thereon 
a number or mark signifying the district to which he has been 
appointed and the date of such assizing. 

(2) Every such assizer shall enter into a book kept by him 
minutes of such assizing or re-assizing and give, if required, 

a certificate under his hand of every such assizing or re-assizing. 
Charges to 926, An assizer shall charge in respect of the assizing of 

be levied for weighing and measuring instruments and weights and measures, 

—e fees according to a tariff which may from time to time be 
fixed by the Governor-General by proclamation in the Gazette 
and no discount or rebate shall be allowed, and the assizer 

shall account for and pay any money received by him in 

respect of such charges in such manner as the Mimister may 

direct. 

Every 27, Every weighing or measuring instrument, weight or 

assized measure duly assized by an assizer shall be a legal weighing 
instrument oy measuring instrument, weight or measure throughout the 

7. be used tTyion, unless found false or unjust and shall not be liable 
hroughout > : < : 

the Union, to be restamped when used in a district other than that in 

which it was originally assized: Provided that such weighing 

and measuring instrument, weight or measure shall be sub- 

mitted whenever so required in accordance with section 
twenty-four. 

Breach of 98. Any assizer who stamps a weighing or measuring in- 

duty by strument, weight or measure in contravention of any provision 

ogy ea of this Act, or without duly verifying the same by comparison 

with a local standard, shall be guilty of an offence. 

99, The Governor-General may make regulations with 

regard to the assizing of weighing and measuring instruments, 

weights and measures which are used by the departments of 

the Government, or by the provincial administrations or by 

the administration of the South African Railways and Harbours 

for the purpose of, or in connection with, the fixing of toll 

rates, taxes or payments of any description, and all such 

weighing and measuring instruments, weights and measures 

shall be assized in accordance with such regulations. 

30. It shall be the duty of the superintendent to arrange 

Assizing of 
Government 
instruments. 

Superinten- i , : 

dent to for inspections (except in the areas of any local authority to 

arrange for which the administration of this Act for any portion thereof 
inspections. i 

has been assigned under section nineteen) for the purpose of 

preventing the use in trade of any weighing or measuring 

instruments, weights or measures which do not conform to 
the requirements of this Act. 

Power to 81. (1) Any assizer or any police constable or officer or any 

sampettt ts mspector appointed under this Act, furnished with proper 

eaten © written inspection authority issued by the Minister, may at 

upon pre- all reasonable times inspect all weighing and measuring in- 

mises for the struments, weights and measures which are used in trade, or 
purpose. 

moeilik van hun: plaats verwijderd kunnen worden, niet geriefelik 
vervoerbaar zijn, maakt zich schuldig-aan een overtreding. 

(3) In geval -van de uitzondering- vermeld in: sub-artikel 
(2) wordt de plek waar het zich bevindt zonder verzuim door de 
persoon die dezelve gebruikt aangegeven aan de kontréleur 
of ijker van het distrikt waar zulk werktuig wordt gebruikt in 
bezigdheid, of aan de persoon door de kontréleur aangesteld 
zulke aangiften te ontvangen en hij die verzuimt zodanige 
aangifte te doen maakt. zich schuldig aan een overtreding. 

(4) Indien een inhoudsmaat van helder glas gemaakt, geijkt 
is behoeft het zelve niet herijkt te worden tenzij de ijker redelike 
grond heeft te vermoeden dat een aanmerkelike verandering 
heeft plaats gevonden sedert het eerst geijkt was, of tenzij 
het oorspronkelike stempelmerk uitgewist of onleesbaar ge- 
worden is. 

25. (1) De ijker ten dien einde aangesteld in elk distrikt Iker toetst 
bevindt zich met de plaatselike standaarden en meet- en weeg- ca merkt 
instrumenten in zijn bewaring op de plek en op de tijd vast- =e 
gesteld overeenkomstig sub-artikel (1) van het onmiddellik voor- register 
afgaand artikel en onderzoekt elk meet- of weegwerktuig maat daarvan. 
en gewicht van de beschrijving zoals vastgesteld bij deze Wet 
of de regulaties en dat ingeleverd is om geijkt te worden, en 
toetst en vergelijkt hetzelve met de standaarden, en wanneer 
hij zodanig meet- of weegwerktuig maat of gewicht juist 
bevindt, merkt hij het met een stempelmerk op de best mogelike 
wijze ter voorkoming van bedrog of nadeel, en merkt hetzelve 
verder met een nummer of merk aantonende het distrikt, waarin: 
hij aangesteld is, en de dag van ijking. 

(2) Ken ijker houdt aantekening in een register van een ijking 
of herijking en reikt desverlangd een certifikaat van zodanige 
ijking of herijking uit. 

26. Hen ijker berekent voor het ijken van meet- en weeg- 
werktuigen, maten en gewichten ijklonen overeenkomstig een 
tarief van tijd tot tijd door de Goeverneur-generaal bij prokla- 
matie in de Staatskoerant te worden vastgesteld. Geen diskonto 
of korting wordt toegestaan en een ijker verantwoordt voor en 
betaalt de door hem ontvangen ijklonen in op de wijze door de 
Minister bepaald. 

IJklonen. 

27. Ken meet- of weegwerktuig maat of gewicht behoorlik jen geijkt 
geijkt is een wettig meet- of weegwerktuig maat of gewicht in werktuig kan 
de gehele Unie, tenzij vals of onjuist bevonden, enis niet onder- in de 
worpen aan vernieuwde stempeling wanneer gebruikt in een eu tia 
ander distrikt dan waarin het oorspronkelik geijkt was: Met Satin. 
dien verstande dat zodanig meet- of weegwerktuig maat of 
gewicht ingeleverd wordt elke maal dat zulks verlangd wordt 
overeenkomstig artikel vier en twintig. 

28. De ijker die cen meet- of weegwerktuig maat of gewicht Verzuim van 
stempelt in strijd met de bepalingen van deze Wet of zonder plichten door 
hetzelve te verificeren door vergelijk met een plaatselike ijker is een 
standaard maakt zich schuldig aan een overtreding. omer 

29. De Goeverneur-generaal kan regulaties uitvaardigen met iJking van 
betrekking tot de ijking van meet- en weegwerktuigen maten Goeverne- 
en gewichten in gebruik door de departementen van het ments werk- 
Goevernement, de Provinciale Administraties, en de Administra- tuigen. 

tie van Spoorwegen en Havens, in verband met het vaststellen 
van tolgelden, belastingen of betalingen van enige aard, en al 
zulke meet- of weegwerktuigen maten of gewichten worden 
geijkt overeenkomstig zulke regulaties. 

30. De kontréleur maakt voorziening voor het houden van Jnspekties 
inspekties, behalve in de streken waar de uitvoering van deze door 
Wet of een gedeelte daarvan aan plaatselike besturen is toe- kontrdleur. 
vertrouwd om het gebruik in bezigheid van meet- en weeg- 
werktuigen, maten en gewichten die niet aan de vereisten van 

deze Wet voldoen te voorkomen. 

31. (1) Een ijker of een officier van politie, politieagent of Recht van 
; : - : inspektie 

een inspekteur aangesteld ingevolge deze Wet, voorzien van een yan werktui- 
behoorlike inspektie machtiging in geschrifte kan op alle rede- gen en recht 
like tijden alle meet- en weegwerktuigen, maten en gewichten van toegang 
die in gebruik voor bezigheid zijn of in het bezit van een persoon 1% Sebouwen _ 
of in een plek voor bezigheid bedoeld, inspekteren, en kan Joel. dat   dezelve met de plaatselike standaarden vergelijken en kan een 
meet- of weegwerktuig, maat of gewicht dat aan verbeurd-
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are in the possession of any person or on any premises for|verklaring onderhevig is krachtens de bepalingen van deze Wet 
purposes of trade, and may compare any such weighing or|in beslag nemen en kan voor het doeleinde van zodanige in- 
measuring instrument, weight or measure with the local|spektie enige plek, zij het een gebouw of in de open lucht en 
standards, and may seize and detain any weighing or measuring|het zij open of gesloten of een voertuig binnen gaan wanneer hij 
instrument, weight or measure which is liable to confiscation|reden heeft te vermoeden dat zich aldaar een meet- of weeg- 

under the provisions of this Act, and may, for the purpose|werktuig maat of gewicht bevindt, dat hij gerechtigd is te 
of such inspection, enter any place whether a building or in|inspekteren. 
the open air and whether open or enclosed, cr any vehicle, . La . 
where he has caise to believe there is any weighing or measuring (2) Ieder die in bezigheid meet- of weegwerktuigen, maten 

instrument, weight or measure which he is authorised by this of gewichten gebruikt is verplicht op persoonlike verzoek van 
Act to inspect. een klant die verlangt zich te vergewissen dat zulk meet- of 

(2) Any person using in trade any weighing and measuring weegwerktuig, maat of gewicht behoorlik geijkt is volgens deze 

instrument, weights or measures shall, on the personal demand Wet, zulke werktuigen maten en gewichten te vertonen. 
of any customer who expresses a desire to be assured that] (3) Hij die weigert of nalaat een meet- of weegwerktuig 
any such instrument, weight or measure has been assized inj maat of gewicht in zijn bezit of in zijn gebouwen te vertonen 
accordance with the provisions of this Act, produce such|waarvan de inspektie verlangd wordt ingevolge sub-artikel (1) 

- instrument, weight or measure to the customer for his|o¢ (2) van dit artikel, of weigert een ijker en of andere officier 
Inspection. voordat doel aangesteld binnen te laten of hem belet of ver- 
_ (3) Any person who neglects or refuses to produce for|hindert in de uitoefening van zijn bediening maakt zich schuldig 
inspection, under sub-sections (1) or (2), any weighing orlaan een overtreding. — : 
measuring instrument, weight or measure in his possession 
or on his premises, or refuses to permit the assizer or other} 82. De bewijslast dat een meet- of weegwerktuig, maat of Bewijs van 
officer appointed for the purpose to examine the same or any|gewicht niet gebruikt wordt voor bezigheidsdoeleinden rust op gebruik - 
of them or obstructs or hinders such assizer or other officer|de eigenaar of de bezitter, als het geval mag wezen. voor aedere 

in the exercise of his duties, shall be guilty of an offence. dan_ bezig- 

Burden of 82. The burden of proving that a particular weighing or HOOFSTUK IV. reid Soe 

proof of use measuring instrument, weight or measure is not in use in op eigenaar 
of instru- trade ghall lie on the owner or user, as the case may be. HET GEBRUIK VAN MATEN EN GEWICHTEN EN MEET- EN WEEG- of gebruiker. 
= other . WERKTUIGEN. 

trade. CHAPTER IV. 33. Na de door de Goeverneur-generaal bij proklamatie in In bezigheids 

Tue usr or WrIGHTs AND Measures AND Welcuine anp|de Staatskoerant vastgestelde datum— oe 

Measurine INSTRUMENTS. (a) wordt ieder kontrakt, onderhandeling, verkoop of secs Bee 
Trade con- 38. From the date fixed by the Governor-General by pro-|. transaktie, aangegaan in de Unie of in een gedeelte schrijvingen 

oe a clamation in the Gazetle— 
ote. vo oe In (a) every contract, bargain, sale or dealing made or 
eaiiead effected in the Union, or in any portion thereof 
authorised specified in the proclamation, for any land situated 
in the ~ therein or any interest in land so situated or for 
Union. any work, goods, wares or merchandise or other 

thing shall, when the same has been or is to be done, 
sold, delivered, carried or agreed for by weight or 
measure, be deemed to be made and effected according 
to one of the standards authorised in the Union or 
to some multiple or part thereof, and if not so made 
or effected shall be void ; 

(b) all tolls or duties charged or collected, according to 
weight or measure, shall be charged and collected 
according to one of the said standards or to some 
multiple or part thereof ; 

(ce) any contract, bargain, sale or dealing made or effected 
in the Union by any weighing or measuring instru- 
ment, weight or measure which is false, unlawful or 
unjust or which is not assized as required by this 
Act, shall be void. 

Every such contract, bargain, sale, dealing, collection of 
tolls or duties as in this section mentioned is in this Act referred 
to under the term “ trade.” 

False state. 84. (1) Any person who by means of words, description or 

ment as to other indication, direct or indirect, makes any false declaration 

measures, or statement as to number, quantity, measure, gauge or weight 
weights, of any goods or things sold by him, knowing such declaration 

an offence, or statement to be false, or who otherwise sells, or causes to 

be sold, anything by weight or measure short of the quantity 
demanded, shall be guilty of anfoffence. 

(2) Any person who wilfully commits, or is a party to, or 
aids in or incites any other person to, the commission of, any 
fraud or deception in the use of any weighing or measuring 
instrument, weight or measure shall be guilty of an offence. 

Making or 35. Any person who makes or sells or causes to be made 
seting of or sold any false or unjust weighing or measuring instrument, 
instruments Weight or measure, knowing the same to be false or unjust, 
prohibited. shall be guilty of an offence.   

daarvan omschreven in de proklamatie, betreffende daarden van 
grond gelegen in de Unie of een recht op of in zulke de Unie ge- 
egrond, of betreffende werk, goederen, waren of koop- geberigd 
mans- of andere zaken, wanneer zulks is of moet worgen. 

worden uitgevoerd, verkocht of geleverd, vervoerd of 
bij de maat of gewicht berekend, geacht aangegaan 
te zijn overeenomkstig een van de standaarden erkend 
in de Unie of een veelvoud of onderdeel daarvan en 
indien niet zo aangegaan zal dezelve nietig zijn ; 

(b) worden alle tollen of in- of uitvoerrechten berekend of 
geind bij de maat of gewicht, berekend of geind 
overeenkomstig een van de voornoemde standaar- 
den of een veelvoud of onderdeel daarvan ; 

(c) isieder kontrakt, onderhandeling, verkoop of transaktie 
aangegaan in de Unie volgens een meet- of weegwerk- 
tuig, maat of gewicht dat vals, onwettig of onjuist 
is, of dat niet geijkt is volgens deze Wet, nietig. 

Zodanig kontrakt, onderhandeling, verkoop, transaktie, 
inning van tolgelden of in- of uitvoer rechten in dit artikel 
vermeld wordt begrepen in deze Wet onder het woord ‘“ bezig- 
heid.”’ 

84, (1) De verkoper, die door middel van woorden, beschrij- Valse opgave 
vingen of andere aanwijzing, direkt of indirekt, opzettelike valse van maten, 
inlichting of opgave verstrekt betreffende aantal hoeveelheid, gewichten, | 
maat of gewicht van goederen of voorwerpen door hem ver- overtreding 
kocht, of minder dan de verlangde volle maat of het verlangde 
volle gewicht van voorwerpen of zaken, die bij de maat of het 
gewicht verkocht worden, verkoopt of doet verkopen, maakt 
zich schuldig aan een overtreding. 

(2) Hij die opzettelik enig bedrog in het gebruik van meet of- 
weegwerktuigen, maten of gewichten bedrijft, daarin behulp- 
zaam is of een ander persoon daartoe aanzet, maakt zich 
schuldig aan een overtreding. 

35. Hij die opzettelik valse of onjuiste meet- of weegwerk- Het maken 
tuigen, maten of gewichten vervaardigt, verkoopt, of doet °! Verkopen 

: . : van vals 
vervaardigen of verkopen maakt zich schuldig aan een over- instrumen- 
treding. ten verbo- 

. den.
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36. From a date fixed by the Governor-General by pro- 
clamation in the Gazette— 

(a) any person who uses in trade or has in his possession 
for such use— 
(i) any weighing or measuring instrument, weight or 

measure which is false, defective or unjust; or 
(ii) any weight or measure which is not of the de- 

nomination of some standard authorised in the 
Union ; 

(ii) any weighing or measuring instrument, weight 
or measure which is not assized as required by 
this Act, 

shall be guilty of an offence ; 
(6) any weighing or measuring instrument, weight or 

measure found in the possession of any person carrying 
on trade, or on any premises, street or open space 
where trade is carried on, shall, for the purposes of 
this Act, be deemed to be used in trade by the person 
in charge thereof, unless and until the contrary is 
proved ; 

(c) any person found in possession of any false, defective 
or unjust weighing or measuring instrument, weight 
or measure for use in trade, shall be presumed to 
know such to be false, defective or unjust unless and 
until the contrary is proved. 

Any such proclamation may be expressed to be in force in 
any area of the Union specified therein, and may be issued 
from time to time as is deemed. expedient. 

37. It shall be the duty of every person who purchases any 
unassized weighing or measuring instrument, weight or 
measure, forthwith to notify the superintendent of such pur- 
chase, and the superintendent shall, without delay, furnish 
such person with a written authority to use such weighing or 
measuring instrument, weight or measure until such time as 
arrangements can be made for the assizing thereof. Until 
such written authority is received no person shall use such 
weighing or measuring instrument. 

38. (1) Any person who— 
(a) forges or counterfeits any stamp or die used for the 

assizing of any weighing or measuring instrument, 
weight or measure; or 

(6) wilfully increases, diminishes or tampers with a 
weighing or measuring instrument, weight or measure 
assized under this Act; or 

(c) save as is specially provided in the next succeeding 
section, removes an assize stamp from any weighing 
or measuring instrument, weight or measure; or 

(d) inserts any such removed stamp in any other weighing 
or measuring instrument, weight or measure ; or 

(2) sells, utters, disposes of or exposes for sale for purposes 
of trade any weighing or measuring instrument, 
weight or measure which has been tampered with or 
falsified, 

shall be guilty of an offence. 

389. (1) No person shall mend or repair any weighing or 
measuring instrument, weight or measure which has become 
defective in consequence of wear or accident unless he has 
first permanently obliterated the stamp of assize thereon. 

(2) No person shall use for purposes of trade any weighing 
or measuring instrument, weight or measure which has been 
mended or repaired until it has been assized by an assizer, or 
until he has been furnished with written authority by the 
superintendent to use such instrument before arrangements 
can be made for the assizing thereof. 

40. From a date to be fixed by the Governor-General by 
proclamation in the Gazette it shall be the duty of every person 
who uses a weighing instrument in trade to have clearly 
marked thereon the maximum and minimum weighing capacity 
of the instrument, thus; 

? “To weigh maximum..... 
“To weigh minimum............ 2?   

bij proklamatie in de Staatskoerant— 

of gewicht, is verplicht dadelik daarvan k 
te geven en de kontréleur reikt onmiddel 
een geschreven machtiging uit om zulk 
maat of gewicht te gebruiken to 
Het is verboden zulk meet- 
voordat de vermelde machtigin 

gewicht, d 
herstellen tenzij het ijkmerk daaro 
uitgewist, doorgehaald 

is, wordt in bezig 
ijker of voordat 
heeft om zulk 
worden. 

in de Staatskoerant vastgestelde da 
die het gebruikt, op elk weegwerktuig gebruikt in bezigheid, duidelik het hoogste en laagste la 
de volgende wijze :— 

xli 

36. Na de datum vastgesteld door de Goeverneur-generaal Yerbod van 
gebruik of 
bezit van (2) maakt zich schuldig aan een overtreding hij die in aise woot 

bezigheid gebruikt of in zijn bezit heeft voor dat doel— of weeg 
(i) een vals, beschadigd of onjuist meet- of weeg- wenctuigen, 

werktuig maat of gewicht, of gewichten. 
(ii) een maat of gewicht dat niet van de beschrijving 

is van een standaard toegelaten in de Unie, 
(iii) een meet- of weegwerktuig maat of gewicht dat 

niet geijkt is zoals bij deze Wet vereist ; 
(6) wordt een meet- of weegwerktuig maat of gewicht dat 

gevonden wordt in het bezit van een persoon die 
bezigheid drijft, of in gebouwen, straat of open plek 
waar bezigheid gedreven wordt, voor het doeleinde 
van deze Wet geacht in bezigheid gebruikt te worden 
door de persoon die het toezicht daarover heeft, tot 
dat en tenzij het tegendeel bewezen is; 

(c) wordt, wanneer een vals, beschadigd of onjuist meet- of 
weegwerktuig, maat of gewicht gebruikt in bezigheid 
in het bezit van een persoon gevonden wordt, hij 
geacht te weten dat het vals beschadigd of onjuist was 
tenzij en totdat het tegendeel bewezen wordt. 

Zodanige proklamatie kan toepasselik verklaard worden in een deel van de Unie daarin omschreven en kan van tijd tot 
tijd uitgevaardigd worden naar bevind van omstandigheden. 

37. De koper van een ongeijkt’ meet- of weegwerktuig maat Machtiging 
ennis aan de kontréleur om een 
lik aan zodanig persoon Rieuw aan- 
meet- of weegwerktuig, S8ocht ree ewerktuig, werktuig te tdat zij geijkt kunnen worden. gebruiken of weegwerktuig te gebruiken tot het ge- 

g ontvangen is. ijkt wordt. 

38. Hij die— 

(a) een stempel of vorm 
meet- of weegwerkt 
namaakt ; 

(6) opzettelik een meet- of weegwerktuig, 
geijkt in gevolge deze Wet vergroot 
veranderingen daar in aanbrengt ; 

(c) een ijkstempel verwijdert van een geijkt meet- of weegwerktuig, maat of gewicht behalve in het geval omschreven in sub-artikel (1) van artikel negen en dertig ; 

(d) zulk een verwijderd stempel op een ander meet- of weegwerktuig, maat of gewicht overbrengt ; 
(e) een meet- of weegwerktuig maat of gewicht dat vervalst is of waarin veranderingen aangebracht zijn verkoopt in omloop brengt, van de hand zet of te verkoop aanbiedt ; 

gebruikt voor het ijken van een Overtredin. 
ulg, maat of gewicht vervalst of genin : - betrekking 

. tot 
maat of gewicht werktuigen. 
of verkleint of 

maakt zich schuldig aan een overtreding. 

39. (1) Het is verboden een meet- x of weegwerktuig maat of Herstel van at door slijtage of ongel uk beschadigd wordt te werktuigen, 
p aangebracht volkomen 

of vernietigd is. 

(2) Geen meet- of weegwerktuig maat of gewicht, dat hersteld 
heid gebruikt voordat het geijkt is door een 

de kontréleur schriftelike machtiging verleend 
werktuig te gebruiken totdat het geijkt kan 

40. Na een door de Goeverneur-generaal ij proklamatie Laadvermo- 
tum wordt door de persoon gen moet 

aangeduid . 
worden op 
weegwerk- 
tuigen. 

advermogen aangetoond op 

“ Grootste gewicht.........., 
“ Laagste gewicht..........,
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Denomina- 
tion of 
weights and 
measures to 
be legibly 
stamped 

41. (1) It shall be the duty of every person who uses a 

weight in trade, except where the small size of the weight 

renders it impracticable, 
weight stamped on the top or side thereof in legible figures 

or letters. 

to have the denomination of such 

41. (1) Ieder die een gewicht gebruikt in bezigheid behalve 

wanneer de kleinheid het ondoenlik maakt, is verplicht toe te 

zien dat de beschrijving ervan in duidelik leesbare letters of wordt duide- 

cijfers op de boven- of zijkant gestempeld is. 

Beschrijving 
van maten 
en gewichten 

lik aange- 

th s 
encom (2) It shall be the duty of every person who uses in trade 

a measure of capacity or length to have the denémination 

thereof stamped on the outside of such measure in legible 

figures or letters. 

Construction 
of weighing 
instruments. 

42, Every weighing instrument shall be so constructed 

that the knife edges and bearing parts thereof are of hardened 

steel or agate or other approved material, and shall be fitted 

with a soft metal plug in some part essential to the use of the 

instrument in order to receive the stamp of assize. 

Use of cer- 43. (1) No person shall use troy weights except for weighing 

tain weights precious metals. 
and | ures for (2) No person shall use carat weights except for weighing 

particular precious stones. 

purposes. (3) No person shall use apothecaries’ weights and measures 

, except in the dispensing of poisons, drugs and medicines. 

(4) A measure of capacity or cubic content or a measure 

of weight may be used in selling liquids or semi-liquids unless 

otherwise provided by regulation. 

(5) No persons shall use a measure of capacity for selling 

anything other than liquids or semi-liquids. 

For the purpose of complying with this Act and its regula- 

tions a sack, bag, bushel or other dry measure of any commodity 

or goods shall consist of or mean such stated weight of that 

commodity or those goods as may be declared by the Governor- 

General by proclamation in the Gazette, and for the sale of 

wines, liquor, paraffin, petrol and other liquids and semi- 

liquids containers such as barrels, casks, drums, bottles, 

demijohns and other vessels ordinarily intended as measures 

shall be clearly labelled with the actual liquid volume expressed 

in measures of capacity given in the Second Schedule to this 

Act. 

(6) No person shall use Cape measures of length and area 

except for measuring land, and then only for so long as, and 

to the extent to which, the survey laws in force in any portion 

of the Union admit of the use of these measures for land survey 

in that portion. 

Goods to be 44, As from a date fixed by the Governor-General by pro- 

sold py nett clamation in the Gazette, no person shall— 
weight, . 

; (a) sell or cause to be sold any goods by weight unless by 

nett weight ; or 
(b) deliver or cause to be delivered to the purchaser of 

any goods so sold, an invoice or delivery note which 

does not contain a statement of the nett weight of 

such goods ; or 
sell or expose for sale by weight any goods in made-up 

packages or vessels. unless the nett weight of such 

goods be clearly and legibly marked on the outside 

of the package or vessel. 

(c) 

This section shall not apply to goods weighed at the time 

of sale and sold by the nett weight determined by such weigh- 

ing, or to any article which by reason of its being subject to 

variation in weight owing to climatic influences, is especially 

exempted by regulation from the provisions of this section. 

Every article so exempted, when sold or offered for sale, shall 

be conspicuously marked on the cover or package in which 

it is sold or offered for sale with the words “ weight not 

guaranteed.” ; 

Price lists to 
be given in 
denomina- 
tions. of 
authorised 
standards. 

45. No person shall print, publish, make or cause to be 

printed, published, made or circulated in the Union any 

return, price list, price current or any journal or other paper 

containing the price list or prices current of goods in which the 

denomination of weights and measures quoted or referred to, 

denotes or implies a greater or less weight or measure than 

is denoted or implied by the same denomination of the weights 

and measures authorised by this Act and its regulations. 

(2) Ieder die een maat van inhoud of lengte gebruikt is ver- toond. 

plicht toe te zien dat de beschrijving daarvan in duidelike 

leesbare letters of cijfers op de buitenkant van zulke maat 

gestempeld is. 
42, Ken weegwerktuig wordt zo samengesteld dat de scherpe Samenstel- 

kanten van de messen en pannen of draagpunten van gehard ling van 

staal, agaat of ander goedgekeurd stof zijn, en wordt voorzien weegwerk.- 

op een onderdeel dat noodzakelik is in het gebruik van het tuigen. 

werktuig van cen stempelopening gevuld met zacht metaal 

waar het ijkmerk op aangebracht kan worden. 

43. (1) Troois gewichten worden slechts gebruikt voor het Gebruik van 

wegen van edele metalen. zekere maten 

(2) Karaat gewichten worden slechts gebruikt voor het on gewiehten 

wegen van edele stenen. Ls : __ dere doelein- 

(3) Medicinale gewichten en maten worden slechts gebruikt den. 

voor het afmeten van vergiften, geneesmiddelen en medicijnen. 

(4) Een maat van inhoud of kubieke grootte of cen maat van. 

gewicht mag gebruikt worden in de verkoop van vloeibare of 

half vloeibare stoffen tenzij anderszins voorgeschreven bij de 

regulaties. 
(5) Ken inhoudsmaat mag niet gebruikt worden in de ver- 

koop van andere goederen behalve vloeibare of half vloeibare 

stoffen. 

Voor het doeleinde om aan deze Wet en de regulaties te vol- 

doen bevat een zak, schepel of andere droge maat van goederen 

of waren, en wordt daaronder verstaan een bepaald gewicht 

van de goederen of waren zoals door de Goeverneur-generaal 

bij proklamatie in de Staatskoerant wordt vastgesteld, en in de 

verkoop van wijnen, likeuren, petrolie, petrol en andere vloei- 

bare en half vioeibare stoffen, houders zoals vaten, kuipen.   ijzeren vaten, flessen, grote mandefles of ander vaatwerk 

gewoonlik gebruikt als maten worden duidelik gemerkt met het 

werkelike volumen van vloeistof uitgedrukt in inhoudsmaten 

vermeld in de Tweede Bijlage van deze Wet. 

(6) Kaapse maten van lengte en oppervlakte worden niet 

toegelaten behalve bij opmetingen van grond en dan slechts 

en voorzover de wetten geldend in een gedeelte van de Unie 

het gebruik van die maten voor land opmeting in dat gedeelte 

toelaten. 
44, Na de bij proklamatie in de Staatskoerang door de Goever- Goederen te 

ineur-generaal vastgestelde datum is het verboden :— worden ver- 

(2) goederen op andere wijze te verkopen of te doen ver- kocht bij 

kopen dan bij netto gewicht, of mabe 
P n Pl) 8 : : ewicht. 

(b) aan de koper van zulke goederen bij de aflevering een Ne 

rekening of nota te voegen welke niet het netto 

gewicht van zulke goederen aantoont, of 

(c) goederen in klaargemaakte pakketten of houders bij 

gewicht te verkopen of uit te stallen voor verkoop 

tenzij het netto gewicht van zulke goederen duidelik 

en leesbaar gemerkt is op de buitenkant van het pakket 

of houder. 

Dit artikel is niet toepasselik op goederen welke bij de 

verkoop gewogen worden en verkocht worden per netto gewicht 

bepaald door het wegen, of op artikels dic, ter zake van hun 

gewichtsverandering ten gevolge van klimaatsverandering 

speciaal bij regulatie vrijgesteld zijn van de toepassing van dit 

artikel. Elk artikel zo vrijgesteld wordt wanneer verkocht of 

ten toon gesteld voor verkoop op in het oog vallende gemerkt: 

op de omslag of verpakking waarin het verkocht of ten toon 

gesteld is voor verkoop met de woorden * gewicht niet gewaar- 

borgd.” 
45, Het is verboden rapporten, prijslijsten, opgaven van Prijslijsten 

koerante prijzen, tijdschriften of bladen, die vaste prijzen of bevatten 

koerante prijzen van goederen opnemen, en waarin de vermelde waarden van 

beschrijvingen van maten en gewichten of waarnaa ish eat jving n maten en gewic o naar Verwezen gaarden, 

wordt, een grotere of kleinere maat of gewicht aanduiden of 

doen verstaan dan aangeduid of verstaan wordt door de zelfde 

beschrijvingen van maten en gewichten door deze Wet en de 

regulaties bepaald, in de Unie te drukken, publiceren, op te 

maken of te doen drukken, publiceren, op maken of ‘in omloop 

te doen brengen. 
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Saving in 
cases of 
sales in 
vessels not 
represented 
to be 
standard 
volume or 
weight. 

Regulations, 

46. Nothing in this Act contained shall be construed as 
prohibiting the sale of, or subject a person to any penalty 
under this Act for selling, an article in a vessel or other container 
the capacity of which is not of one of the denominations 
authorised by this Act and the regulations: Provided that such 
vessel or container is not represented as a measure. And 
nothing in this Act shall subject a person to any penalty for 
the possession of such vessel or container where it is shown 
that such vessel or container is not used or intended for use 
as a measure: Provided that for the purpose of complying 
with any regulation requiring any article to be sold by measure 
of capacity or weight, it shall be necessary to measure out or 
weigh such article with an assized measure or weighing 
instrument. 

CHAPTER V 

GENERAL AND MISCELLANEOUS. 

47, The Governor-General may make regulations to be in 
foree throughout the Union or in any province, district, muni- 
cipal or other area thereof 

(a) prescribing the times and places at which weighing 
and measuring instruments, weights and measures 
shall be examined and assized or re-assized ; 

(6) prescribing the manner in which the process of assizing 
shall be carried out as to the examination, adjustment, 
repair, verification, and stamping of every kind of 
weighing or measuring instrument, weight or measure, 
and fixing the fees which shall be payable therefor ; 

(c) prescribing and approving the material and construc- 
tion of weighing and measuring instruments for trade 
use, and prescribing the manner in which the denom- 
inations of standard weights and measures and the 
multiples and the parts thereof may be represented 
on or by any such instruments ; 

(d) prohibiting the use of weighing or measuring instru- 
ments, weights or measures which are liable to 
inaccuracy or to result in or facilitate fraud or 
deception ; 

(c) limiting the purposes of trade for or in which certain 
weighing instruments may be used, and restricting or 
imposing conditions upon the use in trade of auto- 
matic weighing machines, price computing machines, 
and like instruments ; 

(f) defining the limits of error which ntay be allowed 
in any weighing or measuring instrument ; 

(7) regulating and controlling the sale by standard measure 
or weight, or where permissible by this Act, by other 
standard measure, of bread, coal, agricultural produce, 
milk, meat, and other commodities largely used by 
the public, and requiring that the same shall be sold 
by weight or measure only and according to a pre- 
scribed scale of quantities ; 

(4) for the appointment in any municipal or other areas 
of local inspectors of weights and measures and 
prescribing the terms of appointment and remunera- 
tion of such inspectors ; 

(t) regulating the manner in which the superintendent, 
assizers, local inspectors of weights and measures 
and police officers shall carry out their duties under 
this Act and the regulations ; 

(7) providing for the examination of candidates for 
appointment as assizers and prescribing the syllabus 
and conditions of and fees for such examinations ; 

(k) prescribing the conditions upon which any liquids 
-or semi-liquids may be sold by weight only or by 
capacity only ; 

() prescribing a list of.articles which, by reason of their 
being subject to variation in weight owing to climatic 
influences, are exempted from the provisions of 
this Act relating to the sale of goods by nett weight ; 
and prescribing the size of the letters or otherwise 
the manner of marking conspicuously the words 
“ weight not guaranteed ” ;   

46. Niets in deze Wet vervat heeft de bedoeling de verkoop Uitzondering 
te verbieden of de persoon strafrechtelik vervolgbaar te maken 
onder deze Wet die een artikel verkoopt in een vat of houder, de 

ingeval van 
verkoop in 
houders die 

inhoud waarvan niet een is van de beschrijvingen bepaald bij geenstan- 
deze Wet en de regulaties, mits zulk vat of houder niet voor- daard maat 
gesteld wordt als een maat, of om een persoon strafrechtelik 
vervolgbaar ingevolge deze Wet te maken, die in bezit is van 
zulk vat of houder indien het blijkt dat zulk een vat of houder 
niet gebruikt of voor gebruik bedoeld is als een maat: Met dien 
verstande echter dat indien deze Wet of een regulatie vereist 
dat een artikel verkocht wordt bij de maat of gewicht, het 
nodig is zulk artikel met een geijkte meet- of weegwerktuig 
af te meten of te wegen. 

HOOFDSTUK V. 

ALGEMENE EN GEMENGDE BEPALINGEN. 

of gewicht 
voorstellen, 

47. De Goeverneur-generaal vaardigt regulaties uit voor de Regulaties. 
gehele Unie of voor een Provincie distrikt, municipaliteit of 
andere lands gedeelte, betreffende— 

(a) het vaststellen van tijden en plekken waar meet- en 
weegwerktuigen onderzocht, geijkt of herijkt worden ; 

(6) het vaststellen van de wijze waarop het ijken zal ge- 
schieden betrekkelik het onderzoek, justeren her- 
stellen, verifikatie en stempelen van elke soort van 
meet- of weegwerktuigen maten of gewichten en het 
tarief van lonen daarvoor betaalbaar ; 

(c) het vaststellen en goedkeuren van stoffen en samen-_ 
stellingen van meet- en weegwerktuigen voor gebruik 
in bezigheid, en het voorschrijven van de wijze waarop 
de beschrijvingen van standaard maten en gewichten 
en de veelvouden of onderdelen daarvan voorgesteld 
worden op of door zulke werktuigen ; 

(d) het verbieden van het gebruik van meet- of weegwerk- 
tuigen, maten of gewichten welke onjuist kunnen zijn 
en aanleiding kunnen zijn tot vergemakkeliking van 
bedrog of nadeel ; 

(e) het regelen van de bezigheidszaken waarbij of waarin 
bepaalde weegwerktuigen gebruikt kunnen worden, 
en het beperken van of het stellen van voorwaarden 
aan het gebruik in bezigheid van automatiese weeg- 
werktuigen, weegwerktuigen die tegelijkertijd de 
kostprijs aanduiden en dergelijke werktuigen ; 

(f) het bepalen van de geoorloofde afwijkingen in meet- of 
weegwerktuigen ; . 

(g) het regelen van en toezicht houden op de verkoop— 
bij standaard maat of gewicht, of waar veroorloofd 
krachtens deze Wet bij andere standaard maten, van 
brood, steenkool, landbouw voortbrengselen, melk, 
vlees, en andere waren, algemeen gebruikt door het 
publiek, en het bevelen dat dezelve slechts bij maat 
of gewicht verkocht mogen worden overeenkomstig 
een voorgeschreven maatstaf van hoeveelheden ; 

(h) het aanstellen in municipaliteiten of andere landsge- 
deelten van plaatselike inspekteurs van maten en 
gewichten en het regelen van de voorwaarden van 
aanstelling en bezoldiging van zulke inspekteurs ; 

(i) het regelen van de wijze waarop de kontrdleur, ijkers, 
plaatselike inspekteurs van maten en gewichten en 
leden van de politiemacht hun plichten volgens deze 
Wet en de regulaties uitoefenen ; 

(j) het regelen van de eksamens van kandidaten voor de 
betrekking van ijkers en de onderwerpen en omvang 
van zulk eksamen en de betaalbare eksamengelden ; 

(k) het voorschrijven van de voorwaarden waarop vloeibare 
stofien en half vloeibare stofien verkocht worden 
alleen bij gewicht of alleen bij de maat ; 

(l) het bepalen van een lijst van artikelen die tengevolg 
van klimaatsverandering onderhevig zijn aan gewichts 
verandering en terzake daarvan vrijgesteld zijn van de 
toepassing van deze Wet betrekkelik de verkoop van 
goederen bij netto gewicht, en het bepalen van de 
grootte van de letters of anderszins de wijze van in 
het oog vallende merken van de woorden “ gewicht niet 
gewaarborgd ” ;
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Appoint- 

(m) prescribing tables giving the lawful equivalent of 
the denominations of one standard measure expressed 
in terms of denominations of another standard 
measure ; 

(n) prescribing tables giving the lawful weights per bag, 
or other measure or container used in trade, of 
barley, bran, beans, buckwheat, cement, corn, dholl, 
flour, firewood, fertiliser, lime, mealies, meal, nuts, 

oats, onions, potatoes, peas, pollard, rice, rye, salt, 
sugar, samp, wheat and other dry commodities ; 

(0) prescribing the forms: to be used in connection with 
this Act and any regulation ; 

(p) prescribing conditions for the supply, custody, care 

and verification of departmental and local standards 

and generally for more effectually carrying out the objects 
and purposes of this Act. 

Every such regulation shall, upon publication in the Gazette, 

or as from such later date as may be notified in the Gazette, 

be of the same force and effect in the Union, or in any province, 

district, municipal or other area thereof (as the case may be) 
as if it were set out in this Act. 

48. (1) Whenever regulations have been made under para- 

(m) het maken van tafels die de wettelike ekwivalenten 
aanduiden van de namen van een standaard maat 
uitgedrukt in termen van de namen van andere stan- 
daard maten ; 

(n) het maken van tafels aantonende de wettelike ge- 
wichten per zak of andere maat of houder in bezigheid 
gebruikt van garst, zemels, bonen, boekweit, cement, 
graan, dholl, fijn meel, brandhout, kunstmest, kalk, 
mielies, meel, noten, haver, uien, aardappels, erten, 
zemelen, meel, rijst, rogge, zout, suiker, gestampte 
mielies, koren en andere droge waren ; 

(0) het voorschrijven van formulieren te worden gebruikt 
in verband met deze Wet ; 

(p) het maken van voorschriften in verband met het aan- 
schaffen, bewaring, zorg en verifikatie van departe- 
ments en plaatselike standaarden 

en in het algemeen voor de betere verwezenliking van de doel- 
einden en strekking van deze Wet. 

Iedere regulatie is na publikatie in de Staatskoerant of na 

zulke latere datum als bekend gemaakt wordt in de Staats- 

koerant van dezelfde kracht en effekt in de Unie, of in een 

provincie, distrikt of andere landsgedeelte (naar het geval 

mag zijn), als of het in deze Wet was opgenomen. 

ment of 
inspectors 
under local 
authority. 

48. (1) Indien regulaties uitgevaardigd worden ingevolge Aanstelling 

paragraaf (g) van het onmiddellik voorafgaand artikel en worden Ya inspek- 

toegepast op een municipaliteit of andere gebied van een plaatselils. 

plaatselik bestuur, het plaatselike bestuur, dat het bestuur pestuur. 

graph (g) of the last preceding section and applied to any 

municipal or other area of a local authority, the local authority 

having jurisdiction over that area may, with the approval of 

the Minister, appoint one or more local inspectors of weights 

Penalties. 

Confiscation 
of 

instruments. 

Interpreta- 
tion of 
terms. 

and measures for that area in accordance with the regulations 

made under paragraph (h) of the last preceding section and 

applicable to that area. 
(2) The remuneration paid to local inspectors of weights 

and measures appointed under this section may be defrayed 

wholly or in part from the revenues of the municipal or other 

local authority or in part from the public revenues of the 

province in which the municipal or local authority is situate 

or in part from the consolidated revenue fund, according as 

the Minister, the executive committee of the province con- 

cerned and such local authority may determine. 

(3) Whenever a local authority defrays the whole or portion 

of any such remuneration, the Minister may allow a rebate 

in respect of the expense incurred by that local authority 

during any one financial year, not exceeding the amount 

accruing to the consolidated revenue fund during that year 

from fines recovered on convictions obtained under this Act 

on information laid by local inspectors of weights and measures 

appointed under this section. 

49. Any person who contravenes any provision of, or is 

guilty of an offence against, this Act, or contravenes any 

regulation, or fails to comply with any such provision or 

regulation with which it is his duty to comply, shall be liable, 

where no penalty is specially provided, on a first conviction 

to a fine not exceeding fifty pounds, and on a second or sub- 

sequent conviction to such a fine or to imprisonment without 

the option of a fine for a period not exceeding six months. 

50. Any forged or counterfeited stamp or die, any weighing 

or measuring instrument, weight or measure or other article 

in connecton with which a contravention of or offence against, 

or non-compliance with this Act or any regulation has been 

committed, shall be liable to be confiscated by order of the 

court passing sentence for the contravention, offence, or 

non-compliance, and, if so confiscated, shall thereafter be 

disposed of as the Minister may direct. 

51. In this Act, unless inconsistent with the context— 

“assizer? means any officer duly appointed for the 

purpose of assizing weighing and measuring instru- 

ments, weights and measures, and of carrying out 

the provisions of this Act, and of any bye-laws and 

of the regulations ; 

“ assize ? means and includes the verification, comparison 

with standards and the stamping, when correct, of 

weighing and measuring instruments, weights and 

measures; and the word “re-assize” and other 

words relating thereto shall be construed accordingly ; 

over dat landsgedeelte heeft, kan met goedkeuring van de 

Minister een of meer plaatselike inspekteurs van maten en 

gewichten voor dat gebied aanstellen overeenkomstig de 

regulaties uitgevaardigd ingevolge paragraaf (h) van dit 

onmiddellik voorafgaande artikel en toepasselik op dat gebied. 

(2) De bezoldiging van plaatselike inspekteurs van maten 

en gewichten aangesteld ingevolge dit artikel kan geheel of 

gedeeltelik betaald worden uit de inkomsten van de munici- 

paliteit of ander plaatselik bestuur of gedeeltelik uit de publieke 

inkomsten van de Provincie waaronder de municipaliteit of 

het plaatselike bestuur behoort of gedeeltelik uit het gekonsi- 

deerde inkomstefonds zoals de Minister, de Uitvoerende Raad 

van de betrokken Provincie en zulk plaatselik bestuur mogen 

overeenkomen. 
(3) Wanneer een plaatselik bestuur de gehele bezoldiging of 

een gedeelte daarvan betaalt kan de Minister een terugbetaling 

toestaan ter gemoetkoming van de uitgaven gedaan door dat 

plaatselik bestwur gedurende een financieel jaar, het bedrag 

dat in het gekonsolideerde inkomstefonds gevoeid is gedurende 

dat jaar ter zake van ontvangen boeten onder deze Wet volgende 

op veroordelingen ‘ten gevolge van informatie verstrekt door 

plaatselike inspekteurs van maten en gewichten aangesteld 

ingevolge dit artikel. 

treedt of zich schuldig maakt aan een overtreding daarvan of 

verzuimt zulke bepaling of regulatie na te komen wanneer 

het zijn plicht is dezelve na te komen wordt gestraft, wanneer 

geen speciale straf vermeld is bij eerste overtreding met een 

boete van ten hoogste vijftig pond, en bij volgende overtreding 

met zulk een boete of met gevangenisstraf zonder alternatief 

van boete van ten hoogste zes maahden. 

maat of gewicht in verband waarmee of waaromtrent de over- 

treding of verzuim van deze Wet of de regulaties begaan is en 

wanneer zo verbeurd verklaard wordt daarmee gehandeld 

zoals de Minister bepaalt. 
51. Tenzij de samenhang een andere zin aanduidt wordt voor 

de toepassing van deze Wet verstaan onder 
“‘ijker” een behoorlik benoemde ambtenaar belast met 

het ijken van meet- en weegwerktuigen, maten en 

gewichten en met de uitvoering van de bepalingen 

van deze Wet, de verordeningen en regulaties ; 

“ijken” het verificeren, vergelijken met standaarden en 

het stempelen van goedgekeurde meet- en weegwerk- 

tuigen, maten en gewichten en het woord “ herijken ” 

en andere afleidingen of samenstellingen daarvan   worden dienovereenkomstig verstaan ; 

49, Hij die een bepaling van deze Wet of een regulatie over- Straffen. 

50. Het hof dat vonnis uitspreekt over de overtreding of het Verbeurd- 

verzuim kan de verbeurdverklaring bevelen van een vervalste verklaring 

of nagemaakte stempel of vorm, een meet- of weegwerktuig, van, 
werktuigen.
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“local authority’ means and includes any municipal 
council, borough council, town council or village 
council, or any town board, village management 
board, local board or health board, or any divisional 
or rural council ; 

“measuring instrument ’’ means every instrument fo 
the measurement of length, capacity or area ; 

“Minister ’’ means the Minister of Mines and Industries 
or any other Minister to whose department the 
administration of this Act may be assigned by the 
Governor-General ; 

“regulation,” except in section fifty-two, means a regula- 
tion made and enforced under this Act ; 

“stamping ” includes casting, engraving, etching, print- 
ing, or otherwise marking, in such manner as to be, 
as far as possible, indelible, and the word “ stamp ” 
and other words relating thereto shall be construed 
accordingly ; 

“trade” includes any such contract, agreement, sale, 
dealing, collection of tolls and duties, analysis and 
assay, as is in section thirty-three mentioned ; 

“vehicle” means any carriage, wagon, truck, barrow or 
other means of conveyance, but does not include 
railway rolling stock ; 

“weighing instrument” includes scales, balances, and 
all kinds of machines or instruments used for weigh- 
ing, including such as are constructed also to calculate 
and indicate the prices in money and all weights 
belonging thereto. 

52. (1) From and after the commencement of this Act 
the provisions of any law, or any bye-law or regulation made 
under any law, shall cease to be of force or effect in so far as 
the same are repugnant to or inconsistent with any of the 
provisions of this Act. 

(2) As from a date fixed by the Governor-General by 
proclamation in the Gazette, the laws specified in the Third 
Schedule to this Act shall be repealed to the extent set out in 
the fourth column of that Schedule. 

58. This Act may be cited for all purposes as the Weights 
and Measures Act, 1922. and shall commence and come into 
operation on a date to be fixed by the Governor-General by 
proclamation in the Gazette. 

First Schedule. 

STANDARD MEASURES OF WEIGHT, CAPACITY OR LENGTH. 

1. The unit of the standard measure of weight is the kilogram, which 
is represented by the mass of the piece recognised by the General Inter- 
national Conference of Weights and Measures as the International Proto- 
type of the kilogram and deposited at the International Bureau of 
Weights and Measures. 

The standard pound for the Union shall be the Imperial Standard 
Pound. 

The legal equivalents for the kilogram and the pound are those derived 
at the International Bureau of Weights and Measures, namely :— 

1 pound = 0 -453592 kilogram 
1 kilogram = 2 -20462 pounds (avoir.). 

2. The unit standard measure of length is the Metre, which is reprre- 
sented by the distance existing at the temperature of melting ice between 
two lines traced upon the bar sanctioned by the General International 
Conference of Weights and Measures as the International Prototype 
of the Metre and deposited at the International Bureau of Weights and 
Measures. 

The standard yard for the Union shall be the Imperial Standard Yard. 
The legal equivalents for the Metre and the Yard are those derived 

at the International Bureau of Weights and Measures, namely :— 

1 yard 0 -914399 metre 
lmetreat0°C. = 1-09361 yard (at 62°F.) 

3. The unit of the standard measure of capacity is the litre, which is 
the volume of one kilogram of distilled water at its maximum density 
and under normal atmospheric pressure. 

The standard gallon for the Union shall be the Imperial Gallon, which 
is the volume occupied by 10 pounds of distilled water at 62 degrees 
Fahrenheit under a pressure of 30 inches. 

The legal equivalents for the litre and the gallon are as follows :— 
1 gallon = 4 -545963 litres 
1 litre = 0-+219975 gallon. 

Il
 

“ plaatselik bestuur ” municipaliteitsraad, burgraad, 
stadsraad of dorpsraad, of stadskomitee, of dorps- 
bestuurskomitee, lokaal komitee of gezondheids- 
komitee of afdelings- of landelike raad ; 

“smeetwerktuig ” elk werktuig voor het meten van lengte, 
inhoud of oppervlakte ; 

“ Minister ” de Minister van Mijnen en Nijverheid of een 
andere Minister aans wiens departement de ultvoering 
van deze Wet door de Goeverneur-generaal wordt 
opgedragen ; 

“regulatie ” behalve in artikel twee en vijftig, een regulatie 
uitgevaardigd ingevolgefdeze Wet ; 

‘“stempelen ’ het gieten, graveren, etsen, drukken of op 
andere wijze merken op zulke manier als soveel 
mogelik onuitwisbaar te zijn en 

“stempel”? en andere afleidingen of samenstellingen 
daarvan worden dienovereenkomstig verstaan ; 

“ bezigheid ” de kontrakten onderhandelingen, verkoop, 
transakties, heffing van tolgelden en in- en uitvoer- 
rechten, essaai en analyse zoals bepaald bij artikel 
drie en dertig van deze Wet ; 

“voertuig ” rijtuig, wagen, kar, trok of ander vervoer- 
middel met uitzondering van rollend spoorweg- 
materiaal ; 

“ weegwerktuig’’ schaal balansen, brug balansen en alle 
soorten weegmachines of werktuigen, alsmede dezulke 
die tevens de waarde in geld aanduiden, en alle ge- 
wichten daartoe behorende. 

gevaardigd ingevolge die wetten op van kracht te zijn in zover 
zij in strijd of onbestaanbaar zijn met deze Wet. 

(2) Op een door de Goeverneur-generaal bij proklamatie 
in de Staatskoerant vast te stellen dag zijn de wetten opgenoemd 
in de Derde Bijlage van deze Wet afgeschaft in de omvang 
aangewezen in de vierde kolom van die Bijlage. 

als de Wet op Maten en Gewichten 1922 en treedt in werking 
op een datum te worden bepaald door de Goeverneur-generaal 
bij proklamatie in de Staatskoerant. 

  

Eerste Bijlage. 

STANDAARD MATEN VAN GEWICHT, INHOUD, OF LENGTE. 

1. De eenheid van de standaard maat van gewicht is het kilogram 
welke voorgesteld is door het voorwerp door de Internationale Kon- 
ferentie van Maten en Gewichten aangenomen als het Internationale 
Oorspronkelike Model van het kilogram en neergelegd in het Internationale 
Bureau van Maten en Gewichten. 

Het standaard pond voor de Unie is het Imperiale Standaard Pond. 
De Wettelike ekwivalenten van de kilogram en het pond zijn die 

verkregen bij het Internationale Bureau van Maten en Gewichten namelik 
1 pond = 0 -453592 kilogram. 
1 kilogram = 2 -20462 pond (avoir). 

2. De eenheid van de standaard maat van lengte is de meter welke 
voorgesteld is door de afstand bij een temperatuur van smeltend ijs 
tussen twee strepen aangebracht op de staaf aangenomen door de Inter- 
nationale Konferentie van Maten en Gewichten als het oorspronkelike 
model van de Meter en neergelegd in het Internationale Bureau van Maten 
en Gewichten. 

De standaard yard van de Unie is de Imperiale Standaard Yard. 
De wettelike ekwivalenten van de Meter en de Yard zijn die verkregen 

bij het Internationale Bureau van maten en gewichten namelik : 
1 yard = 0 -914399 meter 
1 meter bij 0°C. = 1-09361 yard (bij 62° F). 

3. De eenheid van de standaard maat van inhoud is de liter en is het 
volumen van een kilogram of gedistilleerd water bij zijn grootste dichtheid 
en onder normale luchtdruk. 

De standaard gallon van de Unie is de Imperiale Gallon, en is het 
volumen van 10 pond gedistilleerd water bij 62 graden Fahrenheit 
onder een druk van 30 duim. 

De wettelike ekwivalenten van de liter en de gallon zijn als volgt : 
1 gallon = 4 -545963 liter   1 liter = 0 -219975 gallon. 

52. (1) Met de in werking treden van deze Wet houden de Herroeping 
bepalingen van alle wetten, verordeningen of regulaties uit- van wetten. 

53. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel.
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DENOMINATIONS OF WEIGHTS AND MEASURES WHICH MAY BE ASSIZED. 
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The ton shall weigh 2000 pounds (short ton). Where the long ton 

(2240 pounds 

20) 
10 

6 
3 
1 

Second Schedule. 

I. WEIGHTS. 

1. AvorrpuPotIs WEIGHTS. 

(cl.) or 100 pounds 
pounds 
pounds 
pounds 
pounds 
pounds 
pounds 
pounds 
pounds 
pounds 
pounds . 
pound (Ib.) 
ounces 
ounces 
ounces 
ounce (oz.) (= 437°5 grains = 28-3495 grams) 
drams of half ounce 
drams 
drams 
dram (dr.) 

) is used it shall be designated as “long ton.” 

2. Troy WEIGHTS. 

1000 ounces troy 0:6 ounces troy. 

600 ounces troy 0-5 ounces troy 

500 ounces troy 0:4 ounces troy 

400 ounces troy 0-3 ounces troy 

300 ounces troy 0-2 ounces troy 

200 ounces troy 0-1 ounces troy 

100 ounces troy 0-06 ounce troy 

60 ounces troy 0-05 ounce troy 

50 ounces troy 0-04 ounce troy 

40 ounces troy 0-03 ounce troy 

30 ounces troy 0-02 ounce troy 

20 ounces troy 0-01 ounce troy 

10 ounces troy 0-006 ounce troy 

6 ounces troy 0-005 ounce troy 

5 ounces troy 0-004 ounce troy 

4 ounces troy 0-003 ounce troy 

3 ounces troy 0-002 ounce troy 

2 ounces troy 0-001 ounce troy. 
1 ounce troy (oz. tr.) 

(= 480 grains = 31-1035 grams). 

240 grains (grs.) or 10 pennyweights (dwt.) 

120 grains (grs.) or 5 pennyweights (dwt.) 

72 grains (grs.) or 3 pennyweights (dwt.) 

48 grains (grs.) or 2 pennyweights (dwt.) 

24 grains (grs.) or 1 pennyweight (dwt.) 

3. Carat WEIGHTS. 

1 carat (ct.) (200 milligrams) 
$ carat 
} carat 
+ carat 

qs carat 
gx carat 
gz carat 

yrs carat 
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4, APOTHECARIES WEIGHTS. 

ounces 
ounces 
ounces 
ounces 
ounces 
ounce (oz. Apoth.) (= 480 grains) 

drachms or half an ounce 
drachms 
drachm 
soruples 

4 scruples or half a drachm 
scruple : 

4 scruple 
grains 
grains 
grains 
grains 
grains 
grain 

$ grain 
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Tweede Bijlage. 

BESCHRIJVINGEN VAN GEWICHTEN EN MATEN WELKE GEIJKT MOGEN 
WORDEN. 

I. GEWICHTEN. 

1, Avorrpupots GEWI¢HT. 

Cental (cl) of 100 pond 
56 pond 
50 pond 
28 pond 
20 pond 
14 pond 
10 pond 

pond 
pond 
pond 
ond 

pond (lb.) 
ons 
ons 
ons 
ons (437,5 grein = 28-3495 gram) 
drachma of 1 half ons 
drachma 
drachma 
drachma (dr.) 
drachma. 

De ton weegt 2000 pond (korte ton). Waar de lange ton (2240 pond) 

gebruikt wordt moet hij als “lange ton” worden aangeduid. 

2. Troois GEWICHT. 

ons troois 0-6 ons troois 
ons troois 0-5 ons troois 
ons troois 0-4 ons troois 
ons troois 0-3 ons troois 
ons troois 0-2. ons troois 
ons troois 0-1 ons troois 
ons troois 0-06 ons troois 
ons troois 0-05 ons troois 
ons troois 0-04 ons troois 
ons troois 0-03 ons troois 
ons troois 0-02 ons troois 
ons troois 0-01 ons troois 
ons troois 0-006 ons troois 
ons troois 0-005 ons troois 
ons troois 0-004 ons troois 
ons troois 0-003 ons troois 
ons troois 0-002 ons troois 
ons troois 0-001 ons troois. 
ons troois (ons tr.) 
(= 480 grain = 31 +1035 gram). 

“240 grein (gr.) of 10 pennyweight (dwt.) 
120 grein (gr.) of 5 pennyweight (dwt.) 
72 grein (gr.) of 3 pennyweight (dwt.) 
48 grein (gr.) of 2 pennyweight (dwt.) 
24 grein (gr.) of 1 pennyweight (dwt.) 

3. Karaat GEWICHT. 

200 karaat 1 karaat (ct.) (200 milligram) 
100 karaat 4 karaat 
64 karaat 4 karaat 
32 karaat 4 karaat 
16 karaat js karaat 

8 karaat gy karaat 
4 karaat ga karaat 
3 karaat ity karaat 
2 karaat 

4, MEDICINAAL GEWIOH?. 

10 ons 
8 ons 
6 ons 
4 ons 
2 ons 
1 ons (ons Med.) (= 480 grain) 
4 drachma of een half ons 
2 drachma 
1 drachma 
2 scruples 
14 scrupels of een halve drachma 
1 scrupel 

4 scrupel 
6 grein 
5 grein 
4 grein 
3 grein 
2 grein 
1 grein 

4 grein.
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IT. MEASURES OF CAPACITY. 

1. Liqgurip MEASURES. 

One gallon (gal.) and over. 
Half gallon. 
Quart (qt.). 
Pint (pt.). 
Half pint. 
Gill. 
Half gill. 
Quarter gill. 

2. APOTHECARIES MEASURES. 

Pint. 
Half pint. 
40 fluid ounces to half a fluid ounce (fl. oz.). 
16 fluid drachms to half a fluid drachm (fl. dr.). 
60 minims to one minim (min. or M.). 

3. Merric Measures (Liquip). 

10 litres (decalitre) and over 0-05 litre 
5 litres 0-02 litre 
2 litres 0-01 litre (1 centilitre) 
1 litre (1L.) 0 -005 litre 
0-5 litre 0 -002 litre 
0 -2 litre 0-001 litre (1 millilitre) 
0-1 litre (1 decilitre) 

5. GRAIN WEIGHTS. 

4000 grains 5 grains 
2000 grains 3 grains 
1000 grains 2 grains 
600 grains 1 grain 
500 grains 0-6 grain 
300 grains 0-5 grain 
200 grains 0-3 grain 
100 grains 0-2 grain 
60 grains 0-1 grain 
50 grains 0-06 grain 
30 grains 0-05 grain 
20 grains 0-03 grain 
10 grains 0-02 grain 

6 grains 0-01 grain 

6. Merric WEIGHTS. 

40 kilograms 
20 kilograms 
10 kilograms 

6 kilograms 
5 kilograms 
2 kilograms 
1 kilogram 

600 to 1 gram 
6 to 1 decigram (0.1 gram) 
6 to 1 centigram (0.1 decigram) 
6 to 1 milligram (0.1 centigram). 

III. MEASURES OF LENGTH, AREA AND CUBIC CONTENTS. 

1. Lenata. 

Customary multiples and parts of the yard (yd.), the foot (ft.), the 
inch (in.), the metre (m.), the Cape foot (ft. Cape) and the Cape rood 
(rd. Cape). 

The Cape foot is 0 -314858 metre. 

2. AREA. 

The standard measures of area are those obtained by squaring the 
standard measures of length and 

The Morgen = 600 square roods 
= 86,400 square Cape feet. 

The Acre = 4840 square yards 
= 43,560 square English feet. 

The Hectare = 10,000 square metres. 

3. Custc ConTvTENT. 

The standard measures of cubic content are those obtained by cubing 

Ii. INHOUDSMAAT, 

1, VLOEISTOFMATEN. 

Een gallon (gal.) en meer 
Halve gallon 
Quart (qt.) 
Pint (pt.) 
Halve Pint 
Gill 
Halve Gill 
Kwart Gill. 

2. MEDICINALE MaTEN, 

Pint. 
Halve Pint. 
40 vloeibare o~zen tot cen half vloeibaar ons (vl. ons). 
16 vloeibare drachmas tot een halve vloeibare drachma (vl. dr.). 
60 minims tot een minim (min. of M.). 

3. MErRiEKE Maat (VLOEISTOF). 

10 liters (decaliter) en meer 0-05 liter 
5 liters 0-02 liter : 
2 liters 0-01 liter (1 centiliter) 
1 __ liter (1) 0 -005 liter 
0-5 liters 0 -002 liter 
0-2 liter 0-001 liter (1 milliliter) 
0-1 liter (1 deciliter) 

5. GREIN GEWICHT. 

4000 grein 5 grein 
2000 grein 3 grein 
1000 grein 2 grein 
600 grein 1 grein 
500 grein 0-6 geine 
300 rgein 0-5 grein 
200 grein 0-3 grein 
100 grein 0-2 grein 
60 grein 0-1 grein 
50 grein 0-06 grein 
30 grein 0-05 grein 
20 grein 0-03 grein 
10 grein 0-02 grein 

6 grein 0-01 grein. 

6. MATRIEK GEWICHT. 

40 kilogram 
20 kilogram 
10 kilogram 

6 kilogram 
5 kilogram 
2 kilogram 
1 kilogram 

600 tot 1 gram 
6 tot 1 decigram (0-1 gram) 
6 tot 1 centigram (0-1 decigram) 
6 tot 1 milligram (0-1 centigram). 

Ill. LENGTEMAAT, VLAKTEMAAT EN KUBIEKE INHOUDS- 
MAAT. 

1. LENGTEMAAT. 

De gebruikelike veelvouden en onderdelen van een yard (yd.), de 
voet (vt.), de duim (dm.), de meter (m.), de Kaapse voet (Kaapse vt.) 
en de Kaapse roede (Kaapse rd.). 

De Kaapse voet is 0 -314858 meter. 

2, VLAKTEMAAT. 

De standaard-vlaktematen worden verkregen door de standaard- 
lengtematen tot de tweede macht te verheffen en 

De morgen = 600 vierkante roeden 
= 86,400 vierkante Kaapse voeten 

De akker = 4,840 vierkante yards 
= 43,560 vierkante Engelse voeten 

De hectare = 10,000 vierkante meters. 

3. KUPIEKE ITHHOUDSMAAT. 

De standaard-kubieke-inhoudsmaten worden verkregen door de 
standaard-lengtematen tot de derde macht te verheffen.   the standard measures of length.
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Third Schedule. 

Laws REPEALED. 

Derde Bijlage. 

HERROEPEN WETTEN. 

  

  

Province No. and year Long or short title Extent of No. en Jaar van Lange or korte titel of | Omvang van 

or Union. of law. or subject of law. repeal, Wet. onderwerp van Wet. Herrxeping. 

Kaap de’ Wet No. 11 van 1858 | Een Wet tot regeling van | Geheel. 

Cape of | Act No. 11 of 1858 | An Act for regulating | The whole. gewichten en maten in 

Good weights and measures de Kolonie Kaap de 

Hope. in the Colony of the Goede Hoop. 
Cape of Good Hope. 

Wet No. 9 van 1859 | Een Wet tot omschrij- | Geheel. 
7 Act No. 9 of 1859 | An Act to define and | The whole. ving en bepaling van de 

declare the unit of vlaktemaat in deze 
land measure in this Kolonie. 
Colony. 

: Wet No. 15 van 1876 | De Wet op Gewichtenen | Geheel. 
* Act No. 15 of 1876 | The Weights and The whole. Maten. 

Measures Act, 1858. 
Ordonantie No. 11 | Ordonantie tot instelling | Geheel. 

Natal .. | Ordinance No. 11 of | Ordinance for establish- | The whole. van 1852. van Imperiale Gewich- 

1852. ing Imperial Weights 
and Measures. 

* Law No. 19 of 1872 | The Municipal Corpora- 
tion Law, 1872. 

» Act No. 9 of 1908 | An Act to amend Ordi- 
nance No. 11 of 1852. 

Transvaal | Law No. 2 of 1874 | Weights and Measures 

s Proclamation of the | Weights and Measures 
State President of 
the late South 
African Republic, 
dated 19th day of 
June, 1891. 

Law No. 6 of 1896 | Amendment of Law No. 
2, 1874, being exten- 
sion of article seven. 

Orange |Law No. 25 of 1898 | Guaging and examina- 
Free tion of Measures, 
State. Scales and Weights.       

Sections 
sixty six to 
seventy in- 
clusive. 

The whole. 

The whole. 

The whole. 

The whole. 

The whole. 

      

Wet No. 19 van 1872 

Wet No. 9 van 1908 

Wet No. 2 van 1874 

Proklamatie van de 
Staatspresident van 
de voormalige Zuid 
Afrikaanse Repu- 
bliek, gedateerd 19 
Junie 1891. 

Wet No. 6 van 1896 

Wet No. 25 van 1898   
ten en Maten. 

De Wet op Municipale 
Korporaties, 1872. 

Een Wet tot wijziging 
van Ordonantie No. 11 
van 1852. 

Gewichten en Maten 

Gewichten en Maten 

Wijziging van Wet No. 
2, 1874, zijnde uitbrei- 
ding van artikel zeven. 

Over het ijken van 
Maten, Schalen en 
Gewichten.   

Artikels zes 
en zeatig tot 
en met 
zeventig. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 

Geheel. 
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To control the rate of interest charged upon loans 
of money and to regulate the business of money 
lending. - 

WETSONTWERP 
Tot regeling van het toezicht op de_rentevoet 

berekend op leningen van geld en van de bezig- 
heid van geldleners. 

    

To be introduced by the Minister or Justice.) (Te worden ingediend door pe Minister van J USTITIE.) 
    

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

South Africa, as follows :— 

1. (1) In every negotiable instrument, and in every contract, 
agreement or other transaction in writing for the loan of money 
executed or entered into after the commencement of this Act, 
there shall be separately and distinctly set forth upon the docu- 
ment the capital sum actually lent or advanced, the rate of 
interest promised or paid in respect of such loan, and the period 
of the loan. Where, by way of interest, consideration other 
than cash is given in any such transaction as aforesaid, the 
nature and value of such consideration shall be clearly expressed 
on the document. 

(2) The provisions of this section shall apply to renewals 
of any loan, but they shall not apply to the instruments com- 
monly known as covering bonds nor to the legitimate operations 
of any registered friendly society or bona-fide building society. 

(3) Where a claim is made in any court of law upon a 
document executed after the commencement of this Act, for the 
recovery of a loan or for interest on a loan, the court may, in 
the exercise of its discretion, refuse judgment upon such docu- 
mentif it does not contain the particulars specified in this section. 

2. (1) After the commencement of this Act no person shall 
stipulate for, allow or exact— 

(a) in any negotiable instrument, or in any contract or 
agreement whether oral or in writing concerning a 
loan of money, a rate of interest greater than— 

(i) twenty per cent. per annum where the total 
amount of money lent by one person to another 
within any period of three months does not in the 
aggregate exceed ten pounds ; 

(ii) fifteen per cent. per annum where the total 
amount lent as aforesaid does not exceed twenty} — 
pounds ; 

(ili) twelve per cent. per annum on any loan exceeding 
twenty pounds ; 

(6) as a charge or reward for endorsing a promissory note 
or other negotiable document or for giving any guaran- 
tee in respect of such document, a rate which, taken 
together with the interest and other charges involved 
in discounting such document, will make up in all 
more than fifteen per cent. per’ annum upon the 
amount of principal stated in such document ; 

(2) Uf any person purchases goods or stock at a certain price, 
on condition that the seller is entitled at some future time to 
repurchase such goods or stock at a higher price, the transaction 
shall be regarded as a loan of the amount of the lower price, 
and the excess of the higher price over the lower shall be treated 
as interest on the lower price, and shall be subject to the pro- 
visions of this Act. 

(3) Any person who contravenes the provisions of this section 
shall be guilty of an offence and liable on conviction, to a fine 
not exceeding one hundred pounds. 

7 HET BEPAALD door Zijn Majestcit de Koning, de 
Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volot :— Sj 

betrefiende een lening van geld getekend of aangegaan 
na het in werking treden van deze Wet, worden afzonderlik 
en duidelik de hoofdsom werkelik geleend of overhandigd, 
de rentevoet beloofd of betaald in verband met zulke lening 
en de looptijd daarvan vermeld. Indien bij wijze van rente, 
een andere vergoeding dan geld in zulk een transaktie als 
voorzegd gegeven wordt, wordt de aard en waarde van 
zulke vergoeding duidelik daarin uitgedrakt. 

(2) De bepalingen van dit artikel zijn toepasselik op her- 
nieuwingen van een lening maar niet op dokumenten bekend 
als verbanden voor toekomstige schulden noch op recht- 
matige zaken van een geregistreerde onderlinge hulpver- 
eniging of een bona fide bouwvereniging. 

(3) Indien op grond van een dokument getekend na het 
in werkingtreden van deze Wet een vordering wordt ingesteld 
in een Gerechtshof voor de terugbetaling van een lening 
of voor rente in verband daarmee, kan het Hof naar oordeel 
van omstandigheden vonnis weigeren indien zulk dokument de 
biezonderheden bij dit artikel voorgeschreven niet bevat. 

deren— 

(a) in een verhandelbaar papier, of in een mondeling of 
schriftelik kontrakt of overeenkomst van een lening 
van geld hoger dan— 

(i) twintig percent per jaar op geldsommen geleend 
door een persoon aan een ander in de loop van 
een tijdperk van drie maanden, welke te zamen 
genomen het bedrag van tien pond niet te boven 
gaan ; 

(ii) vijftien percent per jaar indien de geldsommen 
geleend op de bovengemelde manier te zamen 
genomen het bedrag van twintig pond niet te 
boven gaan ; 

(iii) twaalf percent per jaar op een lening van meer 
dan twintig pond ; 

(6) die, bij wijze van vergoeding of beloning voor het 
endosseren van een promesse of ander verhandelbaar 
papier, of voor het borgstaan in verband daarmee, 
te zamen genomen met de diskonto voet en andere 
diskonto kosten alles te zamen het bedrag van 
vijftien percent per jaar op de hoofdsom vermeld 
in zulk dokument te boven gaat. 

(2) Indien goederen of vee verkocht worden tegen een 
bepaalde prijs op voorwaarde dat de verkoper gerechtigd 
is later die goederen of vee tegen een hogere prijs in te kopen 
wordt de transaktie beschouwd als de lening van het bedrag 
de laagste koopsom en wordt het verschil tussen de verkoops- 
en inkoopprijs beschouwd als rente op de laagste koopsom 
en zijn de voorzieningen van deze Wet daarop toepasselik. 
(3) Hij die de voorzieningen van dit artikel overtreedt 

wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste een honderd   pond. 

xlix 

1, (1) In elk verhandelbaar papier, en in elke schriftelike Rentevoet 
overeenkomst, kontrakt of andere transaktie in geschrifte te worden 

vermeld in 
lenings kon- 
trakten. 

2. (1) Het is verboden na het inwerking treden van Hoogste 
deze Wet een rentevoet te bedingen, toe te staan of te vor- Tentevoet.
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SS ie 8. (1) In any action or other legal proceeding concerning a 
lawful rate [oan of money to which this Act applies wherein it is alleged, 
of interest or wherein it appears, that the amount of interest promised, 
exceeded. paid or claimed exceeds the rate allowed by this Act, the court 

shall reopen the transaction and take an account betwecn the 
parties and may, notwithstanding any statement or settlement 
of account, or any contract purporting to close previous dealings 
and create a new obligation, reopen any account already taken 
between the parties, and shall relieve the person under obliga- 
tion to pay from payment of any sum in excess of the said rate 
of interest ; and, if any such excess has been paid, or allowed 
in account by the debtor, may order the creditor to repay it 
and may set aside, either wholly or in part, or revise or alter, 
any security given in respect of the transaction: Provided that 
no final payment or settlement shall, by reason of excessive 
interest being charged, be disturbed or reopened after a period 
of two years from the date of such final payment or settlement, 

(2) Any court in which proceedings may be taken for the 
recovery of money lent shall have and may, at the instance of 
the borrower or surety or other person liable, exercise the like 
powers as may be exercised under sub-section (1) of this section, 
and the court shall have power, notwithstanding any provision 
or agreement to the contrary, to entertain any application 
under this Act by the borrower or surety or other person liable, 
notwithstanding that the time for repayment of the loan, or any 
instalment thereof, may not have arrived. 

(3) On any application relating to a claim in any insolvency 
proceedings, the Master of the Supreme Court or the 
magistrate may exercise the like powers as may be exercised 
under sub-section (1) of this section when proceedings are taken 
for the recovery of money. 

Lower rates 
of interest 

4, Nothing in this Act shall operate to increase the rate of 
interest that may be recovered in any case where by law the 

under any rate is fixed at less than the rate allowed by this Act, or to 
affected. derogate from any power or jutisdiction which any court of 

law may at present possess, or to prevent such court from 
reducing the rate of interest claimed in any suit before it even 
when such rate is twelve per cent. per annum or less than 
twelve per cent. per annum, if the court is satisfied that under 
the circumstances such rate is unreasonable. 

Registration 5, (1) A money-lender as defined by section nine of this 
and regu- Act shall— 
lation of 

lordiee (a) register himself as a money-lender in accordance with 
ending 

regulations under this Act, under his own or usual 
trade name, and in no other name, and with the 
address, or all the addresses if more than one, at which 
he carries on his business of money-lender ; 

businesses. 

(b) carry on the money-lending business in his registered 
name, and in ny other name and under no other 
description, and at his registered address or addresses 
and at no other address ; 

(c) not enter into any agreement in the course of his 
business as a money-lender with respect to the ad- 
vance and repayment of money, or take any security 
for money, otherwise than in his registered name ; 

(d) not otherwise than in his registered name advertise 
loans in any newspaper or in any other manner ; 

(e) on reasonable request, and on tender of a reasonable 
sum for expenses, furnish the borrower with a copy 
of any document relating to the loan or any security 
therefor. 

(2) The Governor may from time to time make regulations 
respecting — . 

(1) the registration of money-lenders (whether individuals, 
firms, societies or corporate bodies) ; 

3. (1) Indien in de loop van een vordering aktie of ander Bevoogd- 
rechtsgeding, betreffende een lening van geld, waarop deze oe Oot bij 
Wet toepasselik is, beweerd wordt of blijkt dat de rente- het te bove 
voet beloofd betaald of gevorderd de bij deze Wet bepaalde gaan van 
te bovengaat, onderzoekt het Hof de gehele transaktie tussen wettise 
partijen en bepaalt de door hen verschuldigde bedragen ssa 
en kan niettegenstaande erkenning of voldoening van. 
rekeningen, of een overeenkomst ten doel hebbende vorige 
transakties als afgesloten te beschouwen en een nieuwe ver- 
bintenis daarvoor in de plaats te stellen de gehele transaktie 
tussen partijen nagaan, en bevrijdt de persoon van wien 
betaling verlangd wordt, van de betaling van zulk rente 
als de bij deze Wet bepaalde rentevoct te bovengaat ; voorts 
kan het Hof de in verband met zulke transaktie gestelde 
sekuriteit geheel of gedeeltelik ter zijde zetten, wijzigen of 
veranderen; met dien verstande dat geen uiteindelike be- 

taling of voldoening weer onderzocht of ter zijde gezet zal 
worden op grond van bereKening van cen hogere rentevoet 
dan bij deze Wet bepaald na verloop van een tijdperk van 
twee jaar na‘de datum van zulke uiteindelike betaling of 
voldoening. 

(2) Op aanzoek van de lener, borg ef andere aansprakelike 
persoon oefent het Hof waarin een vordering ingesteld zou kunnen 
worden voor de terugbetaling van geleende geldsommen gelijke 
bevoegdheden uit als bepaald bij sub-artikel (1) van dit 
artikel en het Hof heeft onverminderd een bepaling of over- 
eenkomst, zulks niet te doen, de bevoegdheid een aanzoek 
van de lener, borg of andere aansprakelike persoon op 
grond van deze Wet in overweging te nemen ofschoon de 
betaaldag van de lening of van een paaiement nog niet 
vervallen is. 

(3) Bij het aanzoek voor toelating van vorderingen tegen 
insolvente boedels oefent de Meester van het Hooggerechtshof 
of de Magistraat dezelfde bevoegdheden uit als ingevolge 
sub-artikel (1) van dit artikel kunnen uitgeoefend worden 
in rechtsgedinven aangelegd ter zake van de terugbetaling 
van geleende bedragen. 

4. Deze Wet heeft niet de bedoeling een rentevoet toege- Betreft gei 
staan krachtens een wet die een lagere rentevoet vaststelt = 
dan bij deze Wet bepaald te verhogen, noch om inbreuk vor 
te maken op de bevoegdheden of rechtsmacht nu door wetten 
een gerechtshof bezeten, noch om het Hof te beletten de bepaald. 
rentevoet die in een aanhangige zaak gevorderd wordt te 
verminderen ook al is dezelve twaalf percent of minder dan 
twaalf percent per jaar indien het Hof oordeelt dat onder 
de omstandigheden zulke rentevoet buitensporig is. 

5. (1) Een geldlener zoals omschreven in artikel negen Registratie 
van deze Wet is verplicht :— en regeling 

(a) zich te doen registreren als een geldlener overeen- lonersbezig 

komstig regulaties ingevolge deze Wet, onder zijn 
eigen naam of zijn gewone firma en onder geen andere 
naam, en aanwijzing te yeven van het adres of de 
adressen indien meer dan een, waar hij de geld- 
lenersbezigheid uitoefent ; 

(b) de bezigheid van geldlener onder geen ander dan 
de geregistreerde naam of onder een andere be- 
naming uit te oefenen en bij zijn geregistreerd adres 
of adressen en bij geen ander adres ; 

(c) in de uitoefening van zijn bezigheid als geldlener 
in geen andere dan zijn geregistreerde naam een 
overeenkomst betreffende een lening en terugbetaling 
van geld aan te gaan of een sekuriteit voor geld 
te ontvangen ; 

(d) in geen andere dan zijn geregistreerde naam in een 
koerant of op enige andere manier het uitlenen van 
geld te adverteren ; 

(e) op een redelik verzoek en tegen aanbod van 
redelike som als vergoeding van kosten aan 
lener een kopie van een dokument betreffende 
lening of sekuriteit daarvoor te verstrekken. 

(2) De Goeverneur-generaal kan van tijd tot tijd regulaties 
uitvaardigen in verband met— 

(1) de registratie van geldleners (zij het persoon, firmas, 
verenigingen of ingelijfde maatschappijen) ; 

heid. 

een 

een 

een  
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(2) the duration of such registration and the times and 
manner of the renewal thereof ; 

(3) the form of the register and the particulars to be 
entered therein ; 

(4) the fees to be paid on registration and renewal of 
registration ; 

(5) the inspection of the register and the fees payable 
therefor; and 

(6) the books and records to be kept by money-lenders, 
and the inspection thereof. 

(3) Any money-lender who contravenes or fails to comply 
with any provision of this section or of any regulation made 
thereunder shall be guilty of an offence and liable on conviction 
to a fine not exceeding one hundred pounds, and in the case of 
a second or subsequent conviction to a fine not exceeding three 
hundred pounds, and upon such second or subsequent conviction 
the convicting court may order the cancellation of his registra- 
tion: Provided that if the offender is a body corporate the 
fine to which that body corporate shall be liable on a second 
or subsequent conviction may be a sum not exceeding five 
hundred pounds. 

* 

6. If any person by anv false, misleading or deceptive 
statement, representation or promise, or by any dishonest 
concealment of material facts, induces or attempts to induce 
any person to borrow money or to agree to the terms on which 
money. is borrowed or is to be borrowed, he shall be guilty 
of an offence and liable, on conviction to the penalty prescribed 
in section five. 

7. (1) The provisions of sections one, two, three and four of 
this Act shall apply to— . 

(a) every transaction which, whatever its form may be, 
is substantially one of money-lending, including 
a discounting of any promissory note or negotiable 
instrument, and whether or, not the transaction 
forms part of any other transaction ; 

(b) every negotiable instrument and every contract, 
agreement or other transaction, whether oral or 
written, in which interest is stipulated for, allowed 
or exacted upon the purchase price of goods sold or 
the purchase price in any contract of sale, or the 
balance thereof which may at any time be. out- 
standing. 

(2) The provisions of sections one, two, three and four of 
this Act shall not apply to— 

(a) any pawnbroker in respect of business carried on by 
him in accordance with the provision of any law, bylaw 
or regulations for the time being in force in relation 
to pawnbrokers ; 

(b) bona-fide bottomry or respondentia bonds ; 

(c) the bona-fide holder for value, before maturity, of 
negotiable instrument discounted by a preceding 
holder at a rate of interest exceeding that authorised 
by this Act who may nevertheless recover the amount 
thereof: Provided that the party from whom it 
is recovered may reclaim from such preceding holder 
any amount paid thereon for interest in excess of 
the amount allowed by this Act; 

(d) any instalment of purchase price payable in accordance 
with a bona-fide hire-purchase agreement ; 

(e) loans of money made before the commencement of 
this Act: Provided that such loans shall not, from 
and after the commencement of this Act, bear a 
rate of interest greater than filteen per cent. per 
annum on loans exceeding ten pounds, and twenty 
per cent. per annum on loans below ten pounds for 
a period of one year after the commencement of this 
Act, after which date the rate of interest specified 
in section two shall apply. 

(2) de duur van zulke registratie en de tijden en wijze 
van vernieuwing daarvan ; 

(3) de vorm van het register en de biezonderheden die 
daarin moeten opgegeven worden ; 

(4) de betaling van registratiegelden en voor de ver- 
nieuwing van reygistratie ; . 

(5) de inzage van het register en de betaalbare inspektie- 
gelden; en 

(6) de boeken en registers die door geldleners moeten 
gehouden worden en de inzage daarvan. 

(3) Een geldlener die de voorzieningen van dit artikel 
of van een regulatie krachtens dit artikel uitgevaardigd over- 
treedt of niet nakomt maakt zich schuldig aan een over- 
trading en wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 
een honderd pond en bij tweede of verdere overtreding met 
een geldboete van ten hoogste drie honderd pond sterling, 
en in geval van tweede of verdere overtreding kan het von- 
nisgevende Hof bevelen de registratie van zijn naam door 
te halen; met dien verstande dat ingeval de overtreder een 

ingelijfde maatschappij is, een geldboete van ten hoogste 
vijfi honderd pond kan opgelegd worden bij tweede of verdere 
overtreding. 

6. Hij die door valse misleidende of bedriegelike voor- 
stellingen of beloften of door oneerlike achterhouding van 
belanzrijke feiten iemand beweepyt of poogt te bewegen oin 
geld in lening te ontvanyen of toe te stemmen tot voorwaarden 
waarop geld geleend wordt of zal worden, maakt zich schuldig 
aan een overtreding en wordt gestraft met de straffen bepaald 
bij artikel vijf van deze Wet. 

7. (1) Artikels een, twee, drie en wer van deze Wet zijn 
toepasselik op— 

(a) iedere transaktie, die in welke vorm ze ook mag 
aangegaan zijn in beginsel een lening van geld is, 
insluitende het diskonteren van een promesse of 
verhandelbaar papier en hetzij de transaktie al dan 
nict een deel uitmaakt van een andere transaktie ; 

(b) alle verhandelbare papieren, en alle kontrakten over- 
eenkomsten of andere transakties hetzij mondelings 
of in geschrifte aangegaan, waarbij rente bedongen, 
toegestaan of gevorderd wordt op de koopprijs van 
goederen of de balans daarvan die te eniger tijd 
nog onbetaald is. 

(2) Artikels een, twee, drie en vier van deze Wet zijn niet 
toepasselik op— 

(a) een lommerhouder betreffende de bezigheid door 
hem uitgeoefend overeenkomstig een geldende wet, 
verordening of regulatie tot regeling van lommerds ; 

(b) bona fide bodemerij of respondentia brieven ; 
(c) de bona fide houder voor waarde en v6ér de vervaldag 

van een verhandelbaar papier verdiskonteerd door 
een vorige houder tegen een hogere diskontovoet 
dan bij deze Wet toegestaan, aan wien het onver- 
minderd de bepalingen van deze Wet veroorloofd 
is het volle bedrag van zulk verhandelbaar papier 
in te vorderen; met dien verstande, dat de persoon 
die de betaling gedaan heeft van zulke vorige houder 
het bedrag van rente door hem betaald hetwelk de 
rentevoct bij deze Wet vastgesteld te bovengaat, 
terug kan vorderen ; 

(d) een paaiement van de koopprijs betaalbaar volgens 
de voorwaarden van een bona fide huurkoop kon- 
trakt ; 

(e) leningen van geld aangegaan vdér het inwerking 
treden van deze Wet: met dien verstande dat zulke 
leningen vanaf en na het inwerking treden van deze 
Wet geen hogere rentevoet dragen dan _ vijftien 
percent per jaar op leningen van meer dan tien 
pond en twintig percent per jaar op leningen van 
minder dan tien pond voor een tijdperk van een 
jaar na het inwerking treden van deze Wet, doch 
dat na dat tijdperk de rentevoet bepaald bij artikel 
twee toepasselik is.   

Bewegen 
lenen door 
valse voor- 
stellingen. 

Toepassing 
van Wet.
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Repeal of 8. The Usury Act, 1908, of the Cape of Good Hope (Act 
Act No. 23 No. 23 of 1908), is hereby repealed. 
of 1908 
(Cape. ) 

Taterpreta- 9. In this Act, unless inconsistent with the context— 

bai “interest ”’ includes any charges for discount, commission, 
expenses, inquiries, fines, foregift, bonus, renewals 
and any other charges not being taxable, conveyancing 
charges or revenue charges. It also includes any 
valuable consideration for a loan of money, whether 
such consideration is in cash, in goods, in kind or in 
any other form whatsoever ; 

““money-lender ” includes every person whose business 
is wholly or partly that of money-lending or who 
advertises or announces himself or holds himself 
out in any way as carrying out that business, but 
does not include— ° 

(a) any person engaging in any of the transactions 
exempted by sub-section (2) of section seven from 
the operation of this Act, in so far as such 
transactions are concerned; or 

(b) any person bona-fide carrying on the business 
of banking or insurance or any business in the 
course of which and for the purposes whereof 
he lends money at a rate of interest (including 
any payment or deduction by way of premium 
commission, fine, or foregift) not exceeding ten 
per cent. per annum. 

Short title, 10, This Act may be cited for all purposes as the Regulation 
of Money-Lending Act, 1922. 

' 
  

“rente’’ vergoeding voor diskontering, kommissie, 
onkosten, informatiekosten, boete, premie, bonus, 
vernieuwingskosten, en alle andere kosten uityesloten 
kosten van transport-uitmakers onderhevig aan 
taksatie of zegelrechten. Het sluit verder in elke 
geldswaardige vergoeding voor een geldlening hetzij 
zulke vergoeding geschiedt in geld in goederen, van 
dezelfde of andere soort of in enige andere vorm; 

“geldlener ” icdere persoon die uitsluitend of niet uit- 
sluitend de bezigheid van geldlener uitoefent of die 
zich adverteert, aankondigt of zich op een andere 
wijze uitgeeft als een geldlener, maar sluit niet in: 
(a) de persoon die zich toelegt op transakties vrij- 

gesteld bij sub-artikel (2) van artikel zeven 
van de toepassing van deze Wet, in zover zulke 
transakties betreft ; 

(b) iedere persoon die bona fide bankierszaker? of 
assurantiezaken drijft, of elke andere bezigheid 
die in de gewone loop van zaken meebrengt 
of waartoe het lenen van geld tegen een rente- 
voet (insluitende een betaling of korting bij 
wijze van premie kommissie, boete of bonus) 
van tien percent per jaar niet te bovengaande 
behoort. 

8. De Woekerwet, 1908, van de Kaap de Goede Hoop, Herroeping 
wordt ingetrokken. van Wet 

No. 23 van 
1908 (Kaap). 

9. Voor de toepassing van deze Wet tenzij de samenhang Woord- 
een andere zin aanwijst wordt verstaan en begrepen onder : bepalingen. 

10. Deze Wet wordt voor alle doeleinden aangehaald als de Korte titel. 
Wet tot Regeling van Geldleningen, 1922,
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Division of 
Act, 

Application 
of Act to 
companies 
formed under to this Act 
the provin- 
cial com 
panies laws 
and to cer- 
tain other 
companies. 

BILL 
To consolidate and amend the laws in force in the 

several provinces of the Union (other than 
special Jaws) relating to the constitution, 
incorporation, registration, management, admini- 
stration and winding-up of companies and other 
associations, and for other purposes incidental 
thereto. 

  

(Lo be introduced by the MrnIstTER OF JUSTICE.) 

WETSONTWERP 
Tot het wijzigen en konsolideren van de wetten (niet 

zijnde biezondere wetten) betreffende de samen- 
stelling, inlijving, registratie, bestuur, beheer en 
likwidatie van maatschappijen en andere vereni- 

de Unie van kracht zijn en voor andere doelein- 
den in verband daarmee. 

  

(Te worden ingediend door de MINISTER VAN JUSTITIE.) 

  

E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa as follows :— 

INTRODUCTORY. 

1. This Act is divided into eight Chapters which severally 
relate to the following subject matters respectively :— 

Chapter I. Constitution and Incorporation (sections 
one to twenty-one). 

Distribution and Reduction of Share 
Capital, Registration of Unlimited Com- 
pany as Limited, and Unlimited Lia- 
bility of Directors (sections twenty-two 
to fifty-eight). 

Management and Administration (sections 
jifty-nine to one hundred and siz). 

Winding-up (sections one hundred and 
seven to one hundred and ninety-eight). 

Chapter II. 

Chapter III. 

Chapter IV. 

Chapter Foreign Companies (sections one hundred 
‘ and ninety-nine to two hundred and 

one). 

Restrictions on Application of Act (sec- 
tions two hundred and two to two 
hunded and four.) 

Winding-up of Unregistered Companies 
(sections two hundred and five to tw. 
hundred and ten). 

General and Supplementary Provisions 
(sections two hundred and eleven to 
two hundred and twenty-four). 

Chapter VI. 

Chapter VII. 

Chapter VIII. 

2. (1) This Act (other than Chapters V. and VII. thereof) 
shall apply to every company, which, having been formed or 
registered under any of the laws specified in the Fifth Schedule 

(hereinafter referred to as the provincial com- 
panies laws), or under any law repealed by any of the pro- 
vincial companies laws, is in any public office registered as 
such a company at the commencement of this Act, in the same 
manner as if the company had been formed and registered 
under this Act as a company; and every company to which 
this Act is so applied shall be deemed to be duly incorporated 
and registered under this Act and is hereinafter in this Act 
referred to as ‘‘ an existing company ”’: 

Provided that— 
(a) reference in this Act, express or implied, to the date 

of registration, shall be construed as a reference to 
the date at which an existing company was registered 
under any of the provincial companies laws or 
under any law which was repealed by any of the 
provincial companies laws ; 

(6) nothing in this Act contained shall affect any right 
or privilege acquired, or liability incurred, whether 

  

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

als volet : 
INLEIDENDE BEPALINGEN. 

tievelik aangaande de volgende onderwerpen :— 

Hoofdstuk T. Samenstelling en inlijving. (Artikels een 
tot een en twintg.) 

Verdeling en vermindering van_ het 
aandelekapitaal, Revistratie van 
onbeperkte maatschappijen als be- 
perkte, en Onbeperkte Aansprake- 
likheid van direkteuren. (Artikels 
twee en twintig tot acht en vijftig.) 

Bestuur en Administratie. (Artikels 
negen en vijftig tot een honderd en 
zes.) 

Likwidatie. (Artikels een honderd en 
zeven tot een honderd acht en negentig.) 

Buitenlandse Maatschappijen. (Artikels 
een honderd negen en negentig tot 
twee honderd en een.) 

Beperkingen aan toepassing van de Wet. 
(Artikels twee honderd en twee tot 
twee honderd en vier.) 

likwideren van ongeregistreerde 
maatschappijen. (Artikels twee hon- 
derd en vijf tot twee honderd en tien.) 

Algemene en aanvullende bepalingen. 
(Artikels twee honderd en elf tot twee 
honderd vier en twintiy.) 

2. (1) Deze Wet (behalve Hoofdstukken V. en VII.) is 
van toepassing op elke maatschappij welke, opgericht en 
geregistreerd zijnde ingevolge een van de wetten genoemd in 
de Vijfde Bijlage van deze Wet (hierna genoemd de Provin- 
ciale Wetten op Maatschappijen), of ingevolge een bij een van 
de Provinciale Wetten op Maatschappijen herroepen wet, bij de 
inwerkingtreding van deze Wet in een openbaar kantoor ge- 
registreerd is als zulk een maatschappij, op dezelfde wijze 
alsof de maatschappij ingevolge deze Wet opgericht en geregi- 
streerd was als een maatschappij; en elke maatschappij, waar- 
op deze Wet toegepast wordt, wordt geacht behoorlik te zijn 
ingelijfd en geregistreerd ingevolge deze Wet en wordt hierna 
in deze Wet een “ bestaande maatschappij”’ genoemd: 

Met dien verstande dat— 

(a) verwijzing in deze Wet hetzij uitdrukkelik of stil- 
zwijgend naar de datum Van registratie geacht wordt 
een verwijziging te zijn naar de datum waarop de 
bestaande maatschappij geregistreerd is ingevolge een 
van de Provinciale Wetten op Maatschappijen of 
ingevolge een wet welke bij een van de Provinciale 
Wetten op maatschappijen herroepen is ; 

(b) het bepaalde in deze Wet geen afbreuk doet aan een 
recht of voorrecht verkregen of een verbintenis aan- 

Hoofdstuk Il. 

Hoofdstuk III. 

Hoofdstuk IV. 

Hoofdstuk V. 

Hoofdstuk VI. 

Hoofdstuk VIT. Het 

Hoofdstuk VIII. 
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by agreement or otherwise, before the commencement 
of this Act, by any such company or affect the validity 
of such a company’s the articles which, being in force 
at such commencement, are not in conflict with the 
provisions of this Act, save in so far as those articles 
may be affected by sub-section (2) of this section ; 

(c) the provisions of this Act relating to the winding-up 
of Companies shall not apply to any such company 
if it has commenced to be wound up before the 
commencement of this Act. and the winding-up 
of any such company shall be continued as if this 
Act had not been passed. 

_ (2) Those provisions of the articles of any existing company 
which should have been contained in a memorandum of associa- 
tion if the company had been.formed under this Act, shall, 
for the purpose of this Act, be deemed to be the memorandum 
of association of the company, and shall be subject in all 
respects to the provisions of this Act relating to a memorandum 
of association. 

(3) Every foreign company, which was incorporated under 
Law No. 6 of 1874 of the South African Republic and appears 
at the commencement of this Act in the books of the registrar 
of companies in the Transvaal as still so incorporated. shall be 
subject to all the provisions of Chapters V. and VII. of this 

gegaan, bij overeenkomst of anderszins, door zulk 
een maatschappij vodr de inwerkingtreding van deze 
Wet, of aan de geldigheid van de statuten van zulk 
een maatschappij welke, van kracht zijnde ten tijde 
van die inwerkingtreding, met de bepalingen van deze 
Wet niet in strijd zijn, behalve in zoverre als die 
statuten vallen onder de bepalingen van sub-artikel 
(2) van dit artikel ; 

(ec) de bepalingen van deze Wet betreffende de likwidatie 
van maatschappijen niet toegepast worden op zulk 
een maatschappij, indien de likwidatie daarvan 
begonnen is vodr de inwerkingtreding van deze 
Wet, en de likwidatie van zulk een maatschappij 
zal worden voortgezet alsof deze Wet niet ingevoerd 
was. 

(2) De bepalingen van de statuten van een bestaande 
maatschappij, welke opgenomen hadden mocten zijn in 
de akte van oprichting indien de maatschappij opgericht’ was 
ingevolge deze Wet, worden voor de doeleinden van deze Wet 
yeacht de akte van oprichting van de maatschappij te zijn en 
vallen in alle opzichten onder de bepalingen van deze Wet 
betreffende een akte van oprichting. 

(3) Elke buitenlandse maatschappij, welke ingelijfd was 
ingevolge Wet No. 6 van 1874 van de Zuidafrikaanse Republiek 
en bij het inwerkingtreden van deze Wet in de boeken van de 
Registrateur van Maatschappijen in de Transvaal voorkomt 
alsnog aldus ingelijfd, valt onder al de bepalingen van Hovofd- 

Act. stukken V en VII van deze Wet. 

3. (1) Voor de registratie van maatschappijen ingevolge deze Kantoor 
| : . . i . vestiv’ 5 voor de re- Office for 8. (1) For the purpose of the registration of companies Wet wordt te Pretoria een kantoor gevestigd onder de naam gistratio ean 

registration under this Act, there shall be established an office in Pretoria,|”?? Het Kantoor voor de Registratie van Maatschappijen. maatschap- of companies (2) Er is een ambtenaar voor de Unie met de titel van Regi- pijen en Re- and Re. Called the Companies Registration Office. strateur van Maatschappijen (hierna de Registrateur genoemd) gistrateur. gistrar. 

(2) There shall be an officer for the Union styled the Re- 
gistrar of Companies (hereinafter referred to as the Registrar), 
who shall be appointed by the Governor-General, subject to 
the laws regulating the public service. The Governor-General 
may, subject to those laws, further appoint such other officers 
and clerks as may be deemed necessary for carrying on the 
registration of companies under this Act or for effectually 
exercising any other powers or jurisdiction or performing any 
duties assigned by this Act or any amendment thereof to the 
Registrar; and may make regulations, not inconsistent with 
this Act or any law relating to the public service, prescribing 
the duties of the Registrar and the procedure of his office. 

(3) As from the commencement of this Act— 

(a) all registers kept in any public office under any of the 
provincial companies laws shall be incorporated in, 
and form part of, the register of companies kept in 
the office established under sub-section (1) of this 
section ; 

(6) all powers and functions vested in any officer in the 
"public service in relation to the registration of com- 

panies, and al] powers and functions in relation to 
the administration of any of the provincial companies 
laws, other than those vested in any Master of the 
Supreme Court, shall vest in the Registrar of 
Companies appointed under sub-section (2) of this 
section : ’ 

Provided that each such officer shall carry out in his office 
all such matters in relation to companies as, immediately prior 
to the commencement of this Act, were in that office uncom- 
pleted and which he would have carried out if this Act had not 
passed, so far as is necessary to complete those matters and to 
give effect to then existing rights, privileges and obligations, 
and shall collect any fees due under any of the provincial 
companies laws in respect of such uncompleted matters; and 
every such uncompleted matter shall be completed as if this 
Act had not fase 

die door de Goeverneur-generaal wordt benoemd, met inacht- 
neming van de wetten op de publieke dienst. De Goeverneur- - 
generaal kan, met inachtneming van die wetten, voorts zulke 
verdere ambtenaren en klerken aanstellen als nodig geacht wordt 
om de registratie van maatschappijen ingevolgedeze Wet uit 
te voeren of om op doeltreffende wijze andere bevoegdheden 
en rechtsmacht uit te oefenen of plichten te vervullen, door deze 
Wet of een wijziging ervan opgedragen aan de Registrateur ; 
en hij kan regulaties, uitvaardigen niet in strijd met deze Wet 
of andere wetten op de publieke dienst, waarbij de plichten 
van de Registrateur en de werkwijze van zijn kantoor worden 
voorgeschteven. 

(3) Van het inwerkingtreden van deze Wet af— 

(a) worden alle registers, ingevolge een van de Provinciale 
Wetten op Maatsthappiien in een openbaar kantoor 
gehouden, opgenomen in en maken deel uit van het 
Register van maatschappijen dat gehouden wordt 
in het ingevolge sub-artikel (1) van dit artikel opge- 
richte kantoor ; 

(b) alle bevoegdheden en funkties, opgedragen aan een 
ambtenaar in Staatsdienst in verband met de registra- 
tie van maatschappijen en alle bevoegdheden en 
funkties betreffende de uitvoering van een van de 
Provinciale Wetten op Maatschappijen, met uitzon- 
dering van die welke opgedragen zijn aaneen Meester 
van het Hooggerechtshof, worden opgedragen aan 
de ingevolge sub-artikel (2) vap dit artikel be- 

. noemde Registrateur van Maatschappijen : 

Met dien verstande dat elk zodanig ambtenaar in zijn kan- 
toor uitvoering geeft aan al die zaken in verband met maat- 
schappijen, welke onmiddellik voor de inwerkingtreding van 
deze Wet niet voltooid waren en waaraan hij uitvoering zou 
hebben gegeven, indien deze Wet niet ingevoerd was, voor zo 
verre zulks nodig is voor het voltooien van die zaken en het in 
vervulling brengen van alsdan bestaande rechten, voorrechten en 
verplichtingen, en de gelden int verschuldigd krachtens een 
van dé Provinciale Wetten op Maatschappijen ten aanzien van 
die niet voltooide zaken en elke zodanige onvoltooide zaak   wordt voltooid alsof deze Wet niet ingevoerd was,
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UNION GAZETTE EXTRAORDI 

CHAPTER I. 

CONSTITUTION AND INCOREFORATION. * 

Prohibition of Large Partnerships. 

4, From and after the commencement of this Act no company 
association, syndicate, or partnership consisting of more than 
twenty persons shall be formed in the Union for the purpose 
of carrying on any business that has for its object the ac- 
quisition of gain by the company, association, syndicate, or 
partnership, or by the individual members thereof, unless it 
is registered as a company under this Act, or is formed in pur- 
suance of some other law, or of Letters Patent, or Royal Charter 

Memorandum of Association. 

5. Any seven or more persons (or, where the company to 
be formed will be a private company, any two or more persons) 
associated for any lawful purpose may, by subscribing their 
names to a memorandum of association and otherwise com- 
plying with the requirements of this Act in respect of registra- 
tion, form an incorporated company, with or without limited 
liability (that is to say), either— 

(i) a company having the liability of its members limited 
by the memorandum to the amount (if any) unpaid 
on the shares respectively held by them (in this Act 
termed a company limited by shares) ; 

(ii) if the persons are associated solely for purposes de- 
scribed in section twenty-one, a company having the 
liability of its members limited by the memorandum 
to such amount as the members may respectively 
thereby undertake to contribute to the assets of the 
company in the event of its being wound up (in this 
Act termed a company limited by guarantee); or 

(iii) a company not having any limit on the liability of 
its members (in this Act termed an _ unlimited 
company). 

6. (1) In the case of a company limited by" 8hares—- 

(a) the memorandum must state— 

(i) the name of the company, with “ Limited” as 
the last word in its name ; 

(ii) the province in which the registered office of 
the company is to be situate ; 

(iii) the objects of the company, specifically indicating 
its main objects ; 

(iv) that the liability of the members is limited ; 

(v) the amount of share capital with which the 
company proposes to be registered, and the 
division thereof into shares of a fixed amount ; 

(b) no subscriber of the memorandum may take less 
than one share ; 

(c) each subscriber must write opposite to his name the 
number of shares he takes. 

(2) In the case of a company limited by guarantec— 

(a) the memorandum must state— 

(i) the name of the company ; 

(ii) the province in which the registered office of 
the company is to be situate ; 

(ii) the objects of the company specifically indicating 
its main object ; 

(iv) that the liability of the members is limited ; 

(v) that each member undertakes to contribute to 
the assets of the company in the event of its 
being wound up while he is a member, or within 
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HOOFDSTUK I. 

SAMENSTELLING EN INLIJVING. 

Verbod van Grote Vennvoetschappzn. 

4, Van en na het inwerkingtreden van deze Wet mag 
,jgeen maatschappij, vereniging, syndikaat of vennootschap, 
bestaande uit meer dan twintig leden, in de Unie worden opge- 
richt tot het drijven van zaken welke het maken van winst 
door de maatschappij, vereniging, syndikaat of vennootschap, 
of door de individuele leden daarvan, beogen, tenzij die 
krachtens deze Wet als maatschappij geregistreerd wordt, of 
opgericht wordt ingevolge een andere wet, of een Open Brief of 
Koninklik Charter. 

Akte van Oprichting. 

5. Elke zeven of meer personen (of waar de op te richten 
maatschappij een private maatschappij zal zijn, elke twee of 
meer) personen die zich voor een wettig doe! hebben verenigd 
kunnen, door het ondertekenen van een akte van oprichting 
of door op een andere wijze te voldoen aan de vereisten van 
deze Wet betreffende het registreren, een ingelijfde maat- 
schappij, met of zonder beperkte aansprakelikheid, vormen, te 
weten— 

(i) Of een maatschappij, van welks leden de aansprakelik- 
heid door de akte van oprichting beperkt wordt tot het 
ongestorte bedrag van de aandelen (indien ze niet 
vol gestort zijn), respektievelik door hen bezeten 
(in deze Wet genoemd een maatschappij beperkt 
door aandelen) : 

(ii) Of indien de personen zich verenigd hebben  uit- 
sluitend voor de doeleinden omschreven in artikel 
een en twintig, een maatschappty, van welks Icden de 
aansprakelikheid door de akte van oprichting be- 
perkt wordt tot het bedrag dat de leden daarbij 
respektievelik ondernemen bij te dragen tot de baten 
van de maatschappij indien deze gelikwideerd wordt 
(in deze Wet genoemd een maatschappij beperkt dour 
garantie) ; 

of een maatschappij, de aansprakelikheid van welks 
leden onbeperkt is (in deze Wet een onbeperkte 
maatschappij genoemd). 

(iti) 

§. (1) In het geval van een maatschappij beperkt door 
aandelen— 

(a2) moet de akte van oprichting vermelden— : 
(i) de naam van de maatschappij met “‘ Beperkt ”’ 

als het laatste woord van de naam; 
(ii) de provincie waarin het geregistreerde kantoor 

van de maatschappij gelegen zal zijn ; 
(iii) de doeleinden van de maatschappij, waarbij in 

het biezonder zijn hoofddoel aangegeven wordt ; 
(iv) dat de aansprakelikheid van de leden beperkt 

wordt ; 
(vy) het bedrag van het aandelekapitaal waarmede 

de maatschappij zich wil laten registreren en 
de verdeling ervan in aandelen van een bepaald 
bedrag ; 

(b) mag geen ondertekenaar van de akte van oprichtine 
minder dan één aandeel nemen ; 

(¢) moet elk ondertekenaar tegenover zijn naam _ het 
aantal aandelen vermelden dat hij neemt. 

(2) In het geval van een maatschappij beperkt door ga- 
rantie— 

(a) moet de akte van oprichting vermelden— 
(i) de naam van de maatschappij ; 

(ii) de Provincie waarin het geregistreerde kantoor 
van de maatschappij gelegen zal zijn ; 

(iii) de doeleinden van de maatschappij, waarbij in 
het biezonder zijn hoofddoel aangegeven wordt : 

(iv) dat de aansprakelikheid van de leden beperkt 
wordt ; 

(v) dat elk lid zich verbindt om, indien de maat- 
schappij gedurende zijn lidmaatschap ervan of   binnen een jaar daarna, gelikwideerd wordt, 

. 
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one year afterwards, for payment of the debts 
and liabilities of the company contracted before 
he ceases to be a member, and of the costs, 
charges, and expenses of winding up, and for 
adjustment of the rights of the contributories 
among themselves, such amount as may be re- 
quired, not exceeding a specified amount. 

(b) if the company limited by guarantee has a share 
capital— 

(i) the memorandum must also state the amount of 
share capital with which the company proposes 

@ to be registered and the division thereof into 
' shares of a fixed amount ; 

(ii) no subscriber of the memorandum may take 
less than one share ; 

(ii) each subscriber must write opposite to his name 
the number of shares he takes. 

——— 7. In the case of an unlimited company— 

limited (1) The memorandum shall state— 
company. : 

(i) the name of the company ; 

(ii) the province in which the registered office of the 
company is to be situate ; 

(ili) the objects of the company specifically indicat- 
ing its main object. 

(2) If the company has a share capital— 

(i) no subscriber of the memorandum may take less 
than one share ; 

(ii) each subscriber shall write opposite to his name 
the number of shares he takes. 

Signature of §, The memorandum shall be signed by each subscriber 
memoran- in the presence of at least one witness who shall attest the dum of F : A : . 
association. Signature, and shall, in attesting, state his occupation and 

address. , 

Restriction 9. A company may not alter the conditions contained in on alteration . ; z 
ts memorandum except in the cases, and in the mode, and of memoran- 

dum of to the extent for which express provision is made in this Act. 
association. 

Name of 10. (1) A company may not be registered by a name 

and che, identical with that by which a company in existence is already 
of mae registered, or so nearly resembling that name as to be calculated 

to deceive, except where the company in existence is in the 
course of being dissolved and signifies its consent in such 
manner as the Registrar requires. 

(2) The Registrar may, except upon an order of the Court, 
refuse to register a company by a name which does not, in 
his opinion, sufficiently indicate the main object of the com- 
pany, or which, in his opinion, is calculated to cause annoyance 
or offence to any person or class of persons or is suggestive 
of blasphemy or indecency. 

(3) A company may not, without the consent of the Governor- 
General, be registered by a name which includes the words 
** Imperial,’ “‘ Royal,’’ ‘‘ Crown,” “‘ Empire,” “‘ Government,” 
“ State,” or any other word which imports or suggests that it 
enjoys the patronage of His Majesty, or of the Governor- 
General or of the Union Government, or of the Government 
offany State within the British Empire, or of any, or part of 
His Majesty’s Dominions, but nothing in this sub-section 
contained shall be construed as preventing the name held by 
a company at the commencement of this Act from being 
retained on the register as the name of that company. 

(4) If a company, through inadvertence or otherwise, is 
registered in conflict with the provisions of sub-section (1) or 
sub-section (3) the company may, in the circumstances de- 
scribed in sub-section (1), with the sanction of the Registrar, 
change its name, and shall, in the circumstances described in 
sub-section (3), change its name. 

voor de betaling van-de schulden en verplich- 
tingen van de maatschappij, aangegaan voordat 
hij opgehouden heeft lid te zijn, en van de 
kosten, vorderingen en uitgaven voor de likwi- 
datie, en voor het vaststellen van de rechten 
van de bijdragers onderling, tot de baten van 
de maatschappij zodanig bedrag bij te dragen 
als vereist wordt doch niet meer dan een vast- 
gesteld bedrag. 

(b) indien de maatschappij beperkt door garantie een 
aandelekapitaal heeft— 

(i) moet de akte van oprichting ook aangeven het 
bedrag van het aandelekapitaal, waarmede de 
maatschappij zich wil laten registreren, en de 
verdeling ervan in aandelen van een bepaald 
bedrag ; 

(i) mag geen ondertekenaar, van de akte van 
oprichting minder dan één aandeel nemen. 

(ili) moet elk ondertekenaar tegenover zijn naam het 
aantal aandelen vermelden dat hij neemt. 

7. In het geval van een onbeperkte maatschappij— 

(1) moet de akte van oprichting vermelden— 
(i) de naam van de maatschappij ; 
(ii) de provincie waarin het geregistreerde kantoor 

van de maatschappij gelezen zal zijn ; 
(1) de doeleinden van de maatschappij, waarbij in 

het biezonder zijn hoofddoel aangegeven wordt. 
(2) Indien de maatschappij een aandelekapitaal heeft— 

(i) mag geen ondertekenaar van de akte van op- 
richting minder dan één aandeel nemen ; 

(it) moet elk cndertekenaar tegenover zijn naam 
het aantal aandelen vermelden dat hij neemt. 

Akte van op 
richting va: 
een onbe- 
perkte maat 
schappij. 

8. De akte van oprichting moct door elk ondertekenaar 
worden ondertekend in de tegenwoordigheid van tenminste een 
getuige, die de handtekening waarmerkt en bij zijn verklaring 
zijn beroep en adres vermeldt. 

9. Een maatschappij mag de voorwaarden, in zijn akte van 
oprichting vervat, slechts wijzigen in de gevallen, op de wijze, en 
in zoverre, als bij deze Wet uitdrukkelik voorzien is. 

any 

10. (1) Hen maatschappij mag niet worden geregistreerd Naam van 
onder een naam die gelijk is aan de naam waaronder een maatschap 
bestaande maatschappij reeds geregistreerd is of die zozeer op PN_em ver- 
zulk een naam gelijkt dat hij zich leent tot misleiding, behalve andering 
wanneer de bestaande maatschappij in staat van likwidatie ‘ 
verkeert en zijn toestemming te kennen geeft op de wijze, door 
de Registrateur verlangd. 

(2) De Registrateur kan, behalve in geval van een bevel 
van het Hof weigeren een maatschappij te registreren onder een 
naam die, naar zijn oordeel, het hoofddoel van de maatschappij 
niet voldoende aanduidt of die, naar zijn oordeel, berekend is er- 
gernis te verwekken bij of aanstoot te geven aan een persoon of 
klas van personen of die godslasterlik of onwelvoegelik is. 

(3) Ken maatschappij kan, zonder de toestemming van de 
‘Goeverneur-generaal, niet worden geregistreerd onder een naani 
waarin voorkomen de woorden “ Keizerlik”, ‘‘ Konink- 
lik’, “* Kroon’, “‘ Rijk ’’, “‘ Goevernement ”’, “‘ Staat ”’ of een 
‘ander woord dat te kennen geeft of doet veronderstellen dat hij 
'de bescherming van Zijn Majesteit, of van de Goeverneur- 
generaal of van de Rijks- of Unie-regering of van de regering 
van een staat in het Britse Rijk of van een van Zijn 
Majesteits Dominies geniet; maar het bepaalde in dit 
sub-artikel verhindert niet dat een naam, door een maat- 
schappi] bij de inwerkingtreding van. deze Wet gevoerd, 
op het register behouden wordt als the naam van die maat- 
schappij. 

(4) Indien een maatschappij, door onachtzaamheid of anders- 
zins, geregistreerd wordt in strijd met de bepalingen van sub- 
artikel (1) of sub-artikel (3), kan de maatschappij, in het geval 
omschreven in sub-artikel (1), met de goedkeuring van de 
Registrateur, zijn naam veranderen, en is hij, in het geval om- 
schreven in sub-artikel (3), daartoe verplicht. 
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(5) Any company may, by special resolution and with the 
approval in writing of the Minister, change its name. 

(6) Where a company changes its name, the Registrar shall 
enter the new name on the register in place of the former 
name, and shall issue a certificate of incorporation altered to 
meet the circumstances of the case. 

(7) The change of name shall not affect any rights or obliga- 
tions of the company, or render defective any legal proceed- 
ings by or against the company, and any legal proceedings 
that might have been continued or commenced against it by 
its former name may be continued or commenced against it 
by its new name. 

11. (1) Subject to the provisions of this section, a company 
may, by special resolution, alter the provisions of its memoran- 
dum with respect to the objects of the company, so far as 
may be required to enable it— 

(a) to carry on its business more economically or more 
efficiently ; or 

(6) to attain its main purpose by new or improved means ; 
or 

(c) to enlarge or change the local area of its operations ; or 
(d) to carry on some business which under existing cir- 

cumstances may conveniently or advantageously be 
combined with the business of the company; or 

(2) to restrict or abandon any of the objects specified in 
the memorandum. 

(2) The alteration shall not take effect until and except in 
so far as it is confirmed on petition by the Court. 

(3) Before confirming the alteration the Court shall be 
satisfied — 

(a) that sufficient notice has been given to every mortgagee 
and to every holder of debentures of the company, 
and to any person or class of persons whose interests 
will, in the opinion of the Court, be affected by the 
alteration; and 

(6) that, with respect to every creditor who in the opinion 
of the Court is entitled to object, and who signifies 
his objection in manner directed by the Court, either 
his consent to the alteration has been obtained or 
his debt or claim has been discharged or has deter- 
mined, or has been secured to the satisfaction of the 
Court : 

Provided that the Court may, in the case of any person 
or class of persons, for special reasons dispense with the 
notice required by this section. 

(4) The Court may make an order confirming the alteration 
either wholly or in part, and on such terms and conditions as 
it thinks fit, and may make such order as to costs as it thinks 
proper. 

(5) The Court shall, in exercising its discretion under this 
section, have regard to the rights and interests of the members 
of the company or of any class of them, as well as to the rights 
and interests of the creditors, and may, if it thinks fit, adjourn 
the proceedings in order that an arrangement may be made 
to the satisfaction of the Court for the purchase of the interests 
of dissentient members; and may give such directions and 
make such orders as it may think expedient for facilitating or 
carrying into effect any such arrangement : 

Provided that no part of the capital of the company may 
be expended in any such purchase. 

(6) A certified copy of the order confirming the alteration, 
together with a copy of the memorandum as altered, shall, 
within fifteen days from the date of the order, be delivered by 
the company to the Registrar, and he shall register the same 
and shall certify the registration under his hand, and his 
certificate shall be conclusive evidence that all the require- 
ments of this Act with respect to the alteration and the con- 

(5) Hen maatschappij kan, bij speciaal besluit en met de 
schriftelike toestemming van de Minister, zijn naam veranderen. 

(6) Indien een maatschappij zijn naam verandert, tekent de 
Registrateur de nieuwe naam in het register aan in plaats van 
de vroegere en reikt hij een certifikaat van inlijving uit, ge- 
wijzigd overeenkomstig de omstandigheden van het geval. 

(7) De verandering van naam doet geen afbrenk aan de 
rechten en verplichtingen van een maatschappij of maakt geen 
vorderingen in rechte, door of tegen de maatschappij ingesteld, 
ongeldig. Vorderingen in rechte welke onder zijn vroegere 
naam tegen hem voortgezet of aangevangen mochten zijn, kun- 
nen tegen hem worden voorgezet of aangevangen onder zijn 
nieuwe naam. 

vii. 

Il. (1) Met in achtneming van de bepalingen van dit Wijziging | 
artikel kan een maatschappij bij speciaal besluit de bepalingen V8" doelein- 
van zijn akte van oprichting met betrekking tot de doeleinden 
van de maatschappij wijzigen voor zoverre dat nodig is om 
hem in staat te stellen— 

(a) zijn zaken op zuiniger of degeliker wijze te drijven ; of 
_ (b) zijn hoofddoel door nieuwe of verbeterde middelen te 

bereiken ; of 
(c) zijn plaatselik arbeidsveld uit te breiden of te ver- 

anderen; of 
(7) zaken te drijven welke onder de bestaande omstan- 

digheden gevoegelik of met voordeel met de zaken 
van de maatschappij verenigd kunnen worden; of 

(¢) de in de akte van oprichting aangegeven doeleinden 
te beperken of te laten varen. 

(2) De wijziging wordt niet van kracht alvorens en behalve 
in zoverre als hij ingevolge een petitie, door het Hof bekrach- 
tigd wordt. 

(3) Alvorens de wijziging te bekrachtigen vergewist het Hof 
zich— 

(4) dat behoorlike kennisgeving is geschied aan elke 
hypoteekhouder en aan elke obligatiehouder van de: 
maatschappij, en aan elk persoon of elke klasse van 
personen wier belangen, naar het oordcel van het Hof, 
bij de wijziging betrokken zijn, en 

(6) dat van elke krediteur die naar het oordeel van het 
Hof recht heeft bezwaar te maken en die zijn bezwaar 
op de door het Hof voorgeschreven wijze kenbaar 
maakt, toestemming tot de wijziging verkregen is, of 
diens schuld of vordering betaald is, of geregeld is, of 
dat ten genoege van het Hof daarvoor zekerheid ge- 
steld is. ~ 

Met dien verstande dat het Hof, in het geval van een persoon 
of klas van personen, wegens biezondere redenen van het doen 
van de bij dit artikel vereiste kennisgeving vrijstelling kan 
verlenen. 

(4) Het Hof kan een bevel uitvaardigen ter bekrachtiging van 
de wijziging in zijn geheel of ten dele en op zulke termen en voor- 
waarden als het weuselik acht, en het kan een zodanig bevel 
betreffende de kosten uitvaardigen als het wenselik acht. 

(5) Bij het uitoefenen van zijn diskretie krachtens dit. 
artikel, moet het Hof de rechten en belangen in acht nemen 
van de leden van de maatschappij of van een klas van hen, 
zowel als de rechten en belangen van de krediteuren ; en het 
kan, indien het zulks wenselik acht, de zaak verdagen opdat een 
schikking ten genoege van het Hof kan worden getroffen voor 
het overnemen van de belangen van de leden die niet in de 
wijziging toestemmen ; en het kan zodanige instruksies geven 
en zodanige bevelen uitvaardigen als het raadzaam acht, 
teneinde een schikking te vergemakkeliken of van kracht te 
maken : 

Met dien verstande dat geen gedeelte van het kapitaal van 
de maatschappij voor zulk een overname gebezigd mag worden. 

(6) Een gewaarmerkt afschrift van het bevel ter bekrachti- 
ging van de wijziging, tezamen met een eksemplaar van de 
gewijzigde akte van oprichting, moet binnen vijftien dagen 
na de datum van het bevel door de maatschappij worden 
ingediend bij de Registrateur, die het registreert en de regi- 
stratie met zijn handtekening waarmerkt, en zijn certifikaat   zal afdoend bewijs leveren van het feit dat aan al de vereisten 
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firmation thereof have been complied with, and thenceforth 

the memorandum so altered shall be the memorandum of the 

company. 

The Court may by order at any time extend the time for 

the delivery of documents to the Registrar under this section 

for such period as the Court may think proper. 

(7) If a company makes default in delivering to the Re 

gistrar any document required by this section to be delivered 

to him, the company shall be liable to a fine not exceeding 

ten pounds for every day during which it is in default. 

Articles of Association. 

12. (1) There may, in the case of a company limited by 

shares, and there shall in the case of an unlimited company 

or a company limited by guarantee, be registered with the 

memorandum, articles of association prescribing regulations 

for the company. 

(2) Articles of association may adopt all or any of the re- 

gulations contained in Table A in the First Schedule to this 

Act. 

(3) In the case of an unlimited company or a company 

limited by guarantee, the articles, if the company has a share 

capital, shall state the amount of share capital with which the 
company proposes to be registered. 

(4) In the case of an unlimited company or a company 
limited by guarantee, if the company has not a share capital, 

the articles shall state the number of members with which 
the company proposes to be registered. 

18. In the case of a company limited by shares and registered 

after the commencement of this Act, if articles are not regis- 

tered, or, if articles are registered, in so far as the articles do 

not exclude or modify the regulations in Table A in the First 

Schedule to this Act, those regulations shall, so far as applicable 

be the regulations of the company in the same manner and 
to the same extent as if they were contained in duly registered 

articles. 

14, Articles shall— 

(a) be divided into paragraphs numbered consecutively ; 

(b) be signed by each subscriber of the memorandum in 
the presence of at least one witness, who shall attest 
the signature, and shall, in attesting, state his occupa- 
tion and address. 

15. (1) Subject to the provisions of this Act and in particular 
to the succeeding sub-section of this section) and to the conditions 
contained in its memorandum, a company may by special 

resolution alter or add to its articles; and any alteration or 

addition so made shall be as valid as if originally contained in 
the articles, and be subject in like manner to alteration by 
special resolution. 

(2) (a) Where any provision in the articles of association 
of a registered company is designed to restrict or limit, or has 
the effect of restricting or limiting, the proportion or amount 
of the capital of the company or of the voting power in the 
company, or of the control upon the board of the company 
which may be held or exercised by or on behalf of aliens, or 
is otherwise designed to restrict or limit, or has the effect of 
restricting or limiting, the interests or authority of aliens in 
the company or the control of the company by aliens, an 
alteration of that provision shall not be of any effect, notwith- 
standing anything contained in any other Act, until it has 
received the written consent of the Minister. 

(6) The decision of the Minister as to whether an alteration 
of a provision requires the consent of the Minister under this 
Act or not shall be final and conclusive. 

van deze Wet betreffende de wijziging en bekrachtiging ervan 

voldaan is. Daarna is de aldus gewijzigde akte de akte van 
oprichting van de maatschappij. 

Het Hof kan, te eniger tijd, bij bevelschrift de tijd voor het 

indienen van dokumenten bij de Registrateur ingevolge dit 

artikel voor zulk een termijn verlengen als het raadzaam acht. 

(7) Zo een maatschappij verzuimt om bij de Registrateur 

een dokument in te dienen dat volgens dit artikel bij deze 

ingediend moet worden, wordt de maatschappij gestralt met 

een boete van ten hoogste tien pond voor elke dag dat het 

verzuim voortduurt. 

De Statuten. 

12. (1) In het geval van een maatschappij beperkt door 
aandelen kunnen en, in het geval van een onbeperkte maat- 
schappij of een maatschappij beperkt door garantie, moeten te 
gelijk met de akte van oprichting, statuten geregistreerd wor- 
den welke regulaties voor de maatschappij bevatten. 

(2) In de statuten kunnen opgenomen worden alle of sommige 
van de regulaties, vervat in Tabel A. van de Eerste Bijlage 
van deze Wet. 

(3) Indien, in het geval van een onbeperkte maatschappij 
of een maatschappij beperkt door garantie, de maatschappij 
een aandelekapitaal bezit, moeten de statuten de grootte van 
het aandelekapitaal vermelden, waarmede de maatschappij 
zich wil laten registreren. 

(4) Indien, in het geval van een onbeperkte maatschappij of 
een maatschappij beperkt door garantie, de maatschappij 
geen aandelekapitaal bezit, moeten de statuten het aantal 
leden vermelden, waarmede de maatschappij zich wil laten 
registreren. 

18. In het geval van een maatschappij beperkt bij 
aandelen en welke geregistreerd wordt na de inwerking- 
treding van deze Wet, vormen, indien de statuten niet 
geregistreerd worden, of indien dat wel het geval is, 
in zoverre de statuten die regulaties niet uitsluiten of 
wijzigen, de regulaties vervat in Tabel A., in de Kerste 
Bijlage van deze Wet de regulaties van de maatschappij, 
op dezelfde wijze en in dezelfde mate alsof zij in behoorlik 
geregistreerde statuten vervat waren. 

14. Statuten moeten— 
(a) verdeeld worden in paragrafen, in volgorde genum- 

merd ; 
(b) door elke ondertekenaar van de akte van oprichting 

getekend worden in tegenwoordigheid van tenminste 
een getuige, die de handtekening waarmerkt en, bij 
zijn verklaring, zijn beroep en adres vermeldt. 

15. (1) Met in achtneming van de bepalingen van deze 
Wet en in het biezonder van het navolgende sub-artikel van 
dit artikel, en de voorwaarden in de akte van oprichting, 
nedergelegd, kan een maatschappij bij speciaal besluit zijn 
statuten wijzigen of aanvullen; en een aldus aangebrachte 
wijziging of aanvulling is even geldig, alsof hij oorspronkelik 
in de statuten vervat was, en kan eveneens bij speciaal besluit 
worden gewijzigd. 

(2) (2) Waar een bepaling in de _ statuten van een 
geregistreerde maatschappij de bedoeling heeft de ver- 
houding of het bedrag van het kapitaal van de maatschappij 
of van het stemrecht in de maatschappij of van de kontrdle in de 
Raad van de maatschappij welke door of van wege vreem- 
delingen kan worden bezeten of uitgeoefend te beperken of 
begrenzen, of die verhouding of dat bedray beperkt of 
begrenst, of anderszins bedoelt de belangen of bevoegd- 
heden van vreemdelingen in de maatschappij of de kontréle 
van de maatschappij] door vreemdelingen te beperken of 
begrenzen of die belangen en bevoegdheden beperkt of be- 
grenst, is een wijziging van die bepaling niet van kracht, 
niettegenstaande het bepaalde in een andere wet, welke 
ook, totdat de Minister, in geschrifte, daaraan zijn goed- 
keuring heeft gehecht. 

(b) De beslissing van de Minister aangaande de vraag of een 
wijziging van een bepaling de goedkeuring van de Minister   krachtens deze Wet vereist is finaal en afdoend. 
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Vorm en 
onderteke- 
ning van 
statuten. 

Wijziging 
van statuten 

bij speciaal 
besluit.
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(c) The provisions of this sub-section shall apply to any 
regulations or provisions in the nature of regulations affecting 
a company which can be altered by a company in the same 
manner in which they apply to the articles of association of 
a company. 

(d) In this sub-section the expression “alien” includes 
any body corporate not incorparated in a State within the 
British Empire or in some part of His Majesty’s Dominions 
and any class of aliens. 

16. (1) The memorandum and articles shall, when registered 
bind the company and the members thereof to the same 
extent as if they respectively had been signed by each member, 
and contained covenance on the part of each member, his 
heirs and legal representatives, to observe all the provisions 
of the memorandum and of the articles, subject to the pro- 
visions of this Act. 

(2) All money payable by any member to the company 
under the memorandum or articles shall be a debt due from 
him to the company. 

17. The memorandum and the articles (if any) together with 
a copy thereof certified by a notary public, or by two directors 
on oath, as a true copy, shall be transmitted or delivered to 
the Registrar. Upon payment to him of the prescribed fees 
the Registrar shall, if the memorandum and the articles (if 
any) are in accordance with this Act or any amendment thereof, 
register the same, and shall return to the company the original 
memorandum and articles (if any) with the date of registration 
endorsed thereon. 

18. (1) Upon the registration of the memorandum of a 
company the Registrar shall certify under his hand that the 
company is incorporated, and, in the case of a limited company, 
that the company is limited. 

(2) From the date of incorporation mentioned in the certifi- 
cate of incorporation, the subscribers of the memorandum 
together with such other persons as may from time to time 
become members of the company, shall be a body corporate 
by the name contained in the memorandum, capable forth- 
with of exercising all the functions of an incorporated com- 
pany, and having perpetual succession, but with such lability 
on the part of the members to contribute to the assets of the 
company in the event of its being wound up as is mentioned 
in this Act. 

19. (1) A certificate of incorporation given by the Registrar 
in respect of any association shall, in the absence of proof 
of fraud, be conclusive evidence that all the requirements of 
this Act in respect of registration and of matters precedent 
and incidental thereto, have been complied with, and that 
the association is a company authorised to be registered and 
duly registered under this Act. 

(2) An affidavit or any solemn or attested declaration made 
by any attorney of any division of the Supreme Court, engaged 
in the formation of a company, or by a person named in the 
articles as a director or secretary of the company, of compliance 
with all or any of the said requirements shall be produced to 
the Registrar, who may accept such affidavit or declaration 
as sufficient evidence of compliance. 

20. (1) Every company shall send to every member, at his 
request, on payment of two shillings and sixpence or such 
less sum as the company may prescribe, a copy of the memoran- 
dum and of the articles (if any) or shall afford to every member 
or to his duly authorised agent adequate facilities for making 
a copy of the memorandum and of the articles (if any). 

(2) If a company makes default in complying with the re- 
quirements of this section, it shall be liable for each offence 
to a fine not exceeding one pound. 

(c) De bepalingen van dit sub-artikel zijn toepasselik op alle 
regulaties, of voorzieningen van de aard van regulaties, met 
betrekking tot een maatschappij die door een maatschappij 
kunnen worden gewijzigd op dezelfde wijze als zij toepasselik 
zijn op de Akte van oprichting van een maatschappij. 

(d) In dit artikel omvat het woord “ vreemdeling” elk 
rechtspersoon niet ingelijfd in een staat in het Britse Rijk 
of enig deel van Zijn Majesteits Dominies en elke klasse van 
vreemdelingen. 

16. (1) De akte van oprichting en statuten verbinden na Rechts- 
registratie de maatschappij en zijn leden op dezelfde wijze 8evolg van 
als of ze respektievelik door ieder lid getekend waren en de peat 
belofte bevatten van elk lid, zijn erfgenamen en wettige ver- = 8 
tegenwoordigers om alle voorschriften van de akte van op- statuten. 
richting en de statuten in het licht van de bepalingen van 
deze Wet behoorlik in acht te nemen. 

(2) Alle gelden betaalbaar door een lid aan de maatschappij 
krachtens de akte van oprichting en statuten is een schuld 
van hem aan de maatschappij. 

17. De akte van oprichting en de eventuéle statuten, te- Registratie 
zamen met een afschrift daarvan, door een notaris, of door place er ven 
twee direkteuren onder ede, als waar afschrift geattesteerd, oO etnten 
moeten aan de Registrateur worden toegezonden of afgegeven. ‘ 
Na de betaling van de voorgeschreven bedragen aan de Regi- 
strateur, registreert deze, indien de akte van oprichting en de 
statuten voldoen aan de vereisten van deze Wet of een wijzi- 
ging daarvan, dezelve, en zendt de oorspronkelike akte van 
oprichting en statuten, met de datum van de registratie daarop 
aangetekend, aan de maatschappij terug. 

18. (1) Na het registreren van de akte van oprichting van Gevolgen 
een maatschappij geeft de Régistrateur een verklaring af, be- V8" 7°- 
krachtigd met zijn handtekening dat de maatschappij inge- St. 
lijfd is en, in het geval van een beperkte maatschappij, dat 
de maatschappij beperkt is. 

(2) Van de datum van inlijving af, in het certifikaat van 
inlijving vermeld, vormen de ondertekenaren van de akte van 
oprichting, tezamen met de andere personen die van tijd tot 
tijd van de maatschappij worden, onder de naam in de akte 
van oprichting vervat een zedelik lichaam, dat onmiddellik 
bevoegd is alle funkties van een ingelijfde maatschappij uit 
te oefenen, met voortdurende opvolging, doch met aansprake- 
likheid van de leden om bij te dragen tot de baten van de maat- 
schappij ingeval hij gelikwideerd wordt, zoals in deze Wet 
wordt vermeld. 

19. (1) Een certifikaat van inlijving, door de Registrateur Afdoendheid 
aan een vereniging afgegeven, levert, bij ontstentenis van V@n certi- 
bewijs van bedrog, afdoend bewijs op dat aan al de vereisten pies 
van deze Wet met betrekking tot registratie en alle zaken , 
welke daaraan voorafgingen of daarmede in verband staan, 
voldaan is en dat de vereniging een maatschappij is, bevoegd 
om te worden geregistreerd, en krachtens deze Wet behoorlik 
geregistreerd. 

(2) Ken beédigde verklaring of een plechtige of geattesteerde 
verklaring, afgelegd door een prokureur van een afdeling van 
het Hooggerechtshof, aan wie de oprichting van een maat- 
schappij toevertrouwd is, of door een persoon, in de statuten 
een direkteur of sekretaris van de maatschappij genoemd, dat 
aan alle of sommige van genoemde vereisten voldaan is, wordt 
aan de Registrateur overgelegd, die zulk een verklaring aan- 
nemen kan als voldoend bewijs dat aldus voldaan is. : 

20. (1) Elke maatschappij zendt aan elk lid, op diens ver- Afschriften 
zoek en tegen betaling van twee shillings en zes pennies of van akte van 
zulk een geringer bedrag als de maatschappij bepaalt, een opriciiting en 
afschrift van de akte van oprichting en van de eventuéle statu- jeden te 
ten, of verschaft aan elk lid, of zijn behoorlik gevolmachtigde geven. 
voldoende gelegenheid om een afschrift van de akte van op- 
richting en van de statuten te maken. 

(2) Bhijft een maatschappij in gebreke om aan de vereisten 
van dit artikel te voldoen, dan wordt hij gestraft met een   boete van een pond voor elke overtreding.
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Associations not for Profit. 

Special pro- 91, (1) Where it-is proved to the satisfaction of the Minister 
tone that an association about to be formed as a limited company 

formed for is to be formed for promoting commerce, art, science, religion, 

purpose not charity, or any other purpose not associated with race interests 
of gain. or_political aims the pursuit” ‘of which is calculated to be in 

the interests of the public, and intends to apply its profits (if 
any), or other income in promoting its objects, and to prohibit 
the payment of any dividend to its members, the Minister 
may, if the memorandum is in accordance with section six of 
this Act, by licence under his hand direct that the association 
be registered with limited liability, without the addition of 
the word “ Limited” to its name, and the association may 
be registered accordingly. 

(2) A licence by the Minister under this section may be 
granted on such conditions and subject to such regulations 
as he may think fit, and those conditions and regulations shall 
be binding upon the association, and shall, if the Minister so 
direct, be inserted in the memorandum and articles, or in one 
of those documents. 

(3) The association shall upon registration enjoy all the 
privileges of limited companies and be subject to all their 
obligations, except those of using the word “ Limited” as 
any part of its name, and of publishing its name, and of send- 
ing lists of its members, directors, and managers to the Re- 
gistrar or in any other way complying with the provisions of 
section twenty-six of this Act: 

Provided that the association shall not, unless specially 
authorised in writing by the Minister hold more than one 
morgen of land or hold more land than is stated in any authority 
granted by the Minister under this sub-section. 

(4) A licence under this section may at any time be revoked 
by the Minister, and upon revocation the Registrar shall enter 
the word “ Limited ”’ at the end of the name of the association 
upon the register, and the association shall cease to enjoy the 
exemptions and privileges granted by this section : 

Provided that before a licence is so revoked the Minister 
shall give to the association notice in writing of his intention, 
and shall afford the association an opportunity of being heard 
in opposition to the revocation. 

(5) Notwithstanding the repeal by Act No. 31 of 1909 of 
the Transvaal, of the Societies and Associations Incorporation 
Ordinance, 1903, of the Transvaal, the provisions of that 

Ordinance shall continue to apply to every society or associa- 

tion registered thereunder : 

Provided that every such society or association may on 
complying with the provisions of this Act relating to companies 
limited by guarantee become registered under this Act as a 
company limited by guarantee. 

CHAPTER II. 

DISTRIBUTION AND REDUCTION OF SHARE CaPITAL, REGISTRA- 
TION oF UNLIMITED Company AS LIMITED, AND UNLIMITED 
LIABILITY OF DIRECTORS. 

Distribution of Share Capital. 

Nature of ‘ 22. The shares or other interest of any member in a company 
shares. shall be movable property, transferable in manner provided by 

the articles of the company. 

Certificate (2) Each share in a company having a share capital shall be 
of shares or distinguished by an appropriate number. 
stock. 

23. (1) A certificate under the hands of two directors and 

the secretary of the company or, if there is only one director, 
under the hand of that director and of the secretary, specifying   
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Verenigingen die niet bedoelen winst le maken. 

21. (1) Wanneer ten genoegen van de Minister bewezen 
wordt dat een vereniging, welke men van plan is op te richten 
als een beperkte maatschappij opgericht worden zal ter be- 
vordering van handel, kunst, wetenschap, godsdienst, liefdadig- 
heid, of een ander doel, niet in verband staande met rasse- 
belangen of politieke oogmerken, waarvan het nastreven 
berekend is in het belang van het publiek te zijn, en het de 
bedoeling is de winsten of andere inkomsten voor het bevor- 
deren van zijn doeleinden te gebruiken, en het uitbetalen van 
dividenden aan zijn leden te verbieden, kan de Minister, 
indien de akte van oprichting voldoet aan de vereisten van arti- 
kel zeven van deze Wet, door middel van een door hem onder- 
tekende licentie gelasten dat de vereniging geregistreerd 
wordt met beperkte aansprakelikheid zonder toevoeging van 
het woord “ Beperkt” achter zijn naam; en de vereniging 
kan dienovereenkomstig geregistreerd worden. 

(2) Een licentie van de Minister ingevolge dit artikel 
kan verleend worden op de voorwaarden en behoudens de 
regulaties, door hem wenselik geacht, welke voorwaarden en 
regulaties de vereniging binden zullen en, indien de Minister 
zulks gelast, in de akte van oprichting of de statuten of in een 
van die dokumenten moeten worden opgenomen. 

(3) Na de registratie geniet de vereniging al de vorrechten van 
beperkte maatschappijen en is hij onderworpen aan al hun 
verplichtingen, met uitzondering van de verplichting het 
woord “ Beperkt ” als cen deel van zijn naam te bezizen, zijn 
naam te publiceren, l‘jsten van zijn leden, direkteuren en 
bestuurders aan de Registrateur te zenden of op een andere wijze 
te voldoen aan de bepalingen van artikel zes en twintig van deze 
Wet: Met dien verstande dat, tenzij door de Minister in 

geschrifte speciaal daartoe gemachtigd, de vereniging niet 
meer dan een morgen grond bezitten mag of meer grond mag 
bezitten dan vermeld wordt in een machtiging door de Minis- 
ter krachtens dit artikel verleend. 

(4) Een licentie krachtens dit artikel kan te eniger tijd door de 
Minister ingetrokken worden en na de intrekking plaatst de 
Registrateur het woord ‘‘ Beperkt”’ achter de naam van de 
vereniging in het register en de vereniging geniet niet langer 
de vrijstellingen en voorrechten bij dit artikel verleend : 

Speciale be- 
palingen in 
zake ver- 
enigingen 
niet op- 
gericht met 
het doel 
winst te 
maken. 

Met dien verstande dat, alvorens een licentie aldus ingetrok-’ 
ken wordt, de Minister de vereniging schriftelik kennis geeft 
van zijn voornemen en aan de vereniging de gelegenheid ver- 
schaft om in verzet tegen de intrekking gehoord te worden. 

(5) Niettegenstaande de herroeping by Wet No. 31, van 
1909, van Transvaal, van de “‘ Ordonnantie op de Inlijving 
van Verenigingen en Associaties,” 1903 van Transvaal, blijven 
de bepalingen van die Ordonnantie van toepassing op elke ver- 
eniging of associatie welke uit krachte daarvan geregistreerd 
is: 

Met dien verstande dat elke vereniging of associatie geregi- 
streerd kan worden volgens deze wet als een vereniging beperkt 
door garantie, indien hij voldoet aan de bepalingen van deze 
Wet betreffende maatschappijen beperkt door garantie. 

HOOFDSTUK II. 

VERDELING EN VERMINDERING VAN HET AANDELEKAPITAAL, 
REGISTRATIE VAN EEN ONBEPERKTE MAATSCHAPPIJ ALS 
FEN BEPERKTE, EN ONBEPERKTE AANSPRAKELIKHEID 
VAN DIREKTEUREN. 

Verdeling van het aandelekapitaal. 

22. (1) De aandelen of ander bewijs van deelgenootschap 
van een lid in een maatschappij vormen roerende goederen, 
overdraagbaar op de wijze in de statuten van de maatschappij 
bepaald. 

(2) Elk aandeel in een maatschappij welke een aandele- 
kapitaal bezit wordt door een passend nummer onderscheiden. 

28. (1) Een certifikaat, getekend door twee direkteuren en 
de sekretaris van de maatschappij of, indien er slechts één 
direkteur is, door die direkteur en de sekretaris, aangevende 
de aandelen of de stock door een lid bezeten, levert prima facie 

Aard van 
aandelen. 

Certifikaat 
van aande- 
len of van 
stock.
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any shares or stock held by any member, shall be prima facie 
evidence of the title of the member to the shares or stock. 

(2) Every certificate of vendors’, promoters’, founders’ or 
management shares in a company shall, for a period of six 
months immediately succeeding the registration of the com- 
pany, be distinguished as such by having the words ‘“‘ vendors’ 
shares,” “ promoters’ shares,” ‘‘ founders’ shares ”’ or ‘‘ manage- 
ment shares’ (as the case may be) conspicuously printed on 
the face of the certificate. 

24, (1) The subscribers of the memorandum of a company 
shall be deemed to have agreed to become members of the 
company, and upon its registration shall be entered as members 
in its register of members. 

(2) Every other person who agrees to become a member of 
a company, and whose name is entered in its register of members, 
shall be a member of the company. 

25. (1) Every company shall keep at its registered office 
in the English or Dutch language, in one or more books a 
register of its members, and enter therein the following 
particulars :— 

(a) The names and addresses of the members, and in 
the case of a company having ashare capital, a state- 
ment of the shares held by each member, distinguishing 
each share by its number and by its class or kind, and 
of the amount paid or agreed to be considered as 
paid on the shares of each member ; 

(b) the date at which each person was entered in the 
register as a member ; 

(c) the date at which any person ceased to be a member. 

(2) If a company fails to comply with this section, it shall 
be liable to a fine not exceeding five pounds for every day 
“during which the default continues and every director, manager, 
secretary or other officer of the company who knowingly and 
wilfully authorizes or permits the default shall be liable to 
the like penalty. 

26, (1) Every company having a share capital shall, within 
one year after the date of its incorporation and on or before 
that-date in every year thereafter, make a list of all persons 
who, on the fourteenth day after the meeting mentioned in 
section st#ty-one, are members of the company and hold shares 
fully paid up and of all persons who, holding shares not fully 
paid up, ceased to be members since the date of the last return, 
or (in the case of the first return) of the incorporation of the 
company : 

Provided that in the case of an existing company, if no list 
was required to be made under the provincial company law 
applicable to such company immediately prior to the com- 
mencement of this Act, the first list under this section shall 
be made within three months after such commencement and 
shall be of all persons who on the date twelve months prior 
to such commencement were members of the company and 
held shares fully paid up and of all persons who holding shares 
not fully paid up have ceased to be members since that date. 

(2) The list shall state the names and addresses of all the 
past and present members therein mentioned, and the number 
of shares held by each of the existing members at the date of 
the return, specifying shares transferred since the date of the 
last return, or (in the case of a first return) of the incorporation 
of the company, by persons who are still members and who 
have ceased to be members respectively and the dates of re- 
gistration of the transfers and the names and addresses of the 
transferees and shall contain a summary distinguishing between 
shares issued for cash and shares issued as fully or partly paid 

bewijs op van het recht van het lid op de aandelen of de 
stock. 

(2) Ieder certifikaat van verkopers-, promotors-, oprich- 
ters-, of bestuurdersaandelen in een maatschappij moet ge- 
durende een tijdperk van zes maanden onmiddellik vooraf- 
gaande aan de registratie van de maatschappij, als zodanig 
worden aangeduid door de woorden ‘“ verkopersaandelen ”’, 

‘“ promotorsaandelen ”’, ‘‘ oprichtersaandelen”’, of ‘‘ bestuur- 
dersaandelen”’ respektievelik op duidelik zichtbare wijze 
gedrukt op de voorzijde van het certifikaat. 

24. (1) De ondertekenaren van de akte van oprichting van Wie leden 
een maatschappij worden geacht erin toegestemd te hebben vam een 
leden van de maatschappij, te worden en zij worden bij de maatschap- 
registratie ervan als leden in zijn lederegister geboekt. a“ 

(2) Elk ander persoon die erin toestemt lid van een maat- 
schappij te worden en wiens naam in zijn lederegister geboekt 
is, is lid van de maatschappij. 

25. (1) Elke maatschappij moet in zijn geregistreerd Register van 
kantoor in de Engelse of de Hollandse taal aanhouden in een leden. 
of meer boeken, een register van zijn leden, met ver- 
melding van de volgende biezonderheden :— 

(a2) De namen en adressen van de leden, en, in het 
geval van een maatschappij die een aandele- 
kapitaal bezit, een opgave van de aandelen door elk 
lid bezeten, waarbij elk aandeel aangeduid wordt 
door zijn nummer en door zijn klas of soort, en 
van het bedrag dat betaald is, of dat volgens overeen- 
komst geacht wordt betaald te zijn, op de aandelen 
van elk lid ; 

(6) de datum waarop elk persoon in het register als lid 
geboekt is ; 

(c) de datum waarop een persoon opgehouden heeft lid 
te zijn. 

(2) Indien een maatschappij in gebreke blijft aan dit artikel 
te voldoen, wordt hij gestraft met een boete van ten hoogste 
vijf pond voor elke dag waarop het verzuim voortduurt ; en 
elke direkteur, bestuurder, sekretaris of andere ambtenaar 
die desbewust en opzettelik zulk verzuim machtigt of toelaat 
wordt met een gelijke boete gestraft. 

26. Elke maatschappij, met een aandelekapitaal, moet Jaarlikse 
binnen een jaar na de datum van zijn inlijving en op of véér sist van 
die datum in elk jaar daarna een lijst opmaken van alle per- korte op- 
sonen, die na de veertiende dag na de vergadering, vermeld in somming. 
artikel één en zestig, leden van de maatschappij zijn en vol- 
gestorte aandelen bezitten, en van alle personen, die houders 
zijnde van niet volgestorte aandelen, opgehouden hebben lid 
te zijn sedert de datum van de laatste opgave, of (in het 
geval van de eerste opgave) van de inlijving van de maat- 
schappij : 

Met dien verstande dat indien in het geval van een bestaande 
maatschappij er, krachtens de provincialse wet op maatschap- 
pijen, welke onmiddellik voor de inwerkingtreding van deze 
Wet van toepassing was op zulk een maatschappij, geen ver- 
plichting bestond om een lijst te maken, een eerste lijst inge- 
volge dit artikel moet worden gemaakt binnen drie maanden na 
genoemde inwerkingtreding, die alle personen vermeldt, 
die op de datum twaalf maanden voor genoemde in- 
werkingtreding leden waren van de maatschappij en volgestorte 
aandelen bezaten en alle personen, die houders zijnde van niet 
volgestorte aandelen, sedert die datum opgehouden hebben 
lid te zijn. 

(2) De lijst vermeldt de namen en adressen van al de 
gewezen en tegenwoordige leden, daarin genoemd, en het aantal 
aandelen dat door elk van de bestaande leden bezeten wordt op 
de datum van de opgave en het geeft de aandelen op die, 
sedert de datum van de laatste opgave of (ingeval van een eerste 
opgave) sedert de inlijving van de maatschappij, overgedragen 
zijn respektievelik door personen die nog leden zijn en door 
personen die opgehouden hebben lid te zijn, alsmede de datums 
van de registratie van de overdrachten en de namen en adressen 
van de personen aan wie overdracht geschiedt is ; en het bevat 
een opsomming van de aandelen uitgegeven tegen betaling   in kontanten, en de aandelen uitgegeven als geheel of
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up otherwise than in cash, and specifying the following par-|gedeeltelik betaald op andere wijze dan in kontanten en de 

ticulars :— 

(a) the amount of the share capital of the company, and 
the number of the shares into which it is divided ; 

(b) the number of shares taken from the commencement 
of the company up to the date of the return ; 

(c) the amount called up on each share ; 

(d) the total amount of calls received ; 

(e) the total amount of calls unpaid ; 

(f) the total amount of the sums (if any) paid by way of 
commission in respect of any shares or debentures, 
or allowed by way of discount in respect of any de- 
bentures, since the date of the last return ; 

(g) the total number of shares forfeited ; 

volgende biezonderheden vermeldt :— 

(a) Het bedrag van het aandelekapitaal van de maat- 
schappij en het aantal aandelen waarin het verdeeld is ; 

(b) het aantal aandelen dat, van het begin van de maat- 
_ schappij tot de datum van de opgave, genomen is ; 
(c) het bedrag dat op elk aandeel opgevraagd is ; 
(d) het totale bedrag ontvangen aan voldane opvragingen ; 
(ce) het totale bedrag van niet voldane opvragingen ; 
(f) het totaal van de eventuéle bedragen bij wijze van kom- 

missie betaald voor aandelen of obligaties of toege- 
staan bij wijze van korting op obligaties, sedert de 
datum van de laatste opgave ; 

(9) het totale aantal verbeurde aandelen ; 
(h) het totale aantal aandelen of bedrag aan stock 

waarvoor aandeelbewijzen uitstaande zijn op de 
datum van de opgave ; (4) the total amount of shares or stock for which share 

warrants are outstanding at the date of the return ; 

(i) the total amount of share warrants issued and sur- 
rendered respectively since the date of the last 

(i) het totale aantal aandeelbewijzen respektievelik uit- 
‘ gegeven en teruggegeven sedert de datum van de 
laatste opgave ; 

(j) het aantal aandelen of bedrag aan stock door elk 

   

return ; 

(j) the number of shares or amount of stock comprised 
in each share warrant ; 

(k) the names and addresses of the persons who at the 
date of the return are the directors of the company, 
or occupy the position of directors, by whatever 
name called; and 

(1) the total amount of debt due from the company in 
respect of all mortgages and charges. 

aandeelbewijs vertegenwoordigd ; 
(k) de namen en adressen van de personen dic, op de, 

datum van de opgave, de direkteuren van de maat- 
schappij zijn of die de positie van direkteur bekleden, 
onder welke naam ook; en 

(2) het totale bedrag door de maatschappij verschuldigd 
op alle hypotheken en andere verbanden. 

(3) De korte opsomming moet ook (behalve ingeval de 
maatschappij een private maatschappij is) een staat 
insluiten in de vorm van een balansstaat, opgemaakt 

(3) The summary shall also (except where the company is|tot op zulk een datum als de staat vermeldt, geauditeerd 
a private company mnclude a statement, made up to such)door de auditeurs van de 
date as may be specified in the statement, in the form oflopsomming bevattende van zijn 

maatschappij en een korte 
aandelekapitaal, zijn 

a balance-sheet, audited by the company’s auditors, andjlasten en baten, met vermelding van biezonderheden die de 
containing a summary of its share capital, its liabilities, and/algemene aard van die lasten en baten aangeven en de wijze 
its assets, giving such particulars as will disclose the general) waarop de waarde van de vaste goederen berekend zijn ; maar 
nature of those liabilities and assets, and how the values/de balansstaat behoeft geen winst- en verliesrekening in te 
of the fixed assets have been arrived at, but the balance-sheet|sluiten. 
need not include a statement of profit and loss. 

(4) The said list and summary shall be contained in a separate 

part of the register of members, and shall be completed within 
seven days after the fourteenth day aforesaid, and the com- 
pany shall forthwith transmit to the Registrar a copy signed 
by the manager or by the secretary of the company. 

(5) The Registrar may from time to time require a company 
to transmit to him, in addition to the list and summary trans- 

(4) De genoemde lijst en korte opsomming. moeten in een 
afzonderlik gedeelte van het lederegister opgenomen worden, 
en worden opgemaakt binnen zeven dagen na de voornoemde 
veertiende dag en de maatschappij moet aan de Revistrateur 
onmiddellik een door de bestuurder of sekretaris van de maat- 
schappij getekend afschrift ervan doen toekomen. 

(5) De Registrateur kan van tijd tot tijd van een maat- 
schappij eisen om, behalve de lijst en korte opsomming waar- 
van toezending vereist wordt bij sub-artikel (4), hem biezonder- 

mitted under sub-section (4), particulars of the transfer of any at te doen toekomen van de overdracht van volgestorte 

fully paid up share or shares and a list of the persons for the|*?" chs ett onal YBP de Personen die alsdan leden van de 

time being members of the company and of all persons who maatschappij zijn en van alle personen die opgehouden hebben 
have ceased to be members since the date of the last return lid te zijn sedert de datum van de laatste opgave of, indien 

or, if no return has been made, since the date of the incorporation|§°°" °P gave gedaan is, sedert de datum van de inlijving van 

of the company. 
de maatschappij. 

(6) Iedere private maatschappij moe}, met de jaarlikse lijst van 

(6) Every private company shall send with the annual list/leden en korte opsomming, waarvan toezending bij dit artikel 
of members and summary required to be sent under this|wordt vereist, een door een direkteur of sekretaris getekend 
section, a certificate signed by a director or the secretary that|certifikaat zenden dat de maatschappij, sedert de datum van de 

‘the company has not, since the date of the last return, or in|laatste opgave of, ingeval van een eerste opgave, sedert de 
the case of a first return since the date of the incorporation of|datum van de inlijving van de maatschappij, geen uitnodiging 
the company, issued any invitation to the public to subscribe|tot het publiek gericht heeft om in te tekenen op aandelen of 
for any shares or debentures of the company ; and, where thelobligaties van de maatschappij ; en, indien uit de lijst van leden 
list of members discloses the fact that the number of members|blijkt dat het aantal leden van de maatschappij meer dan 

_ of the company exceeds fifty, also a certificate so signed that|vijitig bedraagt, ook een aldus getekend certifikaat dat meerdere 
such excess consists wholly of persons who, under section|getal uitsluitend bestaat uit personen die, krachtens artikel 
one hundred and five, are to be excluded in reckoning the|honderd en vif, niet moeten worden medegeteld bij het komen 

- number of fifty. tot het getal van vijftig. 
(7) Indien een maatschappij verzuimt om aan de vereisten 

(7) If a company makes default in complying with any|van dit artikel te voldoen, wordt hij gestraft met een boete 
requirements of this section, it shall be liable to a fine not|van ten hoogste vijf pond voor elke dag waarop het verzuim 
exceeding five pounds for every day during which the default|voortduurt ; en elke direkteur, bestuurder, sekretaris of ander 
continues, and every director, manager, secretary or otherjambtenaar van de maatschappij die desbewust en opzettelik  
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officer of the company who knowingly and wilfully authorises 
or permits the default shall be liable to the like penalty. 

(8) The provisions of this section shall not apply to any 
such association as is licensed under section twenty-one or 
to any limited company registered under any provincial 
companies law without the addition of the word ‘ Limited ” 
to its name. 

27. No notice of any trust, expressed, implied, or con- 
structive, shall be entered on the register or be receivable by 
the Registrar. 

28. On the application of the transferor of any share or 
interest in a company, the company shall enter in its register 
of members the name of the transferee in the sdme manner 
and subject to the same conditions as if the application for 
the entry were made by the transferee and subject also to the 
law for the time being in force relating to stamp duty or duty 
upon estates of deceased persons : 

Provided that no transfer of vendors’, promoters’, founders’ 
or management shares in a company, other than an existing 
company, nor any contract to transfer or dispose of any such 
shares shall be valid if made before the expiration of six months 
immediately succeeding the registration of the company. 

29. A transfer of the share or other interest of a deceased 
member of a company made by its legal representative shall, 
although the legal representative is not himself a member, 
be as valid as if he had been a member at the date of the 
execution of the instrument of transfer, subject always to the 
law for the time being in force relating to stamp duty or duty 
upon the estates of deceased persons. 

30. (1) The register of members, commencing from the date 
of the registration of the company, shall be kept at the re- 
gistered office of the company, and, except when closed under 
the provisions of this Act, shall during business hours (subject 
to such reasonable restrictions as the company in general 
meeting may impose, so that not less than two hours in each 
day be allowed for inspection) be open to the inspection of any 
member or his attorney gratis, and, except in the case of a 
private company to the inspection of any other person on 
payment of two shillings and sixpence or such less sum as 
the company may prescribe, for each inspection. 

(2) Any member and, except in the case of a private com- 
pany, any other person may require the company to furnish 
him with extracts from such register, or from the list and 
summary required by this Act, on payment of one shilling or 
such less sum as the company may prescribe, for every hundred 
words or fractional part thereof required to be extracted, or 
the company shall afford to any member and, except in the 
case of a private company, to any other person or his duly 
authorised agent adequate facilities for making such extracts. 

(3) If any inspection, extract, or facilities for making ex- 
tracts, required under this section, be refused, the company 
shall be liable for each refusal to a fine not exceeding two 
pounds and to a further fine not exceeding two pounds for 
every day during which the refusal continues ; and the Court, 
may by order compel an immediate inspection of the register 
or the furnishing of the extract or the affording of facilities 
for making the same. 

81. A company may, upon giving notice by advertisement 
in the Gazette and a newspaper circulating in the district in 
which the registered office of the company is situate, close 
the register of members for any time or times not exceinged 
in the whole sixty days in each year. 
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zulk een verzuim machtigt of toelaat wordt met een gelijke 
boete gestraft. 

(8) De bepalingen van dit artikel gelden niet voor een 
vereniging die een licentie heeft volgens artikel een en 
twintig, of voor een beperkte maatschappij welke volgens 
een provinciale wet op maatschappijen geregistreerd is 
zonder dat het woord ‘“ Beperkt”’ aan zijn naam is toe- 
gevoegd. 

27. Geen kennisgeving van een uitdrukkelike of stilzwijgende Geen trusts 
trust mag door de Registrateur in het register opgenomen of in ™sen In re- 
ontvangst genomen worden. gister wor- den op- 

genomen. 

28. Op het verzoek daartoe van de persoon die een aandeel of Registratie 
bewijs van deelgenootschap in een maatschappij over- van over- 
draagt, neemt de maatschappij in zijn lederegister de ‘@cht op . verzoek van 
naam op van de persoon, aan wie het overgedragen persoon die 
wordt, op dezelfde wijze en op dezelfde voorwaarden overdraagt. 
alsof het verzoek tot opneming door laatstgenoemde 
gedaan was, en behoudens de bepalingen van de wet betref- 
fende zegelrecht of belasting op boedels van overleden personen, 
alsdan van kracht : 

Met dien verstande dat geen overdracht van verkopers-, 
promotors-, oprichters- of bestuurdersaandelen in een maat- 
schappij (welke niet is een bestaande maatschappij) noch een 
overeenkomst om zulk een aandeel over te dragen of van de 
hand te zetten geldig is, indien die gedaan of aangegaan is 
voor het verstrijken van de zes maanden, onmiddellik vol- 
gend op de registratie van de maatschappij. 

29. Overdracht van het aandeel of ander bewijs van 
deelgenootschap van een overleden lid van een maat- 
schappij door zijn wettelike vertegenwoordiger is, of- 
schoon de wettelike vertegenwoordiger zelf geen lid is, 
even geldig alsof hij op de datum van het verlijden 
van de akte van overdracht lid was geweest altijd met 
inachtneming van de bepalingen van de dan geldende wet op 
zegelrecht of belasting op boedels van overleden personen. 

30. (1) Aanvangende met de datum van de registratie Inzage van 
van de maatschappij, wordt het lederegister in het geregistreerde lederegister. 
kantoor van de maatschappij nedergelegd en behalve wanneer 
het ingevolge de bepalingen van deze Wet gesloten is kan 
gedurende de bezigheidsuren (met inachtneming van redelike 
beperkingen, door de maatschappij op een algemene vergade- 
ring opgelegd zodat niet minder dan twee uren per dag voor 
het nemen van inzage verleend worden) kosteloos inzage 
ervan worden genomen door een lid of zijn gemachtigde 
en, behalve in het geval van een private maatschappij 
door enig ander persoon tegen betaling van twee shillings 
en zes pennies of zodanig geringer bedrag, als de maatschappij 
voor elke inzage vaststelt. 

(2) Elk lid en, behalve in het geval van een private maat- 
schappij, elk ander persoon kan verlangen dat de maatschappij 
hem voorziet van uittreksels uit het register of de lijst en korte 
opsomming, bij deze Wet vereist, tegen betaling van een shilling, 
of zulk een geringer bedrag als de maatschappij bepaalt, voor 
elke honderd woorden of gedeelte daarvan, waarvan een uit- 
treksel verlangd wordt ; of de maatschappij moet aan een lid en, 
behalve in het geval van een private maatschappij, aan elk ander 
persoon of zijn behoorlik gevolmachtigde voldoende gelegenheid 
tot het maken van zulke uittreksels verschafien. : 

(3) Indien inzage, een uittreksel of gelegenheid tot het maken 
van uittreksels, krachtens deze Wet verlangd, geweigerd wordt, 
wordt de maatschappij voor elke weigering beboet met ten 
hoogste twee pond en verder met ten hoogste twee pond voor 
elke dag waarop de weigering voortduurt ; en het Hof kan, bij 
bevelschrift, onmiddellike inzage van het register of het ver- 

strekken van het uittreksel of het verschaffen van gelegenheid 
tot het maken ervan gelasten. 

31. Ken maatschappij kan, na kennisgeving per advertentie in Bevoegd- 
de Staatskoerant en een nieuwsblad, in omloop in het distrikt heid om re- 
waarin het geregistreerde kantoor van de maatschappij eer te 
gelegen is, het lederegister sluiten voor een tijdperk of tijd- °"’°™ 
perken van in het geheel niet meer dan zestig dagen in elk jaar. 

Overdracht 
door wet- 
telike ver- 
tegen- 
woordiger.
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32. (1) If— 
(a) the name of any person is, without sufficient cause, 

entered in or omitted from the register of members 
of a company; or 

(b) default is made or unnecessary delay takes place in 
entering on the register the fact of any person having 
ceased to be a member, 

the person aggrieved, or any member of the company, or the 
company, may apply to the Court for rectification of the 
register. 

(2) The application may be made by. motion or in such 
other manner as the Court may direct; and the Court may 
either refuse the application, or may order rectification of the 
register, and payment by the company, or by any director, 
manager, secretary, or other officer of the company, of any 
damages sustained by any party aggrieved. 

(8) On any application under this section the Court may 
decide any question relating to the title of any person who 
is a party to the application to have his name entered in or 
omitted from the register, whether the question arises between 
members or alleged members, or between members or alleged 
members on the one hand and the company on the other hand ; 
and generally may decide any question necessary or expedient 
to be decided for the rectification of the register. 

(4) In the case of a company required by this Act to transmit 
a list of its members to the Registrar, the Court when making 
an order for the rectification of the register, shall by its order 
direct notice of the rectification to be given to the Registrar. 

33. The register of members shall be prima facie evidence 
of any matters by this Act directed or authorised to be inserted 
therein. 

34. (1) A company having a share capital, may, if 
so authorised by its articles, cause to be kept in any foreign 
country a register of members (in this Act called a branch 
register). 

(2) The company shall give to the Registrar notice of the 
situation of the office where any branch register is kept, and 
of any change in its situation, and of the discontinuance of the 
office in the event of its being discontinued. 

85. (1) A branch register shall be deemed to be a part of 
the company’s register of members (in this section called the 
principal register). 

(2) It shall be kept in the same manner in which the prin- 
cipal register is by this Act required to be kept, except that 
the advertisement before closing the register shall, for a reason- 
able time before the closing, be inserted in some newspaper 
circulating in the district wherein the branch register is kept. 

(3) The company shall transmit to its registered office a 
copy of every entry in its branch register as soon as may be 
after the entry is made; and shall cause to be kept at its re- 

gistered office, duly entered up from time to time, a duplicate 
of its branch register, and the duplicate shall, for all the pur- 
poses of this Act, be deemed to be part of the principal register. 

(4) The company may discontinue to keep any branch 
register, and thereupon all entries in that register shall be 
transferred to some other branch register kept by the com- 
pany, or to the principal register. 

(5) Subject to the provisions of this Act and of any law for 
the time being in force relating to stamp duty or to duty upon 
the estates of deceased persons, any company may, by its 
_articles, make such provisions as it may think fit respecting 
the keeping of branch registers. 

36. (1) A limited company if so authorised by its articles, 
may, with respect to any fully paid-up shares, or to stock, 
issue a warrant stating that the.bearer of the warrant is en- 
titled to the shares or stock therein specified, and may provide, 

32. (1) Indien— 
(a) de naam van een persoon zonder voldoende redenen 

opgenomen is in of weggelaten is uit het lederegister 
van een maatschappij; of 

‘(b) indien verzuim of onnodige vertraging plaats vindt bij 
het aantekenen in het register van het feit, dat een 
persoon opgehouden heeft lid te zijn ; 

kan de bezwaarde persoon, of een lid van de maatschappij, of de 
maatschappij bij het Hof aanzoek doen om verbetering van het 
register. 

(2) Het aanzoek kan geschieden bij motie of op zulk een 
andere wijze als het Hof gelast ; en het Hof kan het aanzoek 
weigeren of de verbetering van het register gelasten, alsmede 
de betaling door de maatschappij of door een direkteur, bestuar- 
der, sekretaris of ander ambtenaar van de maatschappij, van de 
schade door een bezwaarde partij geleden. 

(3) Het Hof kan, op een aanzoek krachtens dit artikel, een 
beslissing geven over enig geschilpunt aangaande het recht van 
een persoon die partij is in het aanzoek om zijn naam in het 
register te doen opnemen of daaruit te doen schrappen, hetzij 
het geschil gerezen is tussen leden of beweerde leden, of tussen 
leden of beweerde leden ter ener en de maatschappij ter 
andere en het kan in het algemeen enig geschilpunt beslissen, 
waarvan de beslissing nodig of wenselik is voor de verbetering 
van het register. 

(4) In het geval van een maatschappij, bij deze Wet ver- 
plicht een lijst van zijn leden aan de Registrateur te zenden, 
gelast het Hof, wanneer het een bevel tot verbetering van het 
register uitvaardigt in dat bevelschrift, dat van de ver- 
betering kennis gegeven wordt aan de Registrateur. 

33. Het lederegister van de leden levert prima facie bewijs 

Rechtsmid- 
del wegens 
onbehoor- 
like opne- 
ming in of 
weglating 
uit register. 

Bewijskracht 

op van alle zaken waarvan opneming in het reyister gelast V8" resister. 
of gemachtigd wordt bij deze Wet. 

34, (1) Een maatschappij, met een aandelekapitaal, kan 
indien zijn statuten hem daartoe machtigen, een lederegister 
in een vreemd land doen houden (in deze Wet een takcegister 
yenoemd). 

(2) De maatschappij moet de Registrateur kennis yeven 
van de plaats waar het kantoor, waarin een takregister ge- 
houden wordt, gelegen is en van verandering van die plaats, 
en van het sluiten van het kantoor, ingeval het gesloten 
wordt. 

35. (1) Een takregister wordt geacht deel uit te maken 
van het lederegister van de maatschappij (in dit artikel het 
hoofdregister genoemd). 

(2) Het moet op dezelfde wijze gehouden worden als bij 
deze Wet voor het hoofdregister wordt bepaald, behalve dat 
de advertentic alvorens het register te sluiten, en wel een 
redelike tijd daarvoor, moet worden geplaatst in een nieuws- 
blad in het distrikt, waarin het takregister gehouden wordt 
in omloop. 

(3) De maatschappij moet aan zijn geregistreerde kantoor 
een afschrift van elke aantekening in zijn takregister zenden, 
zo spoedig mogelik nadat die gemaakt is; en het moet een 
van tijd tot tijd behoorlik bijgehouden duplikaat van zijn 
takregister, in zijn geregistreerde kantoor laten houden. Het 
duplikaat wordt voor alle doeleinden van deze Wet geacht 
een deel van het hoofdregister uit te maken. 

(4) De maatschappij mag het aanhouden van een tak- 
register staken, en daarna moeten alle aantekeningen in dat 
register overgebracht worden in een ander takregister door 
de maatschappij gehouden, of in het hoofdregister. 

(5) Een maatschappij kan, met inachtneming van de 
bepalingen van deze Wet of van een dan geldende wet op 
zegelrechten of op de belasting van de boedels van overleden 
personen, bij zijn statuten zulke bepalingen met betrekking 
vot het houden van takreyisters maken als het raadzaam 
acht. 

36. (1) Een beperkte maatschappij kan, indien daartoe door 
zijn statuten gemachtigd, met betrekking tot volgestorte aan- 
delen of tot stock een bewijs uitreiken inhoudende dat de houder 
van het bewijs recht heeft op de aandelen of de stock, 
daarin genoemd; en het kan, door koupons of anderszins,   voorziening maken voor de betaling van de toekomstige 
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Forgery, per- 

by coupons or otherwise, for the payment of the future dividends 
on the shares or stock included in the warrant, in this Act 
termed a share warrant. 

(2) A share warrant shall entitle the bearer thereof to the 
shares or stock therein specified, and such shares or stock may 
be transferred by the delivery of the share warrant. 

(3) The bearer of a share warrant shall, subject to the 
articles of the company, be entitled, on surrendering it for 
cancellation, to have his name entered as a member in the 
register of members; and the company shall be responsible 
for any loss incurred by any person by reason of the company 
entering in its register the name of a bearer of a share warrant 
in respect of the shares or stock therein specified without 
the share warrant being surrendered and cancelled. 

(4) The bearer of a share warrant may, if the articles of the 
company so provide, be deemed to be a member of the com- 
pany within the meaning of this Act, either to the full extent 
or for any purposes defined in the articles; except that he 
shall not be qualified, in respect of the shares or stock specified 
in the warrant, for being a director or manager of the com- 
pany, in cases where such a qualification is required by the 
articles. 

(5) On the issue of a share warrant the company shall strike 
out of its register of members the name of the member then 
entered therein as holding the sharcs or stock specified in the 
warrant as if he had ceased to be a member, and shall enter 
in the register the following particulars, namely :— 

(i) The fact of the issue of the warrant ; 

(li) a statement of the shares or stock included in the 
warrant, distinguishing each share by its number; 
and 

(iii) the date of the issue of the warrant. 

(6) Until the warrant is surrendered, the said particulars 
shall be deemed to be the particulars required by this Act to 
be entered in the register of members ; and on the surrender, 
the date of the surrender shall be entered as if it were the date 
at which a person ceased to be a member. 

37. (1) If any person— 

dividenden op de aandelen of de stock begrepen in het 
bewijs dat in deze Wet een aandeelbewijs genoemd wordt. 

(2) Hen aandeelbewijs geeft de houder ervan recht op de 
aandelen of stock daarin genoemd; en die aandelen of de 
stock kunnen overgedragen worden door afgifte van het 
aandeelbewijs. 

(3) De houder van een aandeelbewijs heeft, met inacht- 
neming van de bepalingen van de statuten van de maat- 
schappij, het recht om, tegen teruggave van het bewijs ter 
vernictiging, zijn naam als lid in het lederegister te doen op- 
nemen. De maatschappij is aansprakelik voor het verlies 
door een persoon geleden wegens het opnemen door de maat- 
schappij in zijn register van de naam van cen houder van 
een aandeelbewijs voor de daarin genoemde aandelen of 
stock, zonder dat het aandeelbewijs teruggegeven en van 
onwaarde gemaakt wordt. 

(4) Indien door de statuten van de maatschappij aldus 
bepaald wordt, kan de houder van een aandeelbewijs, geacht 
worden, hetzij ten volle of voor de doeleinden in de statuten 
omschreven, lid te zijn van de maatschappij, in de betekenis 
door deze Wet daaraan gehecht: behoudens, echter dat de 
aandelen of de stock in het bewijs genoemd die persoon 
niet kwalificeren om direkteur of bestuurder van de maat- 
schappij te zijn in de gevallen, waarin zulk een kwalifikatie 
door de statuten vereist wordt. 

(5) Bij de uitgifte van een aandeelbewijs moet de maat- 
schappij de naam van het lid, dat op dat ogenblik in het 
lederegister geboekt staat als houder van de aandelen, in het 
bewijs genoemd, daaruit schrappen alsof die persoon opge- 
houden heeft lid te zijn, en de volgende biezunderheden in 
het register aantekenen, namelik :— 

(i) Het feit dat het bewijs uitgegeven is; 

(ii) een opgave van de aandelen of stock in het bewiys 
begrepen, waarbij elk aandeel door zijn nummer 
onderscheiden wordt; en 

(iii) de datum van de uitgifte van het bewijs. 

(6) Totdat het bewijs teruggegeven wordt, worden genoemde 
biezonderheden geacht de biezonderheden te zijn welke 
krachtens deze Wet in het lederegister opgenomen moeten 
worden ; en bij teruggave, wordt de datum van die teruggave 
aangetekend als de datum waarop een persoon opgehouden 
heeft lid te zijn. 

87. (1) Indien iemand— Vervalsing, sonation, un- 
‘ : 

zich uitgeven (i) with intent to defraud, forges or alters, or offers, utters, 
crore disposes of, or puts off, knowing the same to be forged (i) desbewust en met bedriegelik opzet een . aandeel- yoor jemand plates, ete. or altered, any share warrant or coupon, or any docu- bewijs of koupon of een dokument dat een ingevolge anders, gra- 

deze Wet uitgegeven aandeelbewijs of koupon be- veren van ment purporting to be a share warrant or coupon 
issued in pursuance of this Act; or by means of 
any such forged or altered share warrant, coupon, 
or document, purporting as aforesaid, demands or 
endeavours to obtain or receive any share or interest 
in any company, or to receive any dividend or money 
payable in respect thereof, knowing the share warrant, 
coupon, or document to be forged or altered; or 

(i) falsely and deceitfully personates any owner of any 
share or interest in any company, or of any share 
warrant or coupon issued in pursuance of this Act, 
and thereby obtains or endeavours to obtain any 
such share or interest or share warrant or coupon, 
or receives or endeavours to receive any money due 
to any such owner as if the offender were the true 
and lawful owner, 

he shall be guilty of an offence and liable on conviction to 
imprisonment for a period not exceeding ten years. 

(2) If any person without lawful authority or excuse (the 
proof whereof shall lie upon him), engraves or makes upon any 
plate, wood, stone, or other material any share warrant, or 
coupon, purporting to be a share warrant, or coupon, issued 
or made by any particular company in pursuance of this Act, 

doelt te zijn, vervalst of verandert of aanbiedt of Platen, enz. 

  
in omloop brengt, vervreemdt of van de hand zet ; 
of door middel van zulk een vervalst of veranderd 
aandeelbewijs, koupon of voornoemd dokument des- 
bewust een aandeel of bewijs van deelgenootschap 
in een maatschappij eist of tracht te verkrijgen of 
te ontvangen of daarop verschuldigde dividenden of 
geld te ontvangen; of , 

(ii) op valse en bedriegelike wijze zich uitgeeft voor de 
eigenaar van een aandeel of bewijs van deelgenoot- 
schap in een maatschappij of van een ingevolge deze 
Wet uitgegeven aandeelbewijs of koupon en zodoende 
een aandeel of bewijs van deelgenootschap of aandeel- 
bewijs of koupon verkrijgt of tracht te verkrijgen 
of het aan zulk een eigenaar toekomende geld ont- 
vangt of tracht te ontvangen alsof de overtreder 
de werkelike en rechtmatige cigenaar ervan was, 

maakt hij zich schuldig aan een overtreding en wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaar. 

(2) Indien iemand, zonder wettige machtiging of veront- 
schuldiging (waarvan het bewijs op hem rust), een aandeel 
of koupon, dat een door een bepaalde maatschappij ingevolge 
deze Wet uitgegeven of gemaakt aandeelbewijs of koupon, 
of een aldus uitgegeven of gemaakt blanco aandeelbewijs
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or to be a blank share warrant or coupon so issued or made, 
or to be a part of such a share warrant or coupon, or uses any 
such plate, wood, stone, or other material for the making or 
printing of any such share warrant or coupon, or of any such 
blank share warrant or coupon, or any part thereof respectively, 
or knowingly has in his custody or possession any such plate, 
wood, stone, or other material, he shall be guilty of an offence 
and liable on conviction to imprisonment for a period not 
exceeding ten years. 

38. A company, if so authorised by its articles, may do any 
one or more of the following things, namely ,— 

(i) make arrangements on the issue of shares for a differ- 
ence between classes of shareholders in the amounts 
and times of payment of calls on their shares ; 

(ii) accept from any member who assents thereto the 
whole or a part of the amount remaining unpaid 
on any shares held by him, although no part of that 
amount has been called up and, if the whole amount 
unpaid on any shares be paid, issue those shares as 
fully paid up ; 

(iii) pay dividend in proportion to the amount paid up 
on each share where a larger amount is paid up on 
some shares than on others, 

39. (1) A limited company, if so authorised by its articles, 
may alter the conditions of its memorandum as follows ; (that 

pany to alter is to say), if may— 
ita share 
Cg ipital. (a) increase its share capital by the issue of new shares of 

such amount as it thinks expedient ; 

(0) consolidate and divide all or any of its share capital 
into shares of larger amount than its existing shares ; 

(c) convert all or any of its paid-up shares into stock, and 
reconvert such stock into paid-up shares of any de- 
nomination ; 

sub-divide its shares, or any of them, into shares of 
smaller amount than is fixed by the memorandum, 
so, however, that in the sub-division the proportion 
between the amount paid and the amount, if any, un- 
paid on each reduced share shall be the same as it 
was in the case of the share from which the reduced 
share is derived ; 

(d) 

(ce) cancel shares which at the date of the passing of the 
resolution in that behalf, have not been taken or 
agreed to be taken by any person, and diminish the 
amount of its share capital by the amount of the 
shares so cancelled. 

(2) The powers conferred by this section with respect to 
sub-division of shares shall be exercised by special resolution. 

(3) Where any alteration has been made under this section 
in the memorandum of a company, every copy of the memoran- 
dum issued after the date of the alteration shall be in accordance 
with the alteration. 

(4) A cancellation of shares in pursuance of this section 
shall not be deemed to be a reduction of share capital within 
the meaning of this Act. 

(5) A cancellation of shares in pursuance of this section 
shall be notified to the Registrar by the company within 
fourteen days after the date of the resolution so to alter the 
conditions of its memorandum. 

(6) If a company makes default in complying with sub- 
section (3) or sub-section (5), it shall be liable to a fine not 
exceeding one pound for each copy in respect of which default 
is made, 

of koupon, of een gedeelte van zulk een aandeelbewijs of 
koupon bedoelt te zijn, op een plaat, of op hout, steen of 
ander materiaal graveert of maakt, of zulk een plaat of zulk 
hout, steen of ander materiaal gebruikt om zulk een aandeel- 
bewijs of koupon of zulk een blanco aandeelbewijs of koupon, 
of gedeelte daarvan respektievelik, te maken of te drukken, 
of desbewust zulk een plaat, hout of steen of ander materiaal 
in zijn bewaring of bezit heeft, maakt hij zich schuldig aan 
een overtreding en wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste tien jaren. 

38. Indien daartoe door zijn statuten gemachtigd, kan een 

maatschappij een of meer van de volgende dingen doen, te 
weten :— 

(i) bij de uitgifte van aandelen regelingen treffen voor 
een verschil tussen de verschillende klassen van 
aandeelhouders in de bedragen waarin en de tijden 
waarop opvragingen op hun aandelen voldaan moeten 
worden ; 

(ii) van een lid, die er in toestemt, het gehele bedrag of 
een gedeelte ervan aannemen dat op de door hem 
bezeten aandelen nog niet gestort is, ofschoon geen 
gedeelte van dat bedrag opgevraagd is, en, indien 
het gehele ongestorte bedrag op aandelen gestort 
wordt, die aandelen als volgestort uitgeven ; 
dividenden uitbetalen naar verhouding van het bedrag 
dat op elk aandeel gestort is, in geval op sommige 
aandelen een groter bedrag is gestort dan op andere. 

39. (1) Een beperkte maatschappij, daartoe door zijn 
statuten gemachtigd, kan de bepalingen van zijn akte van 
oprichting als volgt wijzigen, te weten, hij kan— 

(iii) 

(a) zijn aandelekapitaal vermeerderen door de uitgifte 
van nieuwe aandelen van zodanig bedrag als hij 
raadzaam oordeelt ; 

zijn aandelekapitaal of een gedeelte daarvan kon- 
solideren en verdelen in aandelen van een groter 
bedrag dan dat van zijn bestaande aandelen ; 

al zijn volgestorte aandelen of.een gedeelte daarvan 
omzetten in stock, en zulke stock weer omzetten 

’ in volgestorte aandclen van enig bedrag ; 
zijn aandelen, of een gedeelte daarvan, onderverdelen 
in aandelen van een kleiner bedrag dan het in de 
akte van oprichting vastgestelde bedrag: Met dien 
verstande dat bij de onderverdeling de verhouding 
tussen het op elk verminderd aandeel betaalde en 
eventueel onbetaalde bedrag dezelfde is als in het 
geval van het aandeel waaruit het verminderde 
aandeel is ontstaan ; 
aandelen doen vervallen, die ten tijde van het nemen 
van het besluit daartoe door niemand genomen zijn 
of tot het nemen waarvan niemand zich verbonden 
heeft, en het bedrag van zijn aandelekapitaal ver- 
minderen met het bedrag van de aldus vervallen 
aandelen. 

(2) De bij dit artikel verleende bevoegdheid tot het onder- 
verdelen van de aandelen moet bij speciaal besluit worden 
uitgeoetend. 

(3) Wordt een wijziging krachtens dit artikel in de akte 
van oprichting van de maatschappij aangebracht, dan moet 
elk eksemplaar van die akte, dat na de datum van de wijziging 
uitgereikt wordt, in overeenstemming met de wijziging zijn. 

(4) Het doen vervallen van aandelen krachtens dit artikel 
wordt niet geacht een vermindering van het aandelekapitaal 
te zijn in de betekenis door deze Wet daaraan gehecht. 

(0) 

(e) 

(5) De maatschappij moet van het doen vervallen van aan- 
delen krachtens dit artikel binnen veertien dagen na de datum 
van het besluit van wijziging van de akte van oprichting 
op deze wijze aan de Registrateur kennisgeven. 

(6) Verzuimt cen maatschappij te voldoen aan de bepalingen 
van sub-artikel (3) of sub-artikel (5), dan wordt hij gestraft 
met een boete van ten hoogste een pond voor elk eksemplaar 
ten aanzien waarvan het verzuim gepleegd is.   
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40. Where a company having a share capital has con- 
solidated and divided its share capital into shares of larger 
amount than its existing shares, or converted any of its shares 
into stock, or reconverted stock into shares, it shall give 
notice to the Registrar of the consolidation and division, con- 
version, or reconversion specifying the shares consolidated and 
divided, or converted, or the stock reconverted, and until 
such notice is given, the consolidation and division, conversion 
or reconversion shall not take effect. 

41. Where a company having a share capital has converted 
any of its shares into stock, and given notice of the conversion 
to the Registrar, all the provisions of this Act which are applic- 
able to shares only shall cease as to so much of the share capital 
as is converted into stock; and the register of the members 
of the company, and the list of members to be transmitted 
to the Registrar, shall show the amount of stock held by each 
member instead of the amount of shares and the particulars 
relating to shares hereinbefore required by this Act. 

42. (1) Where a company having a share capital, whether 
its shares have or have not been converted into stock, has 
increased its share capital beyond the registered capital, and 
where a company not having a share capital has increased the 
number of members beyond the registered number, it shall 
give to the Registrar, in the case of an increase of share capital, 
within fifteen days after the passing, or, in the case of a special 
resolution, the confirmation, of the resolution authorising the 
increase, and in the case of an increase of members, within 
fifteen days after the increase was resolved upon or took place, 
notice of the increase of capital or members, and the Registrar 
shall record the increase, and the resolution shall not take 
effect until the increase is so recorded. 

(2) If a company makes default in complying with the re- 
quirements of this section it shall be liable to a fine not exceed- 
ing five pounds for every day during which the default 
continues. 

43. (1) A limited company may, by special resolution con- 
firmed by an order of the Court, modify the conditions contained 
in its memorandum so as to re-organize its share capital, whether 
by the consolidation of shares of different classes or by the 
division of its shares into shares of different classes : 

Provided that no preference or special privilege attaching to 
or belonging to any class of shares shall be interfered with, 
except by a resolution passed by a majority in number of 
shareholders of that class holding three-fourths of the share 
capital of that class and confirmed at a meeting of share- 
holders of that class in the same manner as a special resolution 
of the company is required to be confirmed, and every resolu- 
tion so passed shall bind all the shareholders of the class. 

(2) Where an order is made under this section, a certified 
copy thereof shall be lodged with the Registrar within seven 
days after the making of the order, or within such further 
time as the Court may allow, and the resolution shall not take 
effect until such copy has been so lodged. 

Reduction of Share Capital. 

44, (1) Subject to confirmation by the Court, a limited 
company, if so authorised by its articles, may by special 
resolution reduce its share capital in any way, and in particular 
(without prejudice to the generality of the power hereby 
conferred) may— 

(a) extinguish or reduce the liability on any of its shares 
in respect of share capital not paid up; or   
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40. Wanneer een maatschappij op aandelen zijn aandele- Kennisge- 
kapitaal gekonsolideerd en in aandelen van een groter bedrag pe aaa ti 
dan zijn bestaande aandelen verdeeld heeft of sommige van oan Kon. 
zijn aandelen in stock omgezet of stock weer in aandelen golidatie van 
omgezet heeft, moet hij van die konsolidatie en verdeling, kapitaal, 
omzetting of heromzetting aan de Registrateur kennisgeven, pene at van 
met vermelding van de gekonsolideerde en verdeelde, of atodk. on, 
omgezette aandelen of weer omgezette stock; en totdat , 
zodanige kennisgeving geschied is, is de konsolidatie en ver- 
deling, omzetting of heromzetting in rechten niet van kracht. 

41. Wanneer een maatschappij op aandelen een deel zijner Rechtsge- 
aandelen in stock omgezet en van die omzetting aan volgen van 
de Registrateur kennis gegeven heeft, houden al de bepalingen cian, 
van deze Wet, welke enkel voor aandelen gelden, op van in stock. 
toepassing te zijn op dat gedeelte van het aandelekapitaal, 
dat in stock omgezet is. Het lederegister van de maat- 
schappij en de aan de Registrateur te zenden lijst van leden 
moeten het bedrag aan stock vermelden, dat door elk 
lid bezeten wordt in plaats van het aantal aandelen, alsook 
de biezonderheden betreffende aandelen, hierboven bij deze 
Wet vereist. 

42. (1) Wanneer een maatschappij met een aandelekapitaal, Kennisge- 
hetzij zijn aandelen al dan niet in stock omgezet zijn, veeiieiaa 
zijn aandelckapitaal vermeerderd heeft boven het registreerde ean 
kapitaal, en waar een maatschappij zonder aandelekapitaal delekapitaal 
het aantal leden vermeerderd heeft, boven het geregistreerde of van leden. 
aantal, moet hij, in het geval van vermeerdering van het 
aandelekapitaal, binnen vijftien dagen na het nemen of, 
in het geval van een speciaal besluit, na het bekrachtigen 
van het besluit waarbij de vermeerdering gemachtigd wordt 
en, in het geval van vermeerdering van leden, binnen vijftien 
dagen nadat daartoe besloten is of nadat de vermeerdering 
plaats gevonden heeft, aan de Registrateur kennis geven van 
de vermeerdering van kapitaal of leden; en de Registrateur 
tekent. de vermeerdering aan. Het besluit bezit geen rechts- 
kracht alvorens de vermeerdering aldus aangetekend is. 

(2) Verzuimt een maatschappij te voldoen aan de ver- 
eisten van dit artikel, dan wordt hij gestraft met een bocte 
van ten hovgste vijf pond voor elke dag waarop het verzuim 
voortduurt. 

43. (1) Een beperkte maatschappij kan, bij speciaal besluit Reorganisa-_ 
bekrachtigd door een bevel van het Hof, de in zijn akte van tie van het 
oprichting vervatte bepalingen wijzigen teneinde zijn aan- Kapital 
delekapitaal te reorganiseren, hetzij door het konsolideren , 
van aandelen van verschillende klassen, hetzij door het ver- 
delen van zijn aandelen in aandelen van verschillende klassen : 

Met dien verstande dat geen voorkeur of speciaal voorrecht 
toegekend of behorende aan enige klasse van aandelen aan- 
getast wordt tenzij bij een besluit, genomen door een meerder- 
heid in aantal van de aandeelhouders van die klasse die drie- 
vierden van het aandelekapitaal van die klasse bezitten, 
en bekrachtigd op een vergadering van aandeelhouders van 
die klasse op dezelfde wijze waarop een speciaal besluit van 
de maatschappij bekrachtigd worden moet. Elk aldus ge- 
nomen besluit bindt al de aandeelhouders van de klasse. 

(2) Wanneer cen bevel ingevolge dit artikel wordt uitge- 
vaardigd, moet cen gecertificeerd afschrift daarvan bij de 
Registrateur worden gedeponeerd binnen zeven dagen na het 
uitvaardigen van het bevel of binnen zodanige verdere tijd 
als het Hof toestaat. Het besluit bezit geen rechtskracht 
alvorens zulk een afschrift aldus gedeponeerd is. 

in 

Vermindering van het Aandelekapitaal. 

44, (1) Behoudens bekrachtiging door het Hof, kan een Speciaal be- 
beperkte maatschappij, indien daartoe door zijn statuten ge- sluit tot 
machtigd, bij speciaal besluit op enigerleiwijze zijn aandele- Ver™minde- 
kapitaal verminderen en kan in het biezonder (zonder afbreuk kapitaal, 
te doen aan de algemeenheid van de hierbij verleende bevoegd- ‘ 
heid) : 

(a) de aansprakelikheid in verband met zijn aandelen met 
betrekking tot het niet gestorte aandelekapitaal 
ophefien of verminderen; of
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(6) either with or without extinguishing or reducing 
liability on any of its shares, cancel any paid-up 
share capital which is lost or unrepresented by avail- 
able assets ; or : 

(c) either{with or without extinguishing or reducing the 
liability on any of its shares, pay off any paid-up 
share capital which is in excess of the wants of the 
company, 

and may, if and so far as is necessary, alter its memorandum 
by reducing the amount of its share capital and of its shares 
accordingly. 

(2) A special resolution under this section is in this Act 
called a resolution for reducing share capital. 

Application 
to Court for 
confirmation 
order. 

45. Where a company has passed and confirmed a resolution 
for reducing share capital; it may apply to the Court by petition 
for an order confirming the reduction. 

Addition to 
name of 
company o 
““and re- 
duced.”’ 

46. On and from the confirmation by a company of a re- 
solution for reducing share capital, or where the reduction does 
not involve either the diminution of any liability in respect 
of unpaid share capital or the payment to any shareholder of 
any paid-up share capital, then on and from the presentation 
of the petition for confirming the reduction, the company shall 
add to its name, until such date as the Court may fix, the words 
“ and reduced,” as the last words in its name, and those words 
shall, until that date, be deemed to be part of the name of the 
company : 

® 

Provided{that, where the reduction does not involve either 
the diminution of any liability in respect of unpaid share capital 
or the payment to any shareholder of any paid-up share capital, 
the Court may, if it thinks expedient, dispense altogether with 
the addition of the words “‘ and reduced.” 

Objections ) 47. (1) Where the proposed reduction of share capital in- 
by creditors, and settle. Wolves either the diminution of liability in respect of unpaid 

ment of list Share capital or the payment to any shareholder of any paid-up 

of objecting share capital, and in any other case if the Court so directs, 

creditors. every creditor of the company who at the date fixed by the 
Court is entitled to any debt or claim which, if that date were 

the commencement of the winding-up of the company, would 
be admissible in proof against the company, shall be entitled 
to object to the reduction. 

(2) The Court shall settle a list of creditors ‘so entitled to 

object, and for that purpose shall ascertain as far as possible 
without requiring an application from any creditor, the names 

of those creditors and the nature and amount of their debts 

or claims, and may publish notices fixing a day or days within 
which creditors not entered on the list are to claim to be so 

entered or are to be excluded from the right of objecting to 
the reduction. 

(3) Where a creditor entered on the list, whose debt or claim 

is not discharged or determined, does not consent to the re- 
duction, the Court may, if it thinks fit, dispense with the 
consent of that creditor, on the company securing the payment 
of his debt or claim by appropriating, as the Court may direct, 

the following amount (that is to say),— 

(i) if the company admits the full amount of his debt or 
claim, or though not admitting it, is willing to provide 
for it, then the full amount of the debt or claim ; 

(ii) if,the company does not admit or is not willing to 

provide for the full amount of the debt or claim, or   
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(b) hetzij met of zonder opheffing of vermindering van 
de aansprakelikheid in verband met zijn aandelen, 
enig volgestort aandelekapitaal, dat verloren is of 
niet door voorhanden zijnde baten vertegenwoordigd 
wordt, doen vervallen; of 

(c) hetzij met of zonder opheffing of vermindering van 
aansprakelikheid in verband met zijn aandelen, enig 
volgestort aandelekapitaal, dat meer is dan de maat- 
schappij behoeft, uitbetalen, 

en kan, indien en voor zover nodig, zijn akte van oprichting 
wijzigen door het bedrag van zijn aandelekapitaal of van 
zijn aandelen dienovereenkomstig te verminderen. 

(2) Ken speciaal besluit ingevolge dit artikel wordt in deze 
Wet genoemd een besluit ter vermindering van het aandele- 
kapitaal. 

45. Wanneer een maatschappij een besluit tot vermindering Aanzoek bij 
van zijn aandelekapitaal genomen en bekrachtigd heeft, kan oe m 
het bij petitie aanzoek bij het Hof doen om bekrachtiging ging van 
van de vermindering. besluit. 

46. Een maatschappij moet bij en gerekend van de be- Toevoeging 
krachtiging door hem van een besluit tot vermindering van van de | 
zijn aandelekapitaal of, waar die vermindering niet met woorden “ en verminderd 
zich medebrengt hetzij vermindering van de aansprakeiikheid gan de naam 
met betrekking tot niet gestort aandelekapitaal, hetzij de van de maat- 
uitbetaling aan een aandeeldouder van gestort aandelekapitaal schappij. 
bij en yerekend van het indienen van het aanzoek tot de 
bekrachtiging van die vermindering en tot zodanige datum 
als het Hof bepaalt, aan zijn naam de woorden “en ver- 
minderd ” toevoegen als de laatste woorden van zijn naam ; 
en die woorden zullen, tot genoemde datum, geacht worden 
deel uit te maken van de naam van de maatschappij : 

Met dien verstande dat, waar die vermindering niet met 
zich medebrengt vermindering van aansprakelikheid voor 
niet vestort aandelekapitaal of uitbetaling aan een hezitter 
van gestort aandelekapitaal, het Hof, indien het zulks wenselik 
acht, de toevoeging van de woorden “ en verminderd ” achter- 
wege kan laten. 

47. (1) Wanneer de voorgestelde vermindering met zich bs ve 
medebrengt Of de vermindering van aansprakelikheid ten on het op. 
aanzien van niet gestort aandelekapitaal of de uitbetaling maken van 
van gestort aandelekapitaal aan een aandeelhouder, en in lijst van 
enig ander geval indien het Hof zulks gelast, heeft elk krediteur oe 
van de maatschappij, aan wie op de door het Hof bepaalde oe ih ves 
datum een som verschuldigd is of een vordering toekomt, 
welke, indien die datum het begin van de likwidatie van de 
maatschappij ware, als bewijs tegen de maatschappij toe- 
laatbaar zou zijn geweest, het recht zich tegen de voorgestelde 
vermindering te verzetten. 

(2) Het Hof maakt een lijst op van krediteuren die aldus 
het recht hebben zich te verzetten en vergewist zich voor 
dat doel zover mogelik zonder een aanzoek van de krediteuren 
te vorderen, van de namen van die krediteuren en van de 
aard en het bedrag van de hun verschuldigde sommen of 
vorderingen; en het kan kennisgevingen publiceren, met 
bepaling van een dag of dagen waarop of waarbinnen kredi- 
teuren, die niet op de lijst geplaatst zijn, vorderen moeten 
daarop geplaatst te worden of anders uitgesloten zullen worden 
van het recht om zich tegen genoemde vermindering te ver- 
zetten. 

(3) Wanneer een op de lijst geplaatste krediteur, wiens 
verschuldigde som of vordering niet voldaan of bepaald is, 
geen toestemming tot de vermindering geeft, kan het Hof, 
indien het zulks raadzaam acht, afzien van de toestemming 
van die krediteur, wanneer de maatschappij voor de betaling 
van de verschuldigde som of vordering zekerheid geeft door, 
al naar het Hof bepaalt, het volgende bedrag daarvoor te 
bestemmen, te weten :— 

(i) indien de maatschappij het volle bedrag van de aan 
hem versvhuldigde som of vordering erkent, of, 
hoewel die niet erkennend, bereid is er voorziening 
voor te maken, dan het volle bedrag van de ver- 
schuldigde som of vordering ; 

(ii) indien de maatschappij het volle bedrag van de 
verschuldigde som of vordering niet erkent of niet
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if the amount is contingent or not ascertained, then 
an amount fixed by the Court after the like enquiry 
and adjudication as if the company were being wound- 
up by the Court. 

48. The Court, if satisfied, with respect to every creditor 
of the company who under this Act is entitled to object to 
the reduction, that either his consent to the reduction has been 
obtained or his debt or claim has been discharged or has de- 
termined, or has been secured, may’make an order confirming 
the reduction on such terms and conditions as it thinks fit. 

49. (1) The Registrar on production to him of an order of 
the Court confirming the reduction of the share capital of a 
company, and the delivery to him of a copy of the order and 
of a minute (approved by the Court), showing with respect to 
the share capital of the company, as altered by the order, the 
amount of such capital, the number of shares into which it 
is to be divided, the amount of each share, and the amount 
(if any) at the date of the registration deemed to be paid up 
on each share, shall register the order and minute. 

(2) On the registration, and not before, the resolution for 
reducing share capital as confirmed by the order so registered 
shall take effect. 

(3) Notice of the registration shall be published in such 
manner as the Court may direct. 

(4) The Registrar shall certify under his hand the registra- 
tion of the order and minute, and his certificates shall be con- 
clusive evidence that all the requirements of this Act with 
respect to reduction of share capital have been complied with, 
and that the share capital of the company is such as is stated 
in the minute. 

50. (1) The minute when registered shall be deemed to be 
substituted for the corresponding part of the memorandum 
of the company, and shall be as valid and alterable as if it 
had been originally contained therein ; and shall be embodied 
in every copy of the memorandum issued after its registration. 

(2) If a company makes default in complying with the re- 
quirements of this section, it shall be liable to a fine not ex- 
ceeding one pound for each copy in respect of which default is 
made. 

51. A member of the company, past or present, shall not be 
liable, in respect of any share, to any call or contribution ex- 
ceeding in amount the difference (if any) between the amount 
paid, or (as the case may be) the reduced amount (if any 
which is to be deemed to have been paid, on the share and the 
amount of the share as fixed by the minute: 

~
~
 

Provided that if any creditor, entitled in respect of any debt 
‘or claim to object to the reduction of share capital, is, by reason 
of his ignorance of the proceedings for reduction, or of their 
nature and effect with respect to his claim, not entered on the 
list of the creditors, and, after the reduction, the company is 
unable, within the meaning of the provisions of this Act re- 
lating to winding-up by the Court, to pay the amount of his 
debt or claim, then— 

(i) every person who was a member of the company at 
the date of the registration of the order for reduction 
and minute, shall be liable to contribute for the pay- 
ment of that debt or claim an amount not exceeding 
the amount which he would have been liable to con- 
tribute if the company had commenced to be wound 
up on the day before that registration ; and 

bereid is er voorziening voor te maken, of indien 
het bedrag voorwaardelik verschuldigd of niet be- 
paald is, dan een bedrag, door het Hof bepaald 
na een zodanig onderzoek en zodanige toewijzing 
alsof de maatschappij door het Hof gelikwideerd 
werd. 

48. Het Hof kan, indien ten aanzien van elke krediteur 
van de maatschappij, die ingevolge deze Wet het recht heeft 
zich tegen de vermindering te verzetten, overtuigd is dat 
of zijn toestemming voor vermindering verkregen is of dat 
de hem verschuldigde som of zijn vordering voldaan of be- 
paald is Of dat daarvoor zekerheid gesteld is, een bevel uit- 
vaardigen waarbij] de vermindering bekrachtigd wordt op 
zulke termen en voorwaarden als het raadzaam acht. 

49, (1) Na overlegging aan hem van een bevel van het 
Hof, waarbij de vermindering van het aandelekapitaal van 
een maatschappi] bekrachtigd wordt en na indiening bij hem 
van een afschrift van het bevel en van een minute (door 
het Hof goedgekeurd) aantonende, wat betreft het aandele- 
kapitaal van de maatschappij, als gewijzigd door het bevel, 
het bedrag van dat kapitaal, het aantal aandelen, waarin het 
verdeeld zal worden, het bedrag van elk aandeel en het bedrag 
dat eventueel op de datum van de registratie geacht wordt 
op elk aandeel betaald te zijn, registreert de Registrateur 
bevel en minute. 

(2) Bij de registratie, en niet daarvoor, treedt het besluit 
in zake de vermindering van het aandelekaypitaal, als door 
het geregistreerde bevel bekrachtigd, in werking. 

(3) Een kennisgeving van de registratie wordt op zodanige 
wijze gepubliceerd als het Hof bepaalt. 

(4) De Registrateur attesteert met zijn handtekening de 
registratie van het bevel en de minute, en zijn attest levert 
afdoende bewijs op dat aan al de vereisten van deze Wet 
met betrekking tot de vermindering van het aandelekapitaal 
voldaan is, en dat het aandelekapitaal van de maatschappij 
zodanig is als in de minute vermeld wordt. 

50. (1) Wanneer de minute geregistreerd is, wordt hij 
geacht het overeenkomstig gedeelte van de akte van op- 
richting van de maatschappij te vervangen en is hij even 
geldig en voor wijziging vatbaar alsof hij oorspronkelik daarin 
opgenomen was: en hij moet worden opgenomen in elk 
eksemplaar van de akte van oprichting, dat na de registratie 
ervan uitgereikt wordt 

(2) Verzuimt een maatschappij te voldoen aan de vereisten 
van dit artikel, dan wordt hij gestraft met een boete van 
ten hoogste één pond voor elk eksemplaar, ten aanzien waar- 
van het verzuim plaats gevonden heeft. 

51. Van een gewezen of tegenwoordig lid van de maat- 
sehappij kan, ten aanzien van enig aandeel, bij wijze van 
opvraging of bijdrage niet meer worden geéist dan het eventueel 
verschil bedraagt tussen -het gestorte bedrag, of (al naar 
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gelang) het eventueel verminderde bedrag dat geacht moet aandelen. 

worden gestort te zijn, op het aandeel en het bedrag van 
het aandeel als bij de minute vastgesteld : 

Met dien verstande dat, indien een krediteur die wegens © 
een hem verschuldigde som of hem toekomende vordering 
het recht heeft zich tegen de vermindering van het aandele- 
kapitaal te verzetten, door onbekendheid met de procedure 
in zake vermindering of met de aard en het gevolg daarvan 
ten aanzien van zijn vordering, niet op de lijst van krediteuren 
ingeschreven is en, na de vermindering, de maatschappij 
niet in staat is om, overeenkomstig de bedoeling van de be- 
palingen van deze Wet betrefiende likwidatie door het Hof, 
het bedrag van de aan de krediteur verschuldigde som of 
hem toekomende vordering te betalen, dan— 

(i) is een ieder die op de datum van de registratie van 
de order tot vermindering en van de minute lid 
van de maatschappij was, gehouden, voor de 
betaling van die verschuldigde som of vordering, 
een som bij te dragen niet hoger dan hij zou hebben 
moeten bijdragen indien de likwidatie van de maat- 
schappij begonnen was op de dag v6dr die registratic ;   en
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(ii) if the company is wound up, the Court, on the applica- 
tion of any such creditor, and proof of his ignorance 
as aforesaid may, if it thinks fit, settle accordingly 
a list of persons so liable to contribute, and make and 
enforce calls and orders on the contributories settled 
on the list as if they were ordinary contributories in 
a winding-up. 

Nothing in this section shall affect the rights of the contri- 
butories among themselves. 

52. If any director, manager, or officer of the company 
wilfully conceals the name of any creditor entitled to object 
to the reduction, or wilfully misrepresents the nature or amount 
of the debt or claim of any creditor, or if any director, manager, 
secretary or other officer of the company aids or abets in or is 
privy to any such concealment or misrepresentation as afore- 
said, every such director, manager, or officer shall be guilty 
of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding 
one hundred pounds, or to imprisonment without the option 
of a fine, for a period not exceeding twelve months or to both 
such fine and such imprisonment. 

. 
Penalty on 
concealment 
of name of 
creditor. 

58. In any case of reduction of capital, the Court may re- 
quire the company to publish as the Court directs the reasons 
for reduction, or such other information in regard thereto 
as the Court may think expedient with a view to give proper 
information to the public, and, if the Court thinks fit, the 
causes which led to the reduction. 

Publication 
of reasons for 
reduction. 

Registration of Unlimited Company as Limited. 

54. (1) Subject to the provisions of this section, any com- 
pany registered as unlimited may register under this Act as 
limited, but such registration as a limited company shall not 
affect any debts, liabilities, obligations, or contracts, incurred 
or entered into by, to, with, or on behalf of, the company 
before the registration. 

Registration 
of unlimited 
company as 
limited. 

(2) On registration in pursuance of this section, the Re- 
gistrar shall close the former registration of the company, 
and may dispense with the delivery to him of copies of any 
documents with which he was furnished on the occasion of 
the original registration of the company, but, save as aforesaid, 
the registration shall take place in the same manner and shall 
have effect as if it were the first registration of the company 
under this Act. 

Power of un., 09» An unlimited company having a share capital, may, by 
limited com. its resolution for registration as a limited company in pursuance 
pany to of this Act, do either or both of the following things, namely— 
provide for 
reserve share 
capital on 
registration 

(a) increase the nominal amount of its share capital by 
increasing the nominal amount of each of its shares, 
but subject to the condition that no part of the 
amount by which the share capital is so increased 
shall be capable of being called up, except in the event 
and for the purposes of the company being wound up ; 

(b) provide that a specified portion of its uncalled share 
capita! shall not be capable of being called up except 
in the event and for the purposes of the company 
being wound up. — 

Reserve Liability of Limited Company. 

56. A limited company may, by special! resolution, deter- 
mine that any portion of its share capital which has not been 
already called up shall not be capable of being called up, except 
in the event and for the purposes of the company being wound 
up, and thereupon that portion of its share capital shall not be 
capable of being called up except in the event and for the 
purposes aforesaid. 

Reserve . 
liability of 
limited 
company.   

(ii) indien de maatschappij gelikwideerd wordt, kan het 
Hof, op de applikatie van zulk een krediteur en op 
geleverd bewijs van zijn onbekendheid voornocimd, 
indien het zulks wenselik acht, dienovereenkomstig een 
lijst opmaken van personen, die aldus gehouden 
zijn bij te dragen, en opvorderingen tot betaling 
en bevelschriften uitmaken en dezelve doen gelden 
tegen de op de lijst vermelde kontribuanten alsof 
aij gewone kontribuanten in een lidwidatie waren. 

Het bepaalde in dit artikel tast de rechten van de bij- 
dragers onderling niet aan. : 

Strafbe- 52. Indien een direkteur, bestuurder of ambtenaar van Strat 
de maatschappij de naam van een krediteur, die recht hecft dreiging 

tegen het zich tegen de vermindering te verzetten, opzettelik verzwijgt 
of de aard of het bedrag van een aan een krediteur verschul- 
digde som of hem toekomende vordering opzettelik onjuist 
voorstelt, of indien een direkteur, bestuurder, sekretaris of 
ander ambtenaar van de maatschappij behulpzaam is bij 
of aanspoort tot of medeplichtig is aan zulk een verzwijging 
of onjuiste voorstelling voornoemd, maakt elke zodanige 
direkteur, bestuurder of ambtenaar zich schuldig aan een 
overtreding en wordt gestraft met een boete van ten hoogste 
honderd pond of met gevangenisstraf zonder alternaticf van 
boete, van ten hoogste twaalf maanden, of met zowel bocte 
als gevangenisstraf. 

53. In elk geval van vermindering van kapitaal kan het 
Hof de maatschappij verplichten om, al naar het Hof gelast, 
de redenen voor de vermindering bekend te maken of zulke 
andere inlichtingen in verband daarmede als het Hof voor 
de behoorlike inlichting van het publick wenselik acht, als- 
mede, indien het Hof zulks raadzaam acht, de oorzaken 
welke tot de vermindering geleid hebben. 

verzwijgen 
van de naam 
van een 
krediteur. 

Bekend- 
maken van 
de redenen 
voor de ver: 
mindering 

Registratie van onbeperkte maatschappi) als beperkt. 

54, (1) Met inachtneming van de bepalingen van dit artikel Registratie 
kan een als onbeperkt geregistreerde maatschappij zich 72" 
krachtens deze Wet als beperkt laten registreren; doch zulk maatsehap- 
een registratie als beperkte maatschappij heeft geen invloed pij als 
op de schulden, verplichtingen, verbintenissen of overeen- beperkt. 
komsten welke vor de registratie gemaakt of aangegaan 
zijn door, voor, met of namens de maatschappij. 

(2) Bij registratie ingevolge dit artikel sluit de Registrateur 
de vroegere registratie van de maatschappij af en kan hij 
vrijstelling verlenen van het indienen bij hem van doku- 
menten welke bij gelegenheid van de oorspronkelike registratie 
aan hem verstrekt zijn, maar vindt de registratie, behoudens 
als voornoemd, op dezelfde wijze plaats en heeft dezelfde 
rechtsgevolgen alsof hij de eerste registratie van de maat- 
schappij krachtens deze Wet was. 

55. Hen onbeperkte maatschappij] met een aandelekapitaal Bovoegd- 
kan, bij zijn besluit tot registratie als beperkte maatschappij heid van on- 
krachtens deze Wet, een van de volgende dingen, of beide, beperkte 

: maatschap- 
doen, namelik :— pij om bij de 

(a) Het nominale bedrag van zijn aandelekapitaal ver- registratie 
meerderen door de vermeerdering van het nominale voorziening 

bedrag van elk van zijn aandelen, met dien verstande te maken 
echter, dat geen gedeelte van het bedrag, waarmede nandelen 
het aandelekapitaal aldus vermeerderd is, opgevraagd kapitaal. 
zal kunnen worden, behalve in het yveval en voor 
het doel van de likwidatie van de maatschappij ; 

(b) bepalen dat een bepaald gedeelte van zijn niet- 
opgevraagd aandelekapitaal niet opgevraagd zal 
kunnen worden, behalve in het geval en voor het 
doel van de likwidatie van de maatschappij. 

Reserve aansprakelikheid van beperkte maatschap pi). 

56. Een beperkte maatschappij kan, bij speciaal besluit, Reserve aan- 
bepalen dat een gedeelte van zijn aandelekapitaal dat niet sprakelik- 
reeds opgevraagd is, niet opgevraagd zal kunnen worden bid van be- 

. “as i erkte maat 
behalve in het geval en voor het doel van de likwidatie van schappij. 
de maatschappij; en daarna mag dat gedeelte van zijn 
aandelekapitaal niet opgevraagd worden behalve in het geval 
en voor de dveleinden voornoemd.
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Unlimited Liability of Directors. 

57. (1) In a limited company the liability of the directors 
or managers, or of a managing director, may, if so provided 
by the memorandum, be unlimited. 

(2) In a limited company in which the liability of a director 
or manager is unlimited, the directors or managers of the 
company (if any) and the member who proposes a person for 
election or appointment to the office of director or manager, 
shall add to that proposal a statement that the liability of the 
person holding that office will be unlimited, and the promoters, 
directors, managers, and secretary (if any) of the company, or 
one of them shall, before the person accepts the office or acts 
therein, give him notice in writing that his liability will be 
unlimited. 

(3) If any director, manager, or proposer makes default 
in adding such statement, or if any promoter, director, manager, 
or secretary makes default in giving such notice, he shall be 
liable to a fine not exceeding one hundred pounds, and shall 
also be hable for any damage which the person so elected or 
appointed may sustain by reason of the default, but the liability 
of the person elected or appointed shall not be affected by the 
default. : 

58. (1) A limited company, if so authorised by its articles, 
may, by special resolution, alter its memorandum so as to 
render unlimited the lability of its directors, or managers, 
or of any managing director. 

(2) Upon the confirmation of such special resolution the 
provisions thereof shall be as valid as if they had been originally 
contained in the memorandum; and a copy of the special 
resolution shall be embodied therein or annexed to every 
copy of the memorandum issued after the confirmation of the 
resolution. 

(3) If a company makes default in complying with the re- 
quirements of this section, it shall be liable to a fine not exceed- 
ing one pound for each copy in respect: of which default is 
made and every director, manager, secretary or other officer 
who knowingly and wilfully permits the default shall be liable 
to a like penalty. 

CHAPTER III. 

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION. 

Office and Name. 

59. (1) Every company shall have a registered office in the 
Union to which all communications and notices may be 
addressed. 

(2) Notice of the situation of such registered office, and of 
any change in the situation, shall be given to the Registrar, 
who shall record the same. Until such notice is given the 
company shall not be deemed to have complied with this 
section : 

Provided that an existing company, the situation of the 
registered office whereof is not recorded in the Companies 
Registration Office shall give notice to the Registrar, within 
three months after the commencement of this Act, of such 

situation. 
(3) If a company carries on business without complying 

with the requirements of this section, it shall be liable to a fine 
not exceeding five pounds for every day during which it so 
carries on business. 

60. (1) Every limited company— 

(a) shall paint or affix, and keep painted or affixed its 
name on the outside of every office or place in which 
its business is carried on in a conspicuous position, 
and in letters easily legible ; 

(b) shall have its name engraved in legible characters on 
its seal (if any) ;   

Onbeperkte aansprakelikheid van Direkteuren. 

57. (1) In een beperkte maatschappij kan de aansprake- Een be- 
likheid van de direkteuren of bestuurders, of van een besturend eeatoy ken 
Seated onbeperkt zijn, indien de akte van oprichting dat Girolteuren 
epaalt. met onbe- 
(3) In het geval van cen beperkte maatschappij, waarin perkte aan- 

de aansprakelikheid van een direkteur of bestuurder onbeperkt a, 
is, moeten de direkteuren of bestuurders van de maatschappij “°° 7°??°™ 
(zo die er zijn) en het lid, dat een persoon voor verkiezing 
tot het ambt van direkteur of bestuurder voorstelt, bij dat 
voorstel een verklaring voegen dat de aansprakelikheid van 
de persoon, die dat ambt bekleedt, onbeperkt zal zijn, en 
de promotors, direkteuren, bestuurders en sekretaris van 
de maatsehappij of een hunner moeten aan de persoon, voordat 
hij het ambt aanneemt of tijdelik bekleedt, schriftelik kennis 
geven dat zijn aansprakelikheid onbeperkt zal zijn. 

(3) Indien een direkteur, bestuurder of voorsteller verzuimt 
zulk een verklaring er bij te voegen, of indien een promotor, 
direkteur, bestuurder of sekretaris verzuimt aldus kennis te 
geven, wordt hij gestraft met een boete van ten hoogste 
honderd pond, en is eveneens aansprakelik voor de schade 
welke de aldus gekozen of benoemde persoon om reden van 
het verzuim lijden mocht; doch de aansprakelikheid van 
de gekozen of benoemde persoon wordt door het verzuim 
niet aangetast. 

58. (1) Een beperkte maatschappij, daartoe door 
statuten gemachtigd, kan bij speciaal besluit zijn akte van nn : 
oprichting aldus wijzigen dat de aansprakelikheid van zijn schappij_ aa 
direkteuren of bestuurders of van een besturend direkteur waarbij de 

“jn Speciaal be- 
sluit van be- 

onbeperkt gemaakt wordt. aansprake- 
(2) Na de bekrachtiging van zulk een speciaal besluit zijn ee 

de bepalingen daarvan even geldig alsof zij oorspronkelik cnbéperice 
in de akte van oprichting vervat waren; en een eksemplaar gemaakt 

van het speciale besluit moet daarin worden opgenomen of wordt. 
gehecht worden aan elk eksemplaar van de akte van oprichting 
dat na de bekrachting van het besluit uitgereikt wordt. 

(3) Indien een maatschappij verzuimt aan de vereisten 
van dit artikel te voldoen, wordt hij gestraft met een boete 
van ten hoogste een pond voor elk eksemplaar ten aanzien 
waarvan het verzuim plaats gevonden heeft en elke direkteur, 
bestuurder, sekretaris of andere ambtenaar die desbewust en 
opzettelik het verzuim toelaat wordt met een gelijke boete 
gestraft. 

HOOFDSTUK. III. 

Brestuurk EN ADMINISTRATIE. 

Kantoor en naam. 

59. (1) Elke maatschappij heeft een geregistreerd kantoor Geregi- 
in de Unie, naar hetwelk alle mededelingen en kennisgevingen streerd kan- 
geadresseerd kunnen worden. toor wan 

(2) Van de ligging van zulk een geregistreerd kantoor en Pi, senap- 
van enige verandering van ligging moet kennis gegeven worden © 
aan de Registrateur die dezelve optekent. Totdat zodanige 
kennisgeving geschied is, wordt de maatschappij niet geacht 
aan dit artikel te hebben voldaan : 

Met dien verstande dat een bestaande maatschappij, van 
welks geregistreerde kantoor de ligging niet opgetekend is 
in het registratiekantoor van de maatschappij, aan de Regi- 
strateur binnen drie maanden na de inwerkingtreding van 
deze Wet kennis moet geven van die ligging. 

(3) Doet een maatschappij zaken zonder aan de vereisten 
van dit artikel te hebben voldaan, dan wordt hij gestraft 
met een boete van ten hoogste vijf pond voor elke dag waatrop 
hij aldus bezigheid drijft. 

60. (1) Elke beperkte maatschappij is verplicht— 

(a) zijn naam aan de buitenkant van elk kantoor of Bekend- 
elke plaats, waarin zijn bezigheid gedreven wordt, making van 
op een in het oog vallende plaats en in gemakkelik peperkte 
leesbare letters schilderen of bevestigen, en geschilderd maat- 
en bevestigd houden : schappij. 

(b) zijn naam in leesbare letters in zijn zegel laten graveren 
(indien hij er een heeft) ;
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(c) shall have its name mentioned in legible characters in 
all notices, advertisements, and other official publica- 
tions of the company, and in all bills of exchange, 
promissory notes, endorsements, cheques, and orders 
for money or goods purporting to be signed by or 
on behalf of the company, and in all bills of parcels, 
invoices, receipts, and letters of credit of the company. 

(2) If a limited company does not paint or affix, and keep 
paintedfor affixed, its name in manner directed by this Act, 

it shall be liable to a fine not exceeding five pounds for not 
so painting or affixing its name, and for every day during 
which its name is not so kept painted or affixed. 

(3) If any director, manager, secretary or other officer of a 
limited company or any person on its behalf, uses or authorises 
the use of any seal purporting to be a seal of the company 
whereon its name is not so engraven as aforesaid, or issues or 
authorises the issue of any notice, advertisement, or other 
official publication of the company or signs or authorises to be 
signed on behalf of the company any bill of exchange, pro- 
missory note, endorsement, cheque, order for money or goods, 
or issues or authorises to be issued any bill of parcels, invoice, 
receipt, or letter of credit of the company, wherein its name is 
not mentioned in manner aforesaid, he shall be liable to a fine 
not exceeding fifty pounds, and shall further be liable to the 
holder of any such bill of exchange, promissory note, cheque, 
or order for money or goods, for the amount thereof, unless 
the same is duly paid by the company. 

Meetings and Proceedings. 

(c) zijn naam in leesbare letters vermelden in alle kennis- 
gevingen, advertenties, en andere officiéle bekend- 
makingen van de maatschappij, en op alle wissels, 
promessen, endossementen, cheques, yeld- of goederen- 
orderbriefjes welke getekend heten te zijn door of 
namens de maatschappij, alsmede op alle aflever- 
briefjes, fakturen, kwitanties en kredietbrieven van 
de maatschappij. 

(2) Indien een beperkte maatschappij zijn naam niet op 
de volgens deze Wet voorgeschreven wijze schildert of bevestigt 
of geschilderd of bevestigd houdt, wordt hij gestraft met 
een boete van ten hoogste vijf pond wegens het niet aldus 
schilderen of bevestigen van zijn naam, en voor elke dag 
waarop hij zijn naam niet aldus geschilderd of bevestigd houdt. 

(8) Indien een direkteur, bestuurder, sekretaris of ander 
ambtenaar van een beperkte maatschappij, of iemand namens 
de maatschappij, een zegel, dat een zegel van de maatschappij 
heet te zijn en waarop zijn naam niet gegraveerd is als voor 
meld, gebruikt of tot het gebruik ervan machtiging verleent, 
of een kennisgeving, advertentie of andere officiéle publikatie 
van de maatschappij uitreikt of tot het uitreiken ervan machti- 
ging verleent, of een wissel, promesse, endossement, cheque, 
geld- of goederenorderbriefjes ondertekent of tot de onder- 
tekening ervan machtiging verleent, of een afleverbriefje, 
faktuur, kwitantie of kredietbrief van de maatschappij waarin 
zijn naam niet op de bovengenoemde wijze vermeld staat, uit- 
reikt of tot de uitreiking ervan machtiging verleent, wordt 
hij gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond en 
is voorts tegenover. de houder van zulk een wissel, promesse, 
cheque, geld- of goederenorderbriefje aansprakelik voor het 
bedrag daarvan, tenzij deze door de maatschappij betaald 
wordt. 

Vergaderingen en verrichtingen. 

ad
 

61. (1) A general meeting of every company shall, subject 
to the provisions of section twenty-six, be held within one 61. (1) Ken algemene vergadering van elke maatschappij Jaarlikse 

. year after the date of the incorporation of the company andjmoet, met inachtneming van de bepalingen van artikel zes algemene 
44 on or before that date in every succeeding year, and, if not|en twintig, gehouden worden binnen een jaar na de datum Vereedering 
24 so' held, the company shall be liable to a fine not exceeding|van de inlijving van de maatschappij en op of voor die datum 

® fifty pounds. in elk volgend jaar. Wordt geen vergadering aldus gehouden, 
dan wordt de maatschappij gestraft met een boete van ten 

(2) When default has been made in holding a meeting of hoogste vijftig pond. 

Annual 
general 
meeting. 

  

   

  

   

the company in accordance with this section, the Court may 
on the application of any member of the company, call or 
direct the calling of a general meeting of the company. 

(2) Wanneer verzuimd wordt overeenkomstig dit artikel 
een vergadering van de maatschappij te houden, kan het 
Hof, op aanzoek van een lid van de maatschappij, een alge- 
mene vergadering van de maatschappij bijeenroepen of last 
geven die bijeen te roepen. f. 

Statutory 62. (1) Every company limited by shares shall, within a 
meeting of period of not less than one month nor more than three months 62. (1) Elke door aandelen beperkte maatschappij moet Wettelik 

Peny> from the date at which the company is entitled to commence binnen een tijdperk van niet minder dan cen maand en niet voorgeschre- 

business, hold a general meeting of the members of the com-}™¢er dan drie maanden, gerekend van de datum waarop de cadena ean 
pany, which shall be called the statutory meeting. maatschappij met het drijven van zijn zaken mag aanvangen de maat- 

’ een algemene vergadering van de leden van de maatschappij schappij 

(2) The directors shall, at least fourteen days before the 
day on which the meeting is held, transmit a report (in this 
Act called “the statutory report’) to every member of the 

company and to every other person entitled under this Act 
to receive it. 

(3) The statutory report shall be certified by not less than 

two directors of the company, or, where there are less than 

two directors, by the sole director and manager, and shall 
state— 

(a) the total number of shares allotted, distinguishing 
shares allotted as fully or partly paid up otherwise 
than in cash, and stating in the case of shares partly 
paid up the extent to which they are so paid up, and 
in either case the consideration for which they have 
been allotted ; 

(b) the total amount of cash received by the company in 

respect of all the shares allotted, distinguished as 
aforesaid ; 

bouden, bij deze Wet een wettelik voorgeschreven vergadering 
genoemd. 

(2) De direkteuren moeten minstens veertien dagen véér 
de datum, waarop de vergadering gehouden wordt, een verslag 
zenden (in deze Wet een wettelik voorgeschreven verslag 
genoemd) aan elk lid van de maatschappij en aan elk ander 
persoon, die krachtens deze Wet tot het ontvangen daarvan 
gerechtigd is. 

(3) Het wettelik voorgeschreven verslag moet door niet 
minder dan twee direkteuren van de maatschappij of, wanneer 
er minder dan twee direkteuren zijn, door de enige direkteur 
en de bestuurder worden gewaarmerkt, en moet bevatten :— 

(a) Het totaal aantal toegekende aandelen, afzonderlik 
vermeldende geheel of gedeeltelik anders dan in 
kontanten betaalde aandelen, met vermelding, in 
geval van gedeeltelik betaalde aandelen, tot welk 
bedrag zij aldus betaald zijn en, in beide gevallen, de 
redenen voor de toekenning ervan; 

(6) het totaal bedrag aan kontanten, door de maat-   schappij ontvangen voor al de toegekende aandelen, 
met afzonderlike vermelding als voornoemd ; ,
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(c) an abstract of the receipts of the company on account 
of its capital, whether from shares or debentures, and 
of the payments made thereout, up to a date within 
seven days of the date of the report, exhibiting under 
distinctive headings the receipts of the company 
from shares and debentures and other sources, the 
payments made thereout, and particulars concerning 
the balance remaining in hand, and an account or 
estimate of the preliminary expenses of the company ; 

(d) the names, addresses, and occupations of the directors, 
auditors, managers (if any), and secretary of the 
company ; and 

(e) the particulars of any contract, the modification of 
which is to be submitted to the meeting for its ap- 
proval, together with the particulars of the modifica- 
tion or proposed modification. 

(4) The statutory report shall, so far as it relates to the 
shares allotted by the company, and to the cash received in 
respect of such shares, and to the receipts and payments of 
the company on capital account, be certified as correct by 
the auditors of the company. 

(5) The directors shall cause a copy of the statutory report, 
certified as by this section required, to be lodged with the 
Registrar forthwith after the transmission thereof to the 
members of the company. 

(6) The directors shall cause a list showing the names and 
addresses of the members of the company, and the number of 

shares held by them respectively, to be produced at the com- 
mencement of the meeting, and to remain open and accespible 
to any member of the company during the continuance of the 
meeting. 

(7) The members of the company present at the meeting 
shall be at liberty tu discuss any matter relating to the forma- 
tion of the company, or arising out of the statutory report, 
whether previous notice has been given or not, but no resolu- 
tion of which notice has not been given in accordance with 
the articles or with section szcty-five may be passed. 

(8) The meeting may adjourn from time to time, and at any 
adjourned meeting any resolution of which notice has been 
given in accordance with the articles, either before, at, or 
subsequently to the former meeting, may be passed, and the 
adjourned meeting shall have the same powers as an original 
meeting. 

(9) Ifa petition is presented to the Court in manner provided 
by Chapter IV. for winding up the company on the ground of 
default in lodging the statutory report or in holding the statutory 
meeting, the Court may, instead of directing that the com- 
pany be wound up, give directions for the statutory report to 
be lodged or for a meeting to be held, or make such other 
order as may be just. 

(10) If default is made on complying with any provision of 
this section which expressly imposes a duty on the directors, 
each of them shall be liable to a fine not exceeding five pounds 
for every day during which the default continues. 

(11) The provisions of this section shall not apply to such 
association as is licensed under section twenty-one of this Act. 

F638. (1) Notwithstanding anything in the articles of a 
company, the directors of a company shall, on the requisition 
of the holders of not less than one-tenth of the issued share 
capital of the company upon which all calls or other sums 
then due have been paid, forthwith proceed to convene an 
extraordinary general meeting of the company. 

(c) een korte opgaaf van de ontvangsten van de maat- 
schappij op rekening van zijn kapitaal, hetzij voor 
aandelen of obligaties, en van de betalingen daaruit 
gedaan, tot op een datum binnen zeven dagen van 
de datum van het verslag, welke opgaaf onder 
afzonderlike hoofden vermelden moet de ontvangsten 
van de maatschappij uit aandelen en obligaties en 
andere bronnen, de betalingen daaruit gedaan, en 
biezonderheden aangaande het. voorhanden saldo, 
en een opgaaf of begroting van de voorlopige uit- 
gaven van de maatschappij ; 

(d) de namen, het adres en het beroep van de direkteuren, 
auditeuren, bestuurders (zo die er zijn) en van de 
sekretaris van de maatschappij; en 

(e) de biezonderheden van overeenkomsten waarvan de 
wijziging aan de goedkeuring van de vergadering 
onderworpen zal worden, tezamen met de biezonder- 

heden van de wijziging of van de voorgestelde 
wijziging. 

(4) Het wettelik voorgeschreven verslag moet, voor zover 
het betrekking heeft op de door de maatschappij toegekende 
aandelen, op de voor die aandelen ontvangen kontanten en 
op de ontvangsten en uitgaven van de maatsedappij op de 
kapitaalrekening, als juist gewaarmerkt worden door de 
auditeuren van de maatschappij. 

(5) De direkteuren moeten een afschrift van het wettelik 
voorgeschreven verslag bij de Registrateur laten deponeren 
onmiddellik na de toezending ervan aan de leden van de 
maatschappij. 

(6) De direkteuren moeten een lijst, welke de namen, het 
beroep, en het adres van de leden van de maatschappij, als- 
mede het aantal aandelen respektievelik door elk hunner 
bezeten, bevat bij het begin van de vergadering ter tafel 
doen leggen en er gedurende de vergadering inzage van ver- 
lenen aan de leden van de maatschappij. 

(7) De ter vergadering aanwezige leden van de maat- 
schappij mogen enige zaak bespreken welke de oprichting 
van de maatschappij betreft of welke voortspruit uit het 
wettelik voorgeschreven verslag, hetzij al dan niet van te 
voren daarvan kennis gegeven is, doch er kan geen voorstel 
worden aangenomen waarvan van te voren geen kennis ge- 
geven is overeenkomstiy de statuten of artikel wijf en zestig 
van deze Wet. 

(8) De vergadering kan van tijd tot tijd worden verdaagd. 
Een besluit, waarvan overeenkomstig de statuten kennis 
gegeven is hetzij véér, op of na de vorige vergadering, kan 
op een verdaagde vergadering genomen worden. De ver- 
daagde vergadering bezit dezelfde bevoegdheden als een 
oorspronkelike vergadering. 

(9) Indien, op de wijze in Hoofdstuk IV omschreven, een 
verzoek bij het Hof ingediend wordt tot likwidatie van de 
maatschappij op grond van verzuim om het wettelik voor- 
geschreven verslag in te dienen of zulk een vergadering te 
houden kan het Hof, instede te gelasten dat de maatschappij 
gelikwideerd wordt, gelasten dat het wettelik voorgeschreven 
verslag ingediend of de vergadering gehouden wordt, of het 
kan een ander billik bevel uitvaardigen. 

(10) Indien verzuimd wordt te voldoen aan de bepalingen 
van dit artikel, waarbij uitdrukkelik een plicht aan de direk- 
teuren opgelegd wordt, wordt elk hunner gestraft met een 
boete van ten hoogste vijf pond voor elke dag waarop het 
verzuim voortduurt. 

(11) De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing 
in het geval van een vereniging die een licentie heeft volgens 
artikel een en twintig van deze Wet. 

63. (1) Niettegenstaande wat ook bepaald is in de statuten 
van een maatschappij, moeten de direkteuren van een maat- 
schappij, op verzoek van de houders van niet minder dan 
een-tiende van het uitgegeven aandelekapitaal van de maat- 
schappij, waarop alle opvragingen of andere alsdan opeisbare 
sommen betaald zijn, onmiddellik overgaan tot het beleggen 
van een buitengewone algemene vergadering van de maat-   
schapplj. 
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(2) The requisition shall state the objects of the meeting, 
and shall be signed by the requisitionists and deposited at 
the registered office of the company, and may consist of 
several documents in like form, each signed by one or more 
requisitionists. 

(3) If in the case of a mecting at which no cxtraordinary 
or special resolution is to be proposed the directors of the 
company do not proceed to cause such a meeting to be held 
within twenty-one days from the date of the requisition being 
so deposited, the rcquisitionists, or a majority of them in value, 
may themselves convene the meeting, but any meeting so 
convened shall not be held after three months from the date 
of the deposit. 

(4) If at any such meeting an extraordinary or special re- 
solution is to be proposed by one of the requisitionists, the 
period of notice of the meeting shall be given in accordance 
with the provisions of section sixty-five, but the meeting so 
convened shall not be held later than four months from the 
date of the deposit. 

(5) If at any such meeting a resolution requiring confirma- 
tion at another meeting is passed, the directors shall forthwith 
convene a further extraordinary general meeting for the 
purpose of considering the resolution, and, if thought fit, of 
confirming it as a special resolution; and, if the directors do 
not convene the meeting within seven days from the date of 
the passing of the first resolution, the requisitionists, or a 
majority ofithem in value, may themselves convene the 
meeting. 

(6) Save as in sub-section (4) is provided, any meeting con- 
vened under this section by the requisitionists shall be con- 
vened in the same manner, as nearly as possible, as that in 
which meetings are to be convened by. directors. 

(2) Het verzoek moet het doel van de vergadering ver- 
melden ; het moet door de aanvragers getekend en gedeponeerd 
worden op het. geregistreerde kantoor van de maatschappij, 
en het kan bestaan uit verschillende dokumenten van gelijke 
vorm, elk getekend door een of meer aanvragers. 

(3) Indien, ingeval van een vergadering waarop geen buiten- 
gewoon of speciaal besluit voorgesteld zal worden, de direk- 
¢euren van de maatschappij niet overgaan tot het beleggen 
van zulk een vergadering binnen een en twintig dagen, ge- 
rekend van de datum waarop het verzoek aldus gedeponecrd 
is, kunnen de aanvragers, of de meerderheid van hen in gelds- 
waarde, zelf een vergadering beleggen ; doch een aldus belegde 
vergadering mag niet worden gehouden na drie maanden, 
gerekend van de datum waarop het verzoek gedeponeerd is. 

(4) Indien op zulk een vergadering een buitengewoon of 
speciaal besluit door een van de aanvragers, voorgesteld 
zal worden, moet van de vergadering zo lang tevoren kennis 
worden gegeven als bepaald is in artikel vif en zestig, maar 
een aldus belegde vergadering mag niet later worden gehouden 
dan vier maanden, gerekend van de datum waarop het ver- 
zoek gedeponeerd is. 

(5) Indien op zulk een vergadering een besluit wordt ge- 
nomen waarvoor bekrachtiging op een andere vergadering 
fmodig is, moeten de direkteuren onmiddellik een verdere 
buitengewone algemene vergadering beleggen ter behandeling 
van het besluit en desverlangd ter bekrachtiging daarvan 
als een speciaal besluit. Beleggen de direkteuren de ver- 
gadering niet binnen zeven dagen, gerekend van de datum 
van het nemen van het eerste besluit, dan kunnen de aan- 
vragers, of een meerderheid van hen in geldswaarde, zelf de ver 
gadering beleggen. : 

(6) Behalve ‘als voorzien is in sub-artikel (4) moet een 
vergadering, krachtens dit artikel door de aanvragers belegd 
zoveel mogelik op dezelfde wijze belegd worden als waarop 
vergaderingen door de direkteuren moeten worden belegd. 

64, Behalve als anderszins door deze Wet bepaald is, 

  
Bepalingen 

Provisions . .. 64, Save as is otherwise provided by this Act, the manner,|zijn de wijze, tijd en plaats waarop en waar de algemene betreffende 
as to meet- time, and place of holding general meetings of a company (in-|vergaderingen (met inbegrip van de wettelik voorgeschreven Vorgaderin 
ing and — cluding the statutory meeting) and the regulation of pro-|vergadering) gehouden worden, en de regeling van de ver- So. un. 

votes. ceedings at general meetings of a company shall be as provided/richtingen op algemene vergaderingen van een maatschappij, 
by the articles. zodanig als bij de statuten is voorzien. 

65. (1) Niettegenstaande wat ook bepaald is in de statuten is- 
Notices to 65. (1) Notwithstanding anything in the articles, no extra-|jg een huitenseween of speciaal hestuit, van een maatschappij, corioet aan 

foreign share- ordinary or special resolution er company, nor any act his noch een daad of ding, door een maatschappij of zijn direkteuren vreemde 
olders in thing done by a company or its directors requiring under this|gedaan, waarvoor krachtens deze Wet de bekrachtiging van ®®24eel- | 

oo iors re. Act the sanction of an extraordinary or special resolution, cen buitengewoon of speciaal besluit vereist wordl, elie nova wen 
quiring the shall be valid unless notice, as in this section is prescribed, be tenzij, op de wijze als in dit artikel wordt bepaald, kennis- aangelegen- 
sanction of given of the meeting at which the extraordinary or special geving geschiedt van de vergadering, waarop het buitengewone heden welke 

ordinary or resolution or act or thing requiring the sanction of such a re-lof speciale besluit of daad of ding waarvoor de bekrachtiging bekrachti- 
special re. solution is to be proposed. _|van zulk een besluit vercist wordt, voorgesteld zal worden. Buitenge. 
solution. . : : (2) Indien het geregistreerde adres van een aandeelhouder WO? of 

(2) If the registered address of any shareholder is outside/pyiten de Unie maar in Zuid-Afrika i speciaal be. 
the Union but in South Africa, notice of the meeting shall be tka is, moet de oproep tot. de suis vergadering, tenminste drie weken véér de voor de vergadering vereisen, 
published three weeks at least before the date fixed for the bepaalde datum gepubliceerd worden, in de Staatskoerant en in 
meeting in the Gazette and in a leading daily newspaper published 
in Cape Town and Johannesburg, and, if the registered office of 
the company is situate in Natal or the Orange Free State, also 
in a leading daily newspaper published in Pietermaritzburg 
or Bloemfontein (as the case may be). If the registered address 
of any shareholder is outside South Africa, notice of the meet- 
ing shall bé published two months at least before the date 
fixed for the meeting in a leading daily newspaper published 
in London. If the registered addresses of any shareholders 

. are in one case within and in another case outside South Africa, 
the notice shall be published in all the publications herein 
described two months at least before the date fixed for the 
meeting. 

(3) Nothing in this section shall be construed as preventing 
a company giving such a notice, in lieu of so publishing it, by 

een toonaangevend dagblad, dat in Kapstaad of Johannes- 
burg verschijnt, en, indien het geregistreerde kantoor van de 
maatschappij gelegen is in Natal of de Oranje Vrijstaat, ook 
in een toonaangevend dagblad dat respektievelik in Pieter- 
maritzburg of Bloemfontein verschijnt. Indien het ge- 
registreerde adres van een aandeelhouder buiten Zuid-Afrika 
is, moet, tenminste twee maanden védr de datum waarop de 
vergadering is vastgesteld, de oproep daartoe verschijnen in 
een toonaangevend dagblad, dat in Londen verschijnt. Indien 
de geregistreerde adressen van aandeelhouders in het ene 
geval in en in het andere geval buiten Zuid-Afrika zijn, moet 
de oproep tenminste twee maanden vdéér de voor de verga- 
gadering bepaalde datum in al de hierin genoemde bladen 
verschijnen. 

(3) Het bepaalde in dit artikel belet de maatschappij niet om 
in stede van zulk een oproep aldus te plaatsen, die per franco  
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prepaid registered post addressed to each. member at his|geregistreerde brief, aan elk lid aan zijn geregistreerd adres 
registered address. te zenden. 

(4) For the purposes of this section— (4) Voor dei dostesade van aeeecae 

betekent “ geregistreerd adres ” het door de aandeelhouder 

“reoistered address”? means the address given by the gegeven adres dat in de boeken van de maatschappij 
shareholder and registered in the books of the com- opgetekend 1S als het adres waarheen kennisgevingen 
pany as the address to which notices of meetings van vergaderingen aan die aandeelhouder gezonden 
may be sent to him, but shall in no case (except where kunnen worden, maar in geen geval (behalve ingeval 
the shareholder is a director, manager, secretary, or de _aandeelhouder een direkteur, bestuurder, sekre- 
officer of the company) be the address of the re- taris of ambtenaar van de maatschappij is) mag dat het 
vistered office of the company, or of any branch adres zijn van het geregistreerde kantoor van de maat- 
register hereinbefore described ; and : schappij, of van een takregister hiervoren om- 

“South Africa” includes any part of Africa south of Schreven ; en . . 
the Equator. omvat “ Zuid-Afrika” enig gedeelte van Afrika, ten 

zuiden van de evenaar. 

(5) Nothing in this section contained shall apply to a private} (5) Geen der bepalingen van dit artikel zijn van toepassing 
company. op een private maatschappij. 

ae 66. Een maatschappij die lid is van een andere maatschappij Vertegen- 
Representa. 66, A company which is a member of another company/kan, bij besluit van de direkteuren, een van zijn ambtenaren of woordiging 
oe a= may, by resolution of the directors, authorise any of its officersjeen ander persoon niachtigen om als zijn vertegenwoordiger op Pohenpijed 
meetings of OF any other person to act as its representative at any meeting|te treden op een vergadering van die maatschappij ; en de aldus op verga- 
other com- of that other company, and the person so authorised shall be|zemachtigde persoon oefent, namens de maatschappij, welke hij detingen van 
panies of entitled to exercise the same powers on behalf of the company|vertegenwoordigt, dezelfde rechten uit alsof hij een individueel paderezaaats 
which they which he represents as if he were an individual shareholder|aandeelhouder van die andere maatschappij was. schappyen | 
are members, : waarvan Z1j 

of that other company. leden zijn. 

Extra- 
ordinary and 
special re- 
solutions. 

67. (1) A resolution shall be an extraordinary resolution 
when it has been passed by a majority of not less than two- 
thirds of such members entitled to vote as are present in person 
or by proxy (where proxies are allowed) at a general meeting 
of which notice, specifying the intention to propose the resolu- 
tion, and the general nature thereof, has been duly given, and 
at which members entitled in the aggregate to not less than 
one-fourth of the total votes of the company are present in 
person or by proxy (where proxies are allowed) : 

Provided that if less than one-fourth of the total votes be 
present at the meeting, it shall stand adjourned to the same 
day in the following week, or, if that day is a public holiday 
to the next succeeding day other than a public holiday. At 
the adjourned meeting the members present in person or by 
proxy (where proxies are allowed) may deal with the business 
for which the original meeting was convened, and a_ resolution 
passed by not less than two-thirds of such members shall be 
deemed to be an extraordinary resolution, notwithstanding 
that less than one-fourth. of the totalZvotes aforesaid be 
present. 

(2) A resolution shall be a special resolution when it has 
been—- 

(wv) passed in manner required for the passing of an extra 
ordinary resolution: and 

(6) confirmed by a majority of such members entitled to 
vote as are present in person or by proxy (where 
proxies are allowed) at a subsequent general meeting, 
of which notice has been duly given and held after 
and interval of not less than fourteen days, nor more 
than one month, from the date of the first meeting. 

(3) At any meeting at which an extraordinary resolution is 
submitted to be passed or a special resolution is submitted to 
be passed or confirmed, a declaration of the chairman that the 
resolution is carried shall, unless a poll is demanded, be con- 
clusive evidence of the fact without proof of the number or 
proportion of the votes recorded in favour of or against the 
resolution. 

(4) At any mecting, at which an extraordinary resolution 
is submitted to be passed or a special resolution is submitted 
to be passed or confirmed, a poll may be demanded by a person 
or persons for the time entitled according to the articles to 

67. (1) Hen besluit is een buitengewoon besluit wanneer het Buiten- 
genomen is door een meerderheid van niet minder dan twee- 20¥0n? en 
derden van de aanwezige of bij volmacht teg digd peviate g J verbesenwoordigae phesluiten. 
stemgerechtigde leden -(wanneer vertegenwoordiging bij vol-- 
macht geoorloofd is), op een algemene vergadering waarvan, 
onder opgave van het voor te stellen besluit en de algemene 
aard daarvan, behoorlik kennis gegeven is en waarop leden, die 
gezamenlik tot niet minder dan een-vierde van het totale aantal 
stemmen van de maatschappij gerechtigd zijn, persoonlik 
tegenwoordig of bij volmacht vertegenwoordigd zijn (wan- 
neer vertegenwoordiging geoorloofd is) : 

Met dien verstande dat, indien minder dan een vierde van 
het totaal aantal stemmen op de vergadering tegenwoordig 
is, deze verdaagd moet worden tot de zelfde dag in de daarop 
volgende week of, indien die dag een openbare feestdag is, 
tot de eerstvolgende dag welke geen feestdag is, Op de ver- 
daagde vergadering kunnen de leden, die in persoon of bij vol- 
macht tegenwoordig zijn (wanneer vertegenwoordiging ge- 
oorloofd is), de zaken behandelen waarvoor de oorspronkelike 
vergadering belegd was, en een besluit, genomen door niet 
minder dan twee-derden van zodanige leden, wordt geacht 
een buitengewoon besluit te zijn, ook al is minder dan een- 
vierde van het totaal aantal stemmen v oornoemd tegenwoordig 

(2) Een besluit is een speciaal besluit, indien het 

(a) genomen is op de wijze, vereist voor het nemen van 
een buitengewoon besluit ; en 

(b) bekrachtigd is door een meerderheid van de persoon- 
lik of bij volmacht tegenwoordige stemgerechtigde 
leden (wanneer vertegenwoordiging geoorloofd is) 
op een volgende algemene vergadering, waarvan 
behoorlik kennis gegeven is en welke gehouden wordt 
na een tussenruimte van niet minder dan veer- 
tien dagen en niet meer dan een maand, gerekend van 
de datum van de eerste vergadering. 

(3) Op een vergadering, waarop het nemen van een buiten- 
gewoon besluit het nemen of bekrachtigen van een speciaal 
besluit voorgesteld wordt, levert, tenzij een hoofdelike stem- 
ming verlangd wordt, de verklaring van de voorzitter dat het 
besluit is aangenomen afdoende bewijs daarvan zonder be 
wijs van het aantal of de verhouding van de stemmex eike 
voor of tegen het besluit uitgebracht zijn. 

(4) Op een vergadering, waarop het nemen van een buitenge- 
woon besluit het nemen of bekrachtigen van een speciaal besluit 
voorgesteld wordt, kan een hoofdelike stemming verlangd 
worden door een persoon of door personen die overeenkomstig 
de statuten alsdan tot het uitbrengen van een stem gerechtigd  
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vote, and holding not less than one-sixtieth of the share capital 
represented at the” mecting. 

(5) When a poll is demanded in accordance with this section, 
regard shall be had in computing the majority on the poll to 
the number of votes to which each member is entitled by the 
articles of the company. 

(6) For the purposes of this section notice of a meeting shall 
be deemed to be duly given and the meeting shall be deemed 
to be duly held when the notice is given and the meetiny held 
in manner provided by the articles, subject always, in the case 
of notice, to the provisions of section sity-five. 

68. (1) A copy of every special and extraordinary resolution 
shall, within fifteen days from the confirmation of the special 
resolution or from the passing of the extraordinary resolution 
(as the case may be), be transmitted to the Registrar, who shall, 
subject to the provisions of sub-section (2), record the same. A 
special or an extraordinary resolution shall be of no force or 
effect until so recorded. 

(2) The Registrar may, except upon the order of the Court 
refuse to record any extraordinary or special resolution so 
transmitted to him if such resolution appears to him to be 
contrary to the provision of the memorandum or articles of 
the company. 

(3) Where articles have been registered, a copy of every 
special resolution for the time being in force shall be embodied 
in or annexed to every copy of the’ articles issued after the 
confirmation of the resolution. 

(4) Where articles have not been registered, a copy of every 
special resolution shall be transmitted to any member at his 
request, on payment of one shilling or such less sum as the 
company may direct. 

(5) If the company makes default in transmitting the copy 
of a special or extraordinary resolution to the Registrar it 
shall be liable to a fine not exceeding two pounds for every 
day during which the default continues. 

(6) If a company makes default in embodying or annexing 
to a copy of its articles or in transmitting to a member when 
required by this section a copy of a special resolution, it shall 
be liable to a fine not exceeding one pound for each copy in 
respect of which default was made. 

(7) Every director, manager, secretary or other officer of 
the company who knowingly and wilfully authorizes or permits 
any default by the company in complying with the requirements 
of this section shall be liable to the like penalty“as is imposed 
by this section”on the company for that default. 

69. (1) Every company shall cause minutes of all proceed- 
ings of general meetings and (where there are directors or 
managers) of its directors or managers to be entered in books 
kept for that purpose, and if default is made in complying 
with the requirements of this section, the company shall be 
liable to a fine not exceeding one pound for every day during 
which the default continues. 

(2) Any such minute if purporting to be signed by the chair- 
man of a meetiny at which the proceedings were had, or by the 
chairman of the next succeeding meeting, shall be evidence 
of the proceedings. 

(3) Until the contrary is proved, every general meeting of the 
company or meeting of directors or managers in respect of 
proceedings whereof minutes have been so made shall be 
deemed to have been duly held and convened, and all pro- 
ceedings had thereat to have been duly had.   

zijn en houders zijn van niet minder dan het cen-zestigste ge- 
deelte van het op de vergadering vertegenwoordigde aan- 
delekapitaal. 

(5) Wanneer overeenkomstig dit artikel een hoofdelike 
stemming verlangd wordt, moet bij het berekenen van de 
meerderheid bij de stemming gelet worden op het aantal 
stemmen waarop elk lid volgens de statuten van de maat- 
schappij gerechtigd is. 

(6) Voor de doeleinden van dit artikel wordt een oproep 
geacht behoorlik geschied en wordt de vergadering geacht 
behoorlik gehouden te zijn, wanneer de oproep geschied en de 
vergadering gehouder is op de bij de statuten bepaalde wijze, 
met inachtneming altijd, in het geval van een oproep, van de 
bepalingen van artikel vijf en zestig. 

68. (1) Een afschrift van elk speciaal en buitengewoon 
besluit moet binnen vijftien dagen na de bekrachtiging van het 
speciale besluit of na het nemen van het buitengewone besluit 
(al naar gelang) opgezonden worden aan de Registrateur, die 
het, met inachtneming van sub-artikel (2), optekent. Hen 
speciaal of een buitengewoon besluit treedt niet in werking 
alvorens het aldus opgetekend is. 

(2) De Registrateur kan, behalve op een bevel van het Hof, 
weigeren, om een aan hem toegezonden buitengewoon of 
speciaal besluit op te tekenen, indien het besluit hem strijdig 
voorkomt met de bepalingen van de akte van oprichting of 
de statuten van de maatschappij; 

(8) Wanneer de statuten geregistreerd zijn, moet een af- 
schrift van elk speciaal besluit, dat dan van kracht is, opge- 
nomen worden in of aangehecht worden aan elk eksemplaar van 
de statuten, hetwelk na de bekrachtiging van het besluit uit- 
gereikt wordt. 

(4) Wanneer de statuten niet geregistreerd zijn, moet een 
afschrift van elk speciaal besluit aan een lid worden toege- 
zonden, op diens verzoek, tegen betaling van een shilling of 
zulk een geringer bedrag als de maatschappij bepaalt. 

(5) Indien de maatschappij verzuimt om het afschrift van een 
speciaal of buitengewoon besluit aan de Registrateur te zenden, 
wordt hij gestraft met cen boete van ten hoogste twee pond 
voor elk dag waarop het verzuim voortduurt. 

(6) Indien een maatschappij verzuimt om een afschrift van 
een speciaal besluit op te nemen in of te hechten aan een ek- 
semplaar van zijn statuten, of om aan een lid een afschrift van 
een speciaal besluit te zenden wanneer dat krachtens dit arti- 
kel vereist wordt, wordt hij gestraft met een boete van ten 
hoogste een pond voor elk afschrift ten aanzien waarvan het 
verzuim gepleegd is. 

(7) Elke direkteur, bestuurder, sekretaris of andere ambte- 
naar van de maatschappij die desbewust en opzéttelik een 
iverzuim door de maatschappij machtigt of toelaat in het 
nakomen van de vereisten van dif artikel wordt gestraft met 
een gelijke boete als door dit artikel opgelegd is aan de maat- 
schappij voor dat verzuim. 

Registratie 
van af- 
schriften van 
speciale en 
buiten- 
gewone be- 
sluiten. 

69. (1) Elke maatschappij moet notulen van al de ver- Notulen van 
richtingen van algemene vergaderingen en (waar er direkteuren Ver™chtingen 
of bestuurders zijn van de vergaderingen van zijn direk- 
teuren of bestuurders laten optekenen in boeken voor dat 
doel aangehouden, en in geval van verzuim om aan de vereisten 
van dit artikel te voldoen wordt de maatschappij gestraft met 
een boete van ten hoogste een pond voor elke dag dat het 
verzuim voortduurt. 

(2) Die notulen leveren, indien zij getekend heten te zijn 
door de voorzitter van de vergadering, waarop de verrich- 
tingen hebben plaats gehad, of door de voorzitter van de 
eerstvolgende vergadering, bewijs op van de verrichtingen. 

(3) Totdat het tegendeel bewezen wordt, wordt elke alge- 
mene vergadering van de maatschappij of vergadering van 
direkteuren of bestuurders, van welks verrichtingen aldus 
notulen gehouden zijn, geacht behoorlik gehouden en belegd 
te zijn en alle daarop plaats gehad hebbende verrichtingen 
worden geacht behoorlik te hebben plaats gehad. 

van ver- 
gaderingen 
en van 
rekteuren.
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Appointment, Qualification, etc., of Directors. 

70, (1) A person shall not be capable of being appointed 
director of a company by the articles, and shall not be named 
as a director or proposed director of a company in any pros- 
spectus issued by or on behalf of a company, or in relation to 
an intended company or in any statement in lieu of prospectus 
lodged by or on behalf of a company, unless, before the re- 
gistration of the articles or the prospectus, or the lodging of 
the statement in lieu of prospectus (as the case may be), he 
has by himself or by his agent authorised in writing— 

(i) signed and lodged with the Registrar a consent in 
writing to act as such director; and 

(ii) either signed the memorandum of association for a 
number of shares not less than his qualification (if 
any), or signed and lodged with the Registrar a con- 
tract in writing to take from the company and pay 
for his qualification shares (if any). 

(2) On the application for registration of the memorandum 
and articles of a company the applicant shall deliver to the 
Registrar a list of the persons who have consented to be 
directors of the company, and if this list contains the name 
of any person who has not so gonsented the applicant, and 
every person who knowingly and wilfully authorised or per- 
mitted the insertion in the list of the name of a person who 
has. not so consented, shall be liable to a fine not exceeding 
fifty pounds. 

(3) This section shall not apply to an association licensed 
under section ¢wenty-vne nor to a private company nor to a 
prospectus issued by or on behalf of a company after the 
expiration of one year from the date at which the company 
is entitled to commence business. 

71. (1) Without prejudice to the restrictivns imposed by 
the last preceding section, it shall be the duty of every director 
who is by the articles required to hold a specified share qualifi- 
cation, and who is not already qualified, to obtain his qualifica- 
tion within two months after his appointment, or such shorter 
time as may be fixed by the articles. 

(2) The office of director of a company shall be vacated 
if the director does not within two months from the date of 
his appointment, or within such shorter time as may be fixed 
by the articles, obtain his qualification, or if after the expira- 
tion of such period or shorter time he ceases at any time to 
hold his qualification; and a person vacating office under 
this section shall be incapable of being re-appointed director 
of the company until he has obtained his qualification. 

(3) If after the expiration of the said period or shorter time 
any unqualified person acts as a director of the company, he 
shall be liable to a fine not exceeding five pounds for every 
day between the expiration of the said period or shorter time 
and the last day on which it is proved that he, acted_as,a 
director. 

72. The acts of a director or manager shall be valid not- 
withstanding any defect that may afterwards be discovered 
in his appointment or qualification. 

78. (1) Every company shall keep at its registered office a 
register containing the names and addresses and the occupa- 
tions of its directors or managers, and send to the Registrar a 
copy thereof, and shall, within fourteen days after any change 
among its directors or managers, notify to the Registrar, any 
such change. 

| 

(2) If default is made in compliance with this section, the 
company shall be liable to a fine not exceeding five pounds   

Benoeming, Kwalifikatie, enz., van Direkteuren. 

70. (1) Hen persoon kan niet bij de statuten tot direkteur 
van een maatschappij benoemd worden, noch als direkteur of 
voorgestelde direkteur genoemd worden in een prospektus door 
of namens de maatschappij of in verband met cen op te richten 
maatschappij uitgegeven of in een verklaring in plaats van een 
prospektus door of namens een maatschappij ingediend, ten- 
zij, voor de registratie van de statuten of van het prospektus 
of het indienen van de verklaring in plaats van een prospek- 
tus (al naar gelang) ;hij persoonlik of door middel van zijn 
schriftelik gevolmachtigde :— 

(i) Een schriftelike toestemming om als zulk een direk- 
teur op te treden, getekend en bij de Registrateur 
ingediend heeft ; en 

(ii) hetzij in de akte van oprichting voor een aantal aan- 
delen getekend heeft, niet minder zijnde dan voor 
zijn kwalifikatie tot direkteur wordt vereist, of een 
schriftelike overeenkomst getekend en bij de Registra- 
teur ingediend heeft om van de maatschappij het 
voor zijn kwalifikatie tot direkteur vereiste aantal 
aandelen te nemen en daarvoor te betalen. 

(2) Bij het aanzoek om de registratie van de akte van op- 
richting en de statuten van een maatschappij, moet de appli- 
kant bij de Registrateur een lijst indienen van de personen die 
er in toegestemd hebben direkteur van de maatschappij te 
zijn ; en indien deze lijst de naam van een persoon bevat die 
niet aldus zijn toestemming gegeven heeft, worden de appli- 
kant, en elke persoon die desbewust en opzettelik de upname 
van de naam van een persoon die niet aldus toegestemd heeft 
in de lijst toegelaten of daartoe machtiging verleend heeft, 
gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond, 

(3) Dit artikel is niet van toepassing op een vereniging, 
die een licentie heeft, krachtens artikel een en twintig, noch op 
een private maatschappij en evenmin op een prospektus door of 
namens een maatschappij uitgegeven na verloop van een jaar, 
gerekend van de datum waarop de maatschappij gerechtigd 
is met het doen van zijn zaken aan te vangen. 

71. (1) Zonder afbreuk te doen aan de beperkingen bij het 
onmiddellik voorafgaande artikel gesteld, is elk direkteur 
die volgens de statuten een bepaalde hoeveelheid aandelen 
als kwalifikatie tot direkteur bezitten moet en welke die kwali- 
fikatie niet reeds bezit, verplicht om zijn kwalifikatie tot 
direkteur te verkrijgen binnen twee maanden na zijn benoeming 
of binnen zodanige kortere termijn als bij de statuten be- 
paald wordt. 

(2) Hen direkteur van een maatschappij verliest zijn ambt 
indien hij zijn kwalifikatie tot direkteur niet binnen twee 
maanden, gerekend van de datum van zijn benoeming, of 
binnen zodanige kortere termijn als bij de statuten bepaald, 
wordt, verkrijgt, of indien hij na verloop van zodanig tijdperk 
of kortere termijn te eniger tijd de kwalifikatie tot direkteur 
niet meer bezit. Hen persoon die krachtens dit artikel zijn 
ambt verliest, kan niet weer tot direkteur van de maatschappij 
worden benoemd, alvorens hij zijn kwalifikatie tot direk- 
teur verkregen heeft. 

(3) Indien na verloop van genoemd tijdperk of kortere 
termijn een niet gekwalificeerde persoon als direkteur van de 
maatschappij optreedt, wordt hij gestratt met een boete van ten 
hoogste vijf pond voor elke dag tussen het verstrijken van ge- 
noemd tijdperk of kortere termijn en de laatste dag, waarop, 
bewezen wordt dat hij als direkteur opgetreden is. 

72. De handelingen van een direkteur of bestuurder zijn 
rechtsgeldig in weerwil van een gebrek in diens benoeming of 
kwalifikatie dat later ontdekt wordt. 

78. (1) Elke maatschappij zhoudt in zijn geregistreerd 
kantoor een register aan van de namen, adressen en beroepen 
van zijn direkteuren of bestuurders en zendt aan de Registra- 
teur een afschrift daarvan en bericht binnen veertien dagen 
ina een verandering onder zijn direkteuren of bestuurders 
zodanige verandering aan de Registrateur. 

(2) Indien verzuimd wordt aan de bepalingen van dit artikel 
te voldoen, wordt de maatschappij gestraft met een boete van 
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the purchase or acquisition of which has not been 
completed at the date of issue of the prospectus, 
and the amount payable in cash, shares, or deben- 
tures, to the vendor, and where there is more than one 
separate vendor, or the company is a sub-purchaser, 
the amount so payable to each vendor: Provided 
that where the vendors or any of them are a partner- 
ship the members of the partnership shall not be 
treated as separate vendors; and 

(g) the amount (if any) paid or payable as purchase money 
in cash, shares, or debentures, for any such property 
as aforesaid, specifying the amount (if any) payable 
for goodwill; and 

(k) the amount (if any) paid within the two preceding 
years, or payable, as commission for subscribing or 
agreeing to subscribe, or procuring or agreeing to 
procure subscriptions, for any shares in, or debentures 
of, the company, or the rate of any such commission : 
Provided that it shall not be necessary to state the 
commission payable to sub-underwriters ; and 

(i) the amount or estimated amount of preliminary 
expenses; and 

(j) the amount paid within the two preceding years or 
intended to be paid to any promoter, and the con- 
sideration for any such payment; and 

(k) the dates of and parties to every material contract, 
and a reasonable time and place at which any material 
contract or a copy thereof may be inspected: Pro- 
vided that this requirement shall not apply to a 
contract entered into in the ordinary course of the 
business carried on or intended to be carried on by 
the company, or to any contract entered into more 
than two years before the date of issue of the pro- 
spectus; and 

(1) the names and addresses of the auditors of the 
company; and 

(m) full} particulars of the nature and extent of the 
interest (if any) of every director in the promotion 
of, or in the property proposed to be acquired by, the 
company, or where the interest of a director con- 
sists in being a member of a partnership, the nature 
and extent of the interest of the partnership, with a 
statement of all sums paid or agreed to be paid to 
him or to the partnership in cash or shares or other- 
wise by any person, either to-induce him to become, 
or to qualify him as, a director, or otherwise for 
services rendered by him or by the partnership in 
connection with the promotion or formation of the 
company; and . 

(n) where the company is a company having shares of 
more than one class, the right of voting at meetings 
of the company conferred on the holders of the several 
classes of shares respectively. 

(2) For the purposes of this section every person shall be 
deemed to be a vendor who has entered into any contract, 
absolute or conditional, for the sale or purchase, or for any 
option of purchase, of any property to be acquired by the 
company, in any case where— 

(a) the purchase money is not fully paid at the date of 
the publication of the prospectus; or 

(b) the purchase money is to be paid or satisfied wholly 
or in part out of the proceeds of the issue offered for 
subscription by the prospectus; or 

(c) the contract depends for its validity or fulfilment 
on the result of that issue.   

waarvan de aankoop of verkrijging niet voltooid is op 
de datum van de uitgifte van het prospektus, en het 
bedrag dat in kontanten, aandelen of obligaties aan 
de verkoper betaald moeten worden en, waar er meer 
dan een afzonderlike verkoper is, of de maatschappij 
tweede koper is, het aldus aan elke verkoper te betalen 
bedrag: Met dien verstande dat, wanneer de ver- 
kopers of sommigen hunner een vennootschap vor- 
men, de leden van de vennootschap niet behandeld 
zullen worden als afzonderlike verkopers ; en 

(g) het bedrag, als koopprijs voor zulk eigendom voor- 
noemd betaald of te betalen in kontanten, aandelen, 
of obligaties, met biezondere vermelding van het 
bedrag dat voor stand en kliéntéle betaald moet 
worden; en Ei 

(4) het bedrag, binnen de twee voorafgaande jaren betaald 
(indien zulks gedaan is); of te betalen, als kommissie 
voor het inschrijven of overeenkomen om in te 
schrijven of het verkrijgen van inschrijvingen, of het 
overeenkomen om inschrijvingen te verkrijgen op 
aandelen in of obligaties van de maatschappij of de 
voet waarop zulk een kommissie is berekend: Met 
dien verstande dat vermelding van de aan onderver- 
zekeraars te betalen kommissie niet nodig is; en 

(*) het bedrag of geschatte bedrag van de voorlopige 
uitgaven ; en 

(j) het bedrag aan een promotor binnen de twee vooraf- 
gaande jaren betaald, of te betalen, cn de redenen 
voor zulk een betaling; en 

(k) de datums van en de partijen bij elk belangrijk kon- 
trakt ert een redelike tijd en plaats waarop en waar 
een belangrijk kontrakt of afschrift ervan inzage kan 
worden genomen: Met dien verstande dat dit 
vereiste niet van toepassing is op een kontrakt aan- 
gegaan in de gewone loop van de door de maat- 
schappij gedreven of te drijvan zaken, of op een kon- 
trakt meer dan twee jaren voor de datum van de 
uitgifte van het prospektus aangegaan ; en 

(1) de namen en adressen van de auditeurs van de maat- 
schapplj ; en 

(m) volledige biezonderheden aangaande de aard en om- 
vang van het belang van elke direkteur (zo hij dat 
heeft) bij het oprichten van, of bij het eigendom ver- 
kregen door, de maatgchappij, of, waar het belang van 
een direkteur bestaat in zijn lidmaatschap van een 
vennootschap de aardenomvang van het belang van de 
vennootschap, onder opgave van alle bedragen, dour 
iemand aan hem of de vennootschap in kontanten, aan 
delen of anderszins betaald of afgesproken te betalen, 
hetzij om hem te bewegen direkteur te worden of om 
hem daartoe te kwalificeren of anderszins voor 
diensten door hem of de vennootschap bewezen in 
verband met de oprichting of het vormen van de 
maatschappij ; en 

(uw) wanneer de maatschappij er een is met aandelen 
van meer dan een klas, het recht tot stemmen op 
vergaderingen van de maatschappij verleend aan de 
houders van de verschillende klassen van aandelen 
respektievelik. 

(2) Voor de doeleinden van dit artikel wordt yeacht verkoper 
te zijn een ieder die een voorwaardelike of onvoorwaardelike 
overeenkomst aangegaan heeft, voor de verkoop of aankoop, of 
voor de optie van aankoop, van eigendom door de maat- 
schappij te verkrijgen in elk geval waar— 

(a) de aankoopprijs niet ten volle betaald is op de datum 
van de openbaarmaking van het prospektus ; of 

(b) de aankoopprijs geheel of gedeeltclik betaald of vol- 
daan moet worden uit de opbrengst van de uitgifte 
van aandelen welke in het prospektus ter inschrij- 
ving aangeboden worden ; of 

(c) de geldigheid of vervulling van de overeenkomst af- 
hangt van het resultaat van die uitgifte.
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(3) Where any property to be acquired by the company 
is to be taken on lease, this section shall apply as if the ex- 
pression ‘“‘ vendor” included the lessor, and the expression 
“purchase money ”’ included the consideration for the lease, 
and the expression ‘‘ sub-purchaser ’’ included a sub-lessee. 

(4) Any condition requiring or binding any applicant for 
shares or debentures .to waive compliance with any require- 
ment of this section, or purporting to affect him with notice 
of any contract, document, or matter not specifically referred 
to in the prospectus, shall be void. 

(5) Where any such prospectus as is mentioned in this sec- 
tion is published as a newspaper advertisement, it shall not 
be necessary to specify the contents of the memorandum or 
the signatories thereto, and the number of shares subscribed 
for by them. 

(6) In the event of a failure to comply with any of the re- 
quirements of this section, a director or other person responsible 
for the prospectus shall be liable to a fine not exceeding five 
hundred pounds in addition to any lability incurred by him 
civilly for such failure but he shall not incur any liability, civil 
or criminal, by reason of such failure if he proves that— 

(a) as regards any matter not disclosed, he was not 
cognisant thereof; or e 

(6) the failure arose from an honest mistake of fact on 
his part: 

Provided that in the event of a failure to comply, with the 
requirements contained in paragraph (m) of sub-section (1) 
of this section no director or other person shall incur any 

(3) Wanneer een door de maatschappij te verkrijgen eigen- 
dom in huur moet worden genomen, is dit artikel van toepas- 
sing alsof de uitdrukking “verkoper” de  verhuurder 
“ koopprijs ” de huurprijsen “‘tweede koper ”’ een onderhuurder 
insluit. 

(4) Een voorwaarde, welke iemand die aanzock doet om 
aandelen of obligaties verplicht of bindt af te zien van de ver- 
vulling van een vereiste van dit artikel of welke hem kennis heet 
te geven van een kontrakt, dokument of zaak welke in het 
prospektus niet bepaaldelik genoemd wordt, is van nul en gener 
waarde. 

(5) Wanneer zulk een prospektus, als in dit artikel vermeld, 
als advertentie in een nieuwsblad bekendgemaakt wordt is 
het niet nodig de inhoud van de akte van oprichting, of de 
ondertekenaren daarvan, of het aantal aandelen waarvoor zij 
ingeschreven hebben, te specificeren. 

(6) Ingeval verzuimd wordt aan een van de vereisten van 
dit artikel te voldoen, wordt een direkteur of ander persoon 
die voor het prospektus verantwoordelik is gestraft met een 
boete van ten hoogste vijf honderd pond onverminderd zijn 
civielrechtelike aansprakelikheid voortvloeiende uit dat ver- 
zuim; maar hij is civielrechtelik noch strafrechtelik voor 
zodanig verzuim aansprakelik, indien hij bewijst, dat 

(a) wat een verzwegen zaak betreft, hij daarvan geen 
kennis droeg ; of 

(6) dat verzuim voortgesproten is uit een eerlike mis- 
vatting omtrent feiten aan zijn kant: 

Met dien verstande dat in geval van verzuim om te voldven 
aan de vereisten van paragraaf (m) van sub-artikel (1) van dit 
artikel geen direkteur of ander persoon civielrechtelik of 
strafrechtelik voor zulk een verzuim aansprakelik zal zijn, 
tenzij bewezen wordt dat hij van de verzwegen zaken kennis   liability, civil or criminal, in respect of such failure unless it 

be proved that he had knowledge of the matters not disclosed. 

(7) This section shall not apply to a circular or notice in- 
viting existing members or debenture holders of the company 
to subscribe either for shares or for debentures of the company, 
whether with or without the right to renounce in favour o 
other persons, but, save as aforesaid, this section shall apply 
to any prospectus issued on or with reference to the formation 
of a company or subsequently. 

(8) The requirements of this section as to the memorandum, 
and the qualification, remuneration, and interest of directors, 
the names, occupations, and addresses of directors or proposed 
directors, and the amount or estimated amount of preliminary 
expenses, shall not apply in the case of a prospectus issued 
more than one year after the date at which the company is 
entitled to commence business. 

(9) Nothing in this section shall limit or diminish any liability 
which any person may incur under this Act apart from this 
section, or under any other statute, or under the common law. 

80. (1) A company which does not issue a prospectus on or 
with reference to its formation shall not allot any of its shares 
or debentures unless, before the first allotment of either shares 
or debentures, there has been lodged with the Registrar a state- 
ment in lieu of prospectus, signed by every person who is named 
therein as a director or a proposed director of the company 
or by his agent authorised in writing, in the form and con- 
taining the particulars set forth in the Second Schedule to this 
Act. 

(2) This section shall not apply to an association licensed 
under section twenty-one nor to a private company or to a 

company which has allotted any shares or debentures before 
the commencement of this Act. 

J 

81. A company shall not previously to the statutory meeting 
vary the terms of a contract referred to in the prospectus or 
statement in lieu of prospectus, except subject to the approval 
of the statutory meeting. 

droeg. 
(7) Dit artikel is niet van toepassing op een cirkulaire of 

kennisgeving, waarbij bestaande leden of obligatiehouders 
[van de maatschappij uitgenodigd worden om op aandelen of 
obligaties van de maatschappij in te schrijven, hetzij al dan 
haiet met het recht om ten gunste van andere personen afstand 
ite doen; doch, behalve als voornvemd, is dit artikel van 

toepassing op een prospektus uitgegeven bij of met betrekking 
tot de oprichting van een maatschappij of daarna. 

(8) De vereisten van dit artikel met betrekking tot de 
akte van oprichting en de kwalifikatie tot direkteur, het 
salaris en belang van direkteuren, de namen, het beroep en 
het adres van direkteuren, of voorgestelde direkteuren en 
het bedrag of geschatte bedrag van voorlopige uitgaven gel- 
den niet in het geval van een prospektus dat uitgegeven word4 
meer dan een jaar na de datum waarop de maatschappij 
gerechtigd is zaken te beginnen. 

(9) Geen der bepalingen in dit artikel beperkt of vermindert 
de aansprakelikheid welke, afyezien van dit artikel. voor een 
persoon, uit deze Wet of een andere wet of uit het gemene recht 
voortvloeit 

80. (1) Indien een maatschappij geen prospektus bij of met Verplichtin- 
betrekking tot zijn oprichting uitgeeft, mag hij geen aandelen 8° van een 
of obligaties uitgeven, tenzij er, véér de eerste uitgifte van ane 
aandelen of obligaties, in plaats van een prospektus een ver- geen pro- 
klaring, getekend door iedere daarin als direkteur of voor- spektus uit- 
gestelde direkteur genoemde persoon of door zijn schriftelik seven wordt. 
gevolmachtigde, bij de Registrateur in gediend is in de vorm 
en met vermelding van de biezonderheden, aangegeven in de 
Tweede Bijlage van deze Wet. 

(2) Dit artikel is niet van toepassing op een vereniging, 
die krachtens artikel een en twintig een licentie heeft noch op een 
private maatschappij of op een maatschappij welke aandelen of 
obligaties toegekend heeft véér het inwerkingtreden van deze 
Wet. 

81. Hen maatschappij may védr de bij de wet vereiste ver- Beperkking 
gadering de termen van cen kontrakt vermeld in het pros- ging a 
pektus of in de verklaring de plaats van een prospektus in- termen voor- 
nemend niet wijzigen, dan behoudens goedkeuring door de bij komende in 
de wet vereiste vergadering.: prospektus 

of in ver- 
klaring in 
plaats van   prospektus,
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Liability for 82. (1) Where a prospectus invites persons to subscribe for 82. (1) Wanneer een prospektus personen uitnodigt om op et 
statements shares in or debentures of a company, every person who is a aandelen of obligaties van een maatschappij in te schrijven, atiacned) 

in prospec- director of the company at the time of the issue of the prospectus, |'§ elk persoon die ten tijde van het uitgeven van het prospektus in het pros 
ae and every person who has authorised the naming of him and direkteur van de maatschappij is en elk persoon die tot het ver- pektiis. 

is named in the prospectus as a director or as having agreed 
to become a director either immediately or after an interval 
of time, and every promoter of the company, and every person 
who has authorised the issue of the prospectus, shall be liable 
to pay compensation to all persons who subscribe for any 
shares or debentures on the faith of the prospectus for the 
loss or damage they may have sustained by reason of any un- 
true statement therein, or in any report or memorandum 
appearing on the face thereof, or by reference incorporated 
therein or issued therewith, unless it is proved— 

(a) with respect to every untrue statement not purporting 
to be made on the authority of an expert, or of a public 
official document or statement, that he had reason- 
able ground to believe, and did up to the time of the 
allotment of the shares or debentures (as the case 
may be), believe, that the statement was true; and 

(b) with respect to every such untrue statement purporting 
to be a statement by or contained in what purports 
to be a copy of or extract from a report or valuation 
of an expert, that it fairly represented the statement, 
or was a correct and fair copy of or extract from the 
report or valuation: Provided that the director, 
person named as director, promoter, or person who 
authorised the issue of the prospectus, shall be liable 
to pay compensation as aforesaid if it is proved that 
he had no reasonable ground to believe that the 
person making the statement, report, or valuation 
was competent to make it; and 

(.) with respect to every untrue statement purporting to 
be a statement made by an official person or con- 
tained in what purports to be a copy of or extract 
from a public official document, that it was a correct 
and fair representation of the statement or copy 
of or extract from the document: 

or unless it is ‘proved— 

(i) that having consented to become a director of the 
company he withdrew his consent before the issue 
of the prospectus, and that it was issued without his 
authority or consent; or 

(ii) that the prospectus was issued without his know- 
ledge or consent, and that on becoming aware of its 
issue he forthwith gave reasonable public notice that 
it was issued without his knowledge or consent; or 

(iii) that after the issue of the prospectus and before 
allotment thereunder, he on becoming aware of any 
untrue statement therein, withdrew his consent 
theretc, and gave reasonable public notice of the 
withdrawal, and of the reason therefor. 

(2) Where a company, registered in the late South African 
Republic in accordance with law before the coming into 
operation of Law No. 1 of 1891 thereof, has issued shares ot 
debentures, and, for the purpose of obtaining further capital 
by subscriptions for shares or debentures, issues a prospectus, 
a director shall not be liable in respect of any statement therein, 
unless he has authorised the issue of the prospectus, or has 
adopted or ratified it. 

(3) Where the prospectus contains the name of a person   us a director of the company, or as having agreed to become 

melden van zijn naamalsdirekteur machtiging verleend heeft en 

die als zudanig daarin vermeld wordt of als iemand die toege- 
stemd heeft om 6f onmiddellik Of na enige tijd direkteur te 
worden, en clke promotor van de maatschappij, en elk per- 

soon dic tot de uitgifte van het prospektus machtiging heeft 
verleend, tegenover alle pergonen, die, op het prospektus 

vertrouwende, op aandelen of obligaties inschri}ven, aan- 

sprakelik voor de vergoeding van verlies of schade door hen 

geleden wegens een onjuiste verklaring in het prospektus of in 
een verslag of memorandum, dat erin voorkomt of bij wijze 
van verwijzing erin opgenomen of ermede uityegeven is, tenzij 

bewezen wordt— 
(a) met betrekking tot elke onjuiste verklaring welke niet 

heet gemaakt te zijn op het gezag van een deskun- 
dige of van een officieel stuk of verklaring, dat hij 
redelike grond had aan te nemen en tot op het ogen- 
blik van de toekenning van de aandelen of obliga- 
gaties (al naar gelang) ook werkelik aangenomen 
heeft, dat de verklaring juist was; en 

(b) met betrekking tot elk zodanige onjuiste verklaring 
welke heef te zijn een verklaring van of vervat in 
wat cen afschrift van of uittreksel uit een verslag 
of waardering van een deskundige heet te zijn, dat 
de verklaring er redelik door weergegeven is of een 
korrekt en juist afschrift van of uittreksel uit het 
verslag of de waardering was: Met dien verstande 

. dat de direkteur, de als direkteur genoemde persoon, 
of de persvon dic tot de uitgifte van het prospektus 
machtiging verleend heeft, aansprakelik is voor de 
betaling van schadevergoeding als voornoemd, indien 
bewezen wordt dat hij geen redelike grond had om aan 
te nemen dat de persoon, die de verklaring of het 
verslag of uittreksel gemaakt heeft, bekwaam was 
om die te maken; en : 

(c) met betrekking tot elke onjuiste verklaring welke een 
verklaring heet te ziju, gemaakt door een officieel 
petsoon of vervat in wat een afschrift van of uit- 
treksel uit een openbaar officieel stuk heet te zijn, 
dat het een korrekte en juiste weergave is van de 
verklaring of van het afschrift van of uittreksel uit het 
stuk : 

of tenzij bewezen wordt— 

(i) dat hij, na erin te hebben toegestemd direkteur van 
de maatschappij te worden, zijn toestemming tot de 
uitgifte van het prospektus ingetrokken heeft en dat 
het zonder zijn machtiging of toestemming uitgegeven 
is ; of 

(ii) dat het prospektus zonder zijn medeweten of toestem- 
ming uitgegeven is en dat hij, toen hij uitgifte daar- 
van te weten gekomen is, onmiddellik op redelike 
wijze bekend heeft gemaakt dat het zonder zijn 
medeweten of tocstemming uitgegeven was ; of 
dat, toe hij, na de uitgifte van het prospektus en 
voor de toekenning uit krachte daarvan, de on- 
juiste verklaring erin te weten is gekomen, hij zijn 
toestemming daartoe ingetrokken heeft en op rede- 
like wijze die intrekking en zijn redenen daarvoor 
bekend heeft gemaakt. 

(2) Wanneer een maatschappij in de voormalige Zuid-Atri- 
kaanse Republiek wettig geregistreerd vdéér de inwerktreding 

(iii) 

van Wet No. 1 van 1891 van genoemde Republiek, aandelen of 
obligaties uitgegeven heeft en, teneinde verder kapitaal door in- 
schriiving op aandelen of obligaties te verkrijgen, een pros- 
pektus uitgeeft, is een direkteur niet aansprakelik voor een 
verklaring daarin tenzij hij tot uitgifte van het prospektus 
machtiging heeft verleend of het goedgekeurd of bekrachtigd 
heeft. “ 

(3) Wanneer het prospektus de naam van ecn versoon bevat 
als direkteur van de maatschappij of als lemand die erin toe-
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a director thereof, and he has not consented to become a director, 
or has withdrawn his consent before the issue of the prospectus. 
and has not authorised or consented to the issue thereof, the 
directors of the company (except any without whose know- 

-ledge or consent the prospectus was issued) and any other 
person who authorised the issue thereof shall be liable to in- 
demnify the person named as aforesaid against all damages, 
costs, and expenses to which he may be made liable by reason 
of his name having been inserted in the prospectus, or in de- 
fending himself against any action or legal proceedings brought 
against him in respect thereof. 

(4) Every person who by reason of his being a director, or 
named as a director, or as having agreed to become a director, 
or of his having authorised the issue of the prospectus, has 
satisfied any liability to make payment under this section 
may recover contribution, as in cases of contract, from any 
other person, who, if sued separately, would have been liable 
to make the same payment, unless the person who has satisfied 
such liability was, and that other person was not, guilty of 
fraudulent misrepresentation. 

(5) For the purposes of this section— 

“promoter”? means a promoter who was a party to 
the preparation of the prospectus, or of the portion 
thereof containing the untrue statement, but shall 

not include any person by reason of his acting in a 
professional capacity for persons engaged in procuring 
the formation of the company ; 

“expert? includes an engineer, valuer, accountant, 
and any other person whose profession gives authority 
to a statement made by him. 

Allotment. 

83. (1) No allotment: shall be made of any share capital of 
a company offered to the public for subscription, unless the 
following conditions have been complied with, namely :— 

(2) The amount (if any) fixed by the memorandum or 
articles and named in the prospectus as the minimum 
subscription upon which the directors may proceed 
to allotment; or 

(6) if no amount is so fixed and named, then the whole 
amount of the share capital so offered for subscription, 

has been subscribed, and the sum payable on applica- 
tion for the amount so fixed and named, or for the 
whole amount offered for subscription, has been paid 
to and received by the company. 

(2) The amount so fixed and named and the whole amount 

aforesaid shall be reckoned exclusively of any amount payable 

otherwise than in cash, and is in this Act referred to as the 

minimum subscription., 

(3) The amount payable on application on each share shall 

not be less than ten per cent. of the nominal amount of the 

share. 

(4) The amount paid on application shall be set apart by 

the directors as a separate fund and shall not be available for 

the purposes of the company of for the satisfaction of its debts 

until the minimum subscription has been made up. 

(5) If the conditions aforesaid have not been complied with 

on the expiration of forty days after the first issue of the 

prospectus, all money received from applicants for shares shall 

be forthwith repaid to them without interest, and if any such 

money is not so repaid within sixty days after the issue of the 

prospectus, the directors of the company shall be jointly and 

gestemd heeft direkteur van de maatschappij te worden, en 
indien die persoon er niet in toe gestemd heeft direkteur te 

worden, of zijn toestemming ingetrokken heeft véér de uit- 
gifte van het prospektus, en geen machtiging of toestemming 
tot de uitgifte ervan verleend heeft, zijn de direkteuren van de 
maatschappij (behalve zij zonder wier medeweten en toestem- 

ming het prospektus uitgegeven is en ieder persoon die mach- 

tiging tot de uitgifte ervan verleend heeft gehouden aan de 
genoemde persoon te vergoeden alle schade, kosten en uit- 

gaven, waarvoor hij aansprakelik gehouden zou kunnen wor- 

den wegens het verschijnen van zijn naam in het prospektus of 
wegens zijn optreden als verweerder in een geding of rechtsvor- 
dering, met betrekking daartoe tegen hem ingesteld. 

(4) Ieder persoon, dic, omreden dat hij direkteur is of 

genoemd wordt als direkteur of verklaard wordt te hebben 

toegestemd om direkteur te worden of tot de uitgifte van 
het prospektus machtiging te hebben verleend, voldaan heeft 

aan de verplichting tot schadevergoeding krachtens dit artikel, 
kan, als in het geval van kontrakten, het pro rata aandeel ver- 

halen op een ander persoon die, indien hij afzonderlik in rechten 

aangesproken was, gehouden zou zijn geweest tot dezelfde 
betaling, tenzij de persoon die aan die verplichting tot schade- 

vergoeding voldaan heeft schuldig was aan een bedriegelike 

voorstelling van feiten en die andere persoon dat niet was. 
(5) Voor de doeleinden van dit artikel— 

betekent “‘ promotor ” een promotor die heeft medegewerkt 
aan het optrekken van het prospektus of van dat 
gedeelte ervan dat de onjuiste verklaring bevat. doch 
sluit niet in een persoon die in zijn beroepshoedanig- 
heid handelt voor personen die meewerken om de 
oprichting van de maatschappij tot stand te brengen ; 

sluit “ deskundige ” in een ingenieur, taksateur, accoun- 
tant en elk ander persoon wiens beroep gezag verlecnt 
aan een door hem afgelegde verklaring. 

Toekenning. 

83. (1) Geen toekenning van aandelekapitaal van cen 
maatschappij, dat aan het publiek ter inschrijving aangehoden 
wordt, mag geschieden, tenzij aan de volgende vereisten 
voldaan is, te weten dat :— . 

(a) Voor het bedrag (zo er een is), door de akte van. op- 
richting of de statuten vastgesteld en in het prospektus 
genoemd als de minimum inschrijving waarna de 
direkteuren tot de toekenning van aandelen kunnen 
overgaan ;_ of, 

(b) indien geen bedrag aldus vastgesteld en genoemd is, 
dan voor het gehele bedrag van het aandelekapitaal 
dat aldus ter inschrijving aangeboden wordt, inge- 
schreven is en dat de som die bij het aanzoek betaald 
moet worden voor het aldus vastgestelde en genoemde 
bedrag of voor het gehele bedrag, dat ter inschrijving 
aangeboden wordt, betaald is aan en oatvangen is 
door de maatschappij. 

(2) Het aldus vastyestelde en yenoemde bedrag en het 
gehele bovengenoemde bedrag wordt berekend, zonder er 
bij te voegen enig bedrag, dat anders dan in kontanten be- 
taald moet worden, en het wordt in deze Wet de mininium 

inschrijving genoemd. 
(3) Het bij aanzock op elk aandeel to betalen bedrag mag 

niet minder zijn dan ticn percent van de nominale waarde 
van het aandeel. 

(4) Het bij aanzoek betaalde bedrag moet door de direkteuren 

worden afyezonderd als een afzonderlik fonds en mag nict 

voor de doeleinden van de maatschappij of ter voldoening 
van zijn schulden aangewend worden, voor dat de minimum 

inschrijving bereikt is. 
(5) Indien aan bovengenoemde vercisten niet voldaan is 

na het verstrijken van veertig dagen na de eerste uitgifte 
van het prospektus, moeten alle gelden, welke van de appli- 

kanten voor aandelen ontvangen zijn, onmiddellik, zonder 

interest aan hen worden terugbetaald, en indien zulke gelden 

niet binnen zestig dagen na de uitgifte van het prospektus 

aldus aan hen terugbetaald worden, zijn de direkteuren van   
Beperkingen 
in zake toe- 
kenning.
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Effect of ir- 

severally liable to repay that money with interest at the rate 
of six per centum per annum from the expiration of the 
sixtieth day: 

Provided that a director shall not be liable if he proves that 
the loss of the money was not due to any misconduct or negli- 
gence on his part. 

(6) Any condition requiring or binding any applicant for 
shares to waive compliance with any requirement of this 
section shall be void. 

(7) In the case of the first allotment of share capital payable 
in cash of a company which does not issue any invitation to 
the public to subscribe for its shares, no allotment shall be 
made unless the minimum subscription (that is to say) :— 

(a) the amount (if any) fixed by the memorandum or 
articles and named in the statement in lieu of pros- 
pectus as the minimum subscription upon which 
the directors may proceed to allotment ; or 

(b) if no amount is so fixed and named, then the whole 
amount of the share capital other than that issued 
or agreed to be issued as fully or partly paid up other- 
wise than in cash ; 

has been subscribed and an amount not less than ten per cent. 
of the nominal amount of each share payable in cash has been 
paid to and received by the company. 

This sub-section shall not apply to an association licensed 
under section twenty-one nor to a private company nor to an 
existing company. 

84, (1) An allotment made by a company to an applicant 
regular allot- in contravention of the provisions of the last preceding section 
ment. 

Restrictions 
on com- 
mencement 
of business. 

shall be voidable at the instance of the applicant within one 
month thereafter and not later, and shall be so voidable not- 
withstanding that the company is in course of being wound up. 

(2) If any director of a company knowingly contravenes or 
permits or authorises the contravention of the last preceding 
section with respect to allotment, he shall be liable to a fine 
not exceeding one hundred pounds, and shall be further liable 
to compensate the company and the allottee respectively for 
any loss, damages, or costs which the company or the allottee 
may have sustained or incurred thereby: 

Provided that proceedings to recover any such loss, damages, 
or costs shall not be commenced after the expiration of two 
years from the date of the allotment. 

85. (1) A company shall not commence business or exercise 
any borrowing powers unless— 

(a) shares held subject to the payment of the whole 
amount thereof in cash have been allotted to; an 
amount not less in the whole than the minimum 
subscription ; and 

(b) every director of the company has paid to the, com- 
pany on each of the shares taken or contracted to 
be taken by him, and for which he is liable to pay in 
cash, a proportion equal to the proportion payable 
on application and allotment on the shares offered 
for public subscription, or, in the case of a company 
which does not issue a prospectus inviting the public 
to subscribe for its shares, on the shares payable in 
cash; and 

(c) there has been lodged with the Registrar an affidavit 
or solemn declaration made by the secretary or 
one of the directors, that the conditions aforesaid 
have been complied with; and 

(d) in the case of a company which doesjnotjissue a 
prospectus there has been lodged with the Registrar 
a statement in lieu of prospectus; and 

de maatschappij gezamenlik en afzonderlik aansprakelik voor 
de terugbetaling van die gelden, met interest op de voet van 
zes percent per jaar van het verstrijken van de zestigste 
dag af: 

Met dien verstande dat een direkteur niet aansprakelik 
is, indien hij bewijst dat het verlies van het geld niet te wijten 
was aan wangedrag of nalatigheid aan zijn kant. 

(6) Een voorwaarde, die een applikant voor: aandelen 
verplicht of bindt om af te zien van de vervulling van een 
vereiste van dit artikel, is van nul en gener waarde. 

(7) In het geval van de eerste toekenning van in kontanten 
betaalbaar aandelekapitaal van een maatschappij, dic het 
publiek niet uitnodigt op zijn aandelen in te schrijven, vindt 
geen toekenning plaats, tenzij de minimum inschrijving (te 
weten) : 

(a) het bedrag (zo er cen is) bij de akte van oprichting of 
statuten vastgesteld en in de verklaring in plaats 
van een prospektus genoemd als de minimum in- 
schrijving waarop de direkteuren tot het toekennen 
van de aandelen kunnen o vergaan ; of, 

(b) indien geen bedrag aldus vestgesteld en genoemd is, 
dan het gehele bedrag van hetaandelekapitaal, behalve 
dat hetwelk uitgegeven is als geheel of gedeeltelik 
anders dan in kontanten betaald of hetwelk volgens 

- overeenkomst aldus wit te geven is, 
ingeschreven is en een bedrag van niet minder dan tien percent 
van het nominale bedrag van elk in kontanten betaalbaar 
aandeel betaald is aan en ontvangen is door de maatschappij. 

Dit sub-artikel is niet van toepassing op een vereniging, 
die ecn licentie heeft krachtens artikel een en twintig noch op een 
private maatschappij noch op een bestaande maatschappij. 

84, (1) Een toekenning, door cen maatschappij aan een 
applikant gedaan in strijd met de bepalingen van het on- 
middellik voorafgaande artikel kan op verzoek van de applikant 
worden nietig verklaard binnen een maand daarna en niet 
later, en kan aldus worden nietig verklaard niettegenstaande 
dat de maatschappij in staat van likwidatie verkeert. 

(2) Indien een direkteur van een maatsuhappij desbewust 
het onmiddellik voorafgaande artikel met betrekking tot de 
toekenning overtreedt of tot de overtreding ervan machtiging 
verleent wordt hij gestraft met een boete van ten hoogste 
honderd pond, en is hij verder respektievelik tegenover de 
maatschappij en de persoon, aan wie de aandelen toegekend 
zijn, aansprakelik voor vergoeding van verlies, schade of 
kosten, door de maatschappij of persoon, aan wic de aandelen 
toegekend zijn, geleden of gemaakt : 

Met dien verstande dat geen rechtsvordering tot verhaal 
van zulk verlies, sehade of kosten kan worden aangevangen 
na verloop van twee jaren na de datum van de toekenning. 

85. (1) Een maatschappij mag geen zaken beginnen of zijn 
bevoegdheid tot het aangaan van leningen uitoefenen tenzij— 

(a) aandelen, bezeten onder de verplichting om het gehele 
bedrag ervan in kontanten te storten, toegekend zijn 
tot een gezamenlik bedrag van niet minder dan de 
minimum inschrijving ; en 

(b) elke direkteur van de maatschappij aan de maat- 
schappij op elk aandeel, door hem genomen of dat 
hij ondernomen heeft te nemen en waarvoor hij 
betalen moet in kontanten, 
heeft gelijk staande met het gedcelte dat bij appli- 
katie en toekenning betaald moet worden op de 
aandelen, welke ter inschrijving aan het publiek 
aangeboden worden, of, in het geval van een maat- 
schappij welke geen prospektus uitgeeft waarbij het 
pubhiek uitgenodigd wordt op zijn aandelen in te 
schrijven, op de in kontanten betaalbare aandelen ; 
en 

(c) er een door de sekretaris of door een van de direkteuren 
afgelegde beédigde verklaring of plechtige verklaring, 
dat aan bovengenoemde vereisten voldaan is, bij de 
Registrateur is ingediend; en 

(d) in het geval van een maatschappij welke geen pro- 
spektus uitgeeft, er een verklaring in plaats van 
een prospektus bij de Registrateur ingediend is; en   

Gevolgen 
van onregel- 
matige toe- 
kenning. 

Beperkingen 
bij aanvang 
met zaken 
doen. 

een gedeelte betaald -
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(e) de Registrateur een certifikaat uitgereikt heeft dat de 
maatschappij tot het aanvangen met zaken doen 
gerechtigd is. 

(e) the Registrar has certified that the company is entitled | 
to commence business. 

(2) In the case of a company which does not issue a prospectus 
the Registrar shall not give such a certificate unless a statement 
in lieu of prospectus has been lodged with him. 

(2) Ingeval van cen maatschappij die geen prospektus 
uitgeeft reikt de Registrateur geen zodanig certifikaat uit, 
tenzij in plaats van een prospektus een verklaring ingediend is. 

(3) Het certifikaat van de Registrateur levert afdoende bewijs 
op dat de maatschappij tot het aanvangen met zaken doen 
gerechtigd is. 

(4) Een kontrakt door de maatschappij, aangegaan voor 
de datum waarop hij aanvangen mag zaken te doen, is slechts 
provisioneel ; tot die datum bindt het de maatschappij niet, 
maar op die datum wordt het bindend. 

(5) Het bepaalde in dit artikel belet niet de gelijktijdige 
aanbieding voor inschrijving op of tockenning van aandelen 
en van obligaties of de ontvangst van geld, dat bij aanzock 
voor obligaties betaald moet worden. 

(6) Indien een maatschappij, in strijd met dit artikel, zaken 
begint of zijn bevoegdheid tot het aangaan van leningen 
uitoefent, wordt elk persoon die voor de overtreding verant- 
woordelik is gestraft met een boete van ten hoogste vijftig 
pond voor elke dag waarop de overtreding voortduurt, onver 
minderd zijn verdere aansprakelikheid. , 

(7) Het bhepaalde in dit artikel is niet van toepassing op een 
private maatschappij of op cen maatschappij, geregistreerd 
vd6r het inwerkingtreden van deze Wet, welke geen prospektus 
uitgectt. 

86. (1) Elke door aandelen beperkte maatschappij houdt Opgade van op zijn geregistreerde kantoor een register van tuekenningen *eeken- 5 - ov 
i aan. 

mugen 
_(2) Indien een door aandelen beperkte maatschappij van 

zijn aandelen tockent dient hij binnen twee maanden daarna 
bij de Registrateur in— 

(3) The Registrar’s certificate shall be conclusive evidence 
that the company is entitled to ..mmence business. 

(4) Any contract made by a company before the date at 
which it is entitled to commence business shall be provisional 
only, and shall not be binding on the company until that date. 
and on that date it shall become binding. 

(5) Nothing in this section shall prevent the simultaneous 
offer for subscription or allotment of any shares and debentures 
or the receipt of any money payable on application for 
debentures. 

(6) If any company commences business or exercises borrow- 
ing powers in contravention of this section, every person who 
is responsible for the contravention shall, without prejudice 
to any other liability, be liable to a fine not exceeding fifty 
pounds for every day during which the contravention continues. 

(7) Nothing in this section shall apply to a private com- 
pany, or to a company registered before the commencement 
of this Act which does not issue a prospectus. 

Return as to 
allotments. 

86. (1) Every company limited by shares shall keep at its 
registered office a register of allotments. 

(2) Whenever a company limited by shares makes any 
allotment of its shares, the company shall, within two months 
thereafter, lodge with the Registrar— (2) een opgave van de toekenningen met vermelding van 

het aantal en het nominale bedrag van de aandelen in 
de toekenning begrepen, de namen en het adres van 
de personen aan wie de toekenning geschied is en 
het bedrag betaald of opeisbaar en verschuldigd op 
elk bedrag ; en 

(a) a return of the allotments, stating the number and 
nominal amount of the shares comprised in the 
allotment, the names, and addresses of the allottees, 
and the amount (if any) paid or’due and payable on 
each share; and (b) in het geval van aandelen toegekend als geheel of 

gedeeltelik gestort anders dan in kontanten, een 
schriftelik kontrakt dat de persoon recht geeft op 
die toekenning, alsmede een koopkontrakt of kontrakt 
van aanneming van diensten of betrefiende andere 

(6) in the case of shares allotted as fully or partly paid up 
otherwise than cash, a contract in writing constituting 
the title of the allottee to the allotment, together 
with any contract of sale, or for services or other 
consideration in respect of which that allotment 
was made, and a return stating the number and 
nominal amount of shares so allotted, the extent to 

redenen waarvoor de toekenning geschied is, en een 
opgave van het aantal en het nominale bedrag van de 
aldus toegekende aandelen, in hoeverre ze als volge- 
stort behandeld zullen worden en de redenen voor de 
toekenning. 

(2) Is zulk een kontrakt niet op schrift gebracht, dan dient de maatschappij binnen cen maand na de toekenning de voor- 
geschreven biezonderheden bij de Registrateur in. 

(3) Indien verzuimd wordt aan de vereisten van dit artikel 
te voldoen wordt elke direkteur, bestuurder, sekretaris of 
andere ambtenaar van de maatschappij, die desbewust mede- plichtig is aan het verzuim, gestraft met een boete van ten hoogste vijftig pond voor elke dag waarop het verzuim voort- 
duurt : 

Met dien verstande dat ingeval verzuimd wordt binnen twee 
maanden na de toekenning bij-de Registrateur een stuk in te dienen dat ingediend moet worden, de maatschappij, of een 
persoon die voor het verzuim verantwoordelik is, bij het Hof 
aanzoek doen kan om verlichting, en indien het Hof overtuigd is dat het verzuim om het stuk in te dienen bij ongeluk of 
door onachtzaamheid geschied is of dat het recht en billik is 
om verlichting te schenken, kan het een bevel uitvaardigen 
waarbij de tijd voor het indienen van het stuk met zulk een 
termijn verlengd wordt als het’ Hof wenselik acht. 

which they are to be treated as paid up, and the 
consideration for which they have been allotted. 

(2) Where such a contract is not reduced to writing the 
company shall, within one month after the allotment, lodge 
with the Registrar the prescribed particulars of the contract. 

(3) If default is made in complying with the requirements 
of this section, every director, manager, secretary, or other 
officer of the company, who is knowingly a party to the default, 
shall be liable to a fine not exceeding fifty pounds for every 
day during which the default continues : 

Provided that in case of default in lodging with the Registrar 
within two months after the allotment any document required 
to be lodged by this section, the company, or any person liable 
for the default, may apply to the Court for relief, and the 
Court, if satisfied that the omission to lodge the document was 
accidental or due to inadvertence or that it is just and equitable 
to grant relief, may make an order extending the time for the 
lodging of the document for such period as the Court may think 
proper.    
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Commissions and Discounts. Kommissielonen en Kortingen. 

Powertopay 87. (1) It shall be lawful for a company to pay a commission 87. (1) Een maatschappij heeft het recht om aan iemand Bevoogheid 

certain com to any person in consideration of his subscribing or agreeing toi°°?. kommissieloon te betalen uit hoofde van zijn voorwaar yo issies 

a and subscribe, whether absolutely or conditionally, for any shares ae of Se en ¢ inschrijving of ae ela hit de te betalen 

prohibition ; : reel -e schrijven op aandelen in de i F 
bf payment 2 the company, or procuring or agreeing to procure subscrip- Jven of en e maatschappij of omdat hi) de en verbod 

of all other tions, whether absolute or conditional, for any shares in the voorwaardelike of onvoorwaardelike inschrijving op aan- fot betalin 

commissions, company if the payment of the commission is authorised by delen in de maatschappij verkrijgt of onderneemt te ver~ svgore kom 

discounts, the articles, and the commission paid or agreed to be paid krijgen, indien het betalen van het kommissicloon bij de missies, kor 

ete. does not exceed the amount or rate so authorised, and if the|statuten wordt toegestaan en het betaalde of te betalen kom- tingen, enz 

amount or rate per cent. of the commission paid or agreed to missieloon niet meer bedraagt dan het aldus toegestane bedrag 

be paid is— of percentage en indien het bedrag of persentage van het 

betaalde of volgens overeenkomst te betalen kommissieloon— 

(a) in het geval van aandelen welke aan het publiek 
ter inschrijving aangeboden zijn, vermeld staat in 
het prospektus ; of 

(b) in het geval van aandelen welke niet aan het publiek ter 

(a) in the case of shares offered to the public for sub- 
scription, disclosed in the prospectus ; or 

(b) in the case of shares not offered to the public for sub- inschrijving aangeboden zijn, vermeld staat in de 

scription, disclosed in the statement in lieu of prospec- verklaring de plaats van een prospektus innemend of 

tus, or in a statement in the prescribed form signed in een verklaring in de voorgeschreven vorm, gete- 

in like manner as a statement in lieu of prospectus kend op gelijke wijze als een verklaring in plaats van 

and lodged with the Registrar, and where a circular een prospektus en ingediend bij de Registrateur, en 

or notice, not being a prospectus, inviting subscrip-! wanneer een cirkulaire of kennisgeking, geen prospek- 

tion for the shares is issued, also disclosed in that tus zijnde welke uitnodigt om op aandelen in te 

circular or notice. . schrijven uitgegeven wordt, ook in die cirkulaire of 
kennisgeving vermeld staat. 

(2) Save as aforesaid, no company shall apply any of its 

shares or capital money either directly or indirectly in pay- 

ment of any commission, discount, or allowance, to any person 

in consideration of his subscribing or agreeing to subscribe 

whether absolutely or conditionally, for any shares of the 

company, or procuring or agreeing to procure subscriptions, 

whether absolute or conditional, for any shares in the company, 

whether the shares or money be so applied by being added to 

the purchase money of any property acquired by the company 

or to the contract price of any work to be executed for the 

company, or the money be paid out of the nominal purchase 
money or contract price, or otherwise. 

(2) Behalve als voornoemd mag geen maatschappij aandelen 
of kapitaal, direkt of indirekt, aanwenden tot het betalen 
van een kommissie, diskonto of korting aan een persoon uit- 

hoofde van zijn voorwaardelike of onvoorwaardelike in- 
schrijving of overeenkomst om in te schrijven op aandelen in 

de maatschappij of wegens het verkrijgen van de voor- 
waardelike of onvoorwaardelike inschrijving op aandelen in de 
maatschappij of overeenkomst om die te verkrijgen, hetzij 

de aandelen of het kapitaal aldus aangewend worden door ze 

te voegen bij de koopprijs van cen door de maatschappij ver- 

kregen eigendom of bij de kontraktprijs voor werk voor de 

maatschappij te verrichten hetzij het geld betaald wordt uit 

de nominale koopsom kontraktprijs, of anderszins. 

(3) Nothing in this section shall affect the power of any| (3) Het betaalde in dit artikel vermindert niet de bevoegd- 

company to pay such brokerage as it has heretofore been heid van een maatschappij om zodanig kommissieloon uit 

lawful for a company to pay, and a vendor to, promoter of, te betalen, als waartoe de maatschappij te voren gerechtigd 

or other person who receives payment in money or shares from) was, en een verkoper aan of promotor van een maatschappij of 

a. company shall have and shall be deemed always to have had/cen ander persoon die betaling in geld of aandelen van een 

power to apply any part of the money or shares so received in maatschappij ontvangt, heeft de bevoegdheid, en wordt geacht 

payment of any commission, the payment of which, if madeldie steeds te hebben gehad, om een deel van het aldus ontvan-_ 

directly by the company, would have been legal under this gen geld of van de aldus ontvangen aandelen aan te wenden 

section. voor de betaling van een kommissieloon, waarvan de betaling, 

direkt door de maatschappij gedaan, krachtens dit artikel 

. _ |wettig zou zijn geweest. 

Statement 88. Where a company has paid any sums by way of commis-, 88, Wanncer een maatschappij bij wijze van kommissie- Vermelding 

in balance- sion in respect of any shares or debentures, or allowed any sums|]oon voor aandelen of obligaties bedragen betaald of bij wijze V7 kommis- 

shest as to by way of discount in respect of any debentures, the total| van korting voor obligaties toegestaan heeft, moet het totale al- Steger in 

and dis. #™mount so paid or allowed or so much thereof as has not been|dus betaalde of toegestane bedrag of zoveel ervan als niet af- balansstaat. 

counts. written off, shall be stated in every balance-sheet of the com-|seschreven is, in elke balansstaat van de maatschappij worden 

pany until the whole amount thereof has been written off. | vermeld totdat het gehele bedrag daarvan afgeschreven is. 

Betaling van Rente wit het Kapitaal.   Payment of Interest out of Capital. 
89. Wanneer aandelen van een maatschappij witgegeven Bevoegd- 

Power of 89. Where any shares of a company are issued for the purpose worden om de kosten van oprichting van werken of gebouwen of heid van 
maatschap- 

company to of raising money to defray the expenses of the construction installatie van machinerién, welke gedurende lange tijd niet pij om in 

pay he of works or buildings or the provision of any plant which produktief gemaakt kunnen worden, te bestrijden, kan de zekere ge- 

capital in cannot be made profitable for a lengthened period, the com- maatschappij rente betalen op dat gedeelte van dat aandele- vallen rente 

certain pany may pay interest on so much of that share capital as is kapitaal dat alsdan gestort 1s gedurende het tijdperk en met ioe pee t 

cases, for the time being paid up for the period and subject to thejinachtneming van de vereisten en beperkingen in dit artikel Pie,” 

conditions and restrictions in this section mentioned, and|genoemd en hij kan de kapitaalrekening met dat bedrag be- 

may charge the same to capital as part of the cost of con- lasten als deel van de kosten van oprichting van het werk of 

struction of the work or building, or the provision of plant: |gebouw of installatie van machinerién : 

Met dien verstande dat— 

Erovidded shat— : (i) geen zodanige betaling geschiedt tenzij daartoe bij 

(i) no such payment shall be made unless the same is de statuten of door cen speciaal besluit machtiging 

authorised by the articles or by special resolution ; is verleend ; :  
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(ii) no such payment, whether authorised by the articles 
or by special resolution, shall be made without the 
previous sanction of the Minister ; 

(iti) before sanctioning any such payment the Minister 
may, at theexpense of the company, appoint a personto 
enquire and report to him as to the circumstances of 
the case, and may, before making the appointment, 
require the company to give satisfactory security for 
the payment of the costs of the enquiry ; 

the payment shall be made only for such period as 
may be determined by the Minister ; and such period 
shall in no case extend beyond the close of the half- 
year next after the half-year during which the works 
or buildings have been actually completed or the 
plant provided ; 

(v) the rate of interest shall in no case exceed six per 
cent. per annum or such lower rate as may for the 
time being be prescribed by the Minister ; 

(vi) the payment of the interest shall not operate as a 
reduction of the amount paid up on the shares in 
respect of which it is paid ; 

(iv) 

(vii) the accounts of the company shall show the share 
capital on which, and the rate at which, interest has 
been paid out of capital during the period to which 
the accounts relate. 

Certificates of Shares, elec. 

90. (1) Every company shall, within two months after the 
allotment of any of its shares, debentures, or debenture stock, 

and within two months after the registration of the transfer 
of any such shares, debentures, or debenture stock, complete 
and have ready for delivery the certificates of all shares, the 
debentures, and the certificates of all debenture stock allotted 
or transferred, unless the conditions of issue of the shares, de- 
bentures, or debenture stock otherwise provide. 

(2) If default is made in complying with the requirements 
of this section, the company, and every director, manager, 
secretary and other officer of the company who is knowingly 
a party to the default, shall be liable to a fine not exceeding 
five pounds for every day during which the default continues. 

Books, Accounts, ete. 

91. (1) Every company shall keep at its registered office 
in the English or Dutch language such books, accounts and 
vouchers as will show a full, clear and correct record of its 

transactions. . 

(2) If a company fails to comply with this section it shall 
be liable to a fine not exceeding five pounds for every day 
during which the default continues. 

Register of Mortgages. 

92. (1) Every company shall keep at its registered office a 
register of mortgages and enter therein all mortgages and 
charges specifically affecting property of the company, giving 
in each case a short description of the property mortgaged or 
charged, the amount of the mortgage or charge, and (except 

in case of securities to bearer) the names of the mortgagees or 
persons entitled to the charge. : 

(2) If any director, manager, secretary or other officer of 

the company knowingly or wilfully authorises or permits the 

omission of any entry required to be made in pursuance of 

this section, he shall be liable to a fine not exceeding fifty 

pounds. 

(3) The register of mortgages kept in pursuance of this 

section shall be open at all reasonable times to the inspection 

of the Registrar or any creditor or member of the company 

without fee, and of any other person on payment of such 

(ii) geen zodanige betaling, hetzij daartoe bij de statuten 
of door speciaal besluit machtiging is verleend, gedaan 
wordt zonder de voorafgaande goedkeuring van de 
Minister ; 

(iii) voordat de Minister zulk een betaling goedkeurt, bij op 
kosten van de maatschappij: een persoon benoemen 
kan om een onderzoek in te stellen en aan hem ver- 
slag te doen aangaande de omstandigheden van het 
geval, en hij alvorens de benoeming te doen, van de 
maatschappij verlangen kan voldoende zekerheid te 
geven voor de betaling van de kosten van het onder- 
zoek ; 
de betaling slechts geschiedt gedurende een door de 
Minister te bepalen tijdperk, en dat tijdperk zich 
in geen geval uitstrekt tot na het einde van het 
halfjaar volgende op het halfjaar gedurende hetwelk 
de werken of gebouwen werkelik voltooid of de 
machinerién geinstalleerd zijn ; 

(v) de rentevoet in geen geval mecr bedraagt dan zes per 
cent. per jaar of zoveel minder als van tijd tot tijd 
door de Minister bepaald wordt ; 

(vi) de betaling van de rente geen vermindering te weeg 
brengt in het bedrag op de aandelen gestort ten 
aanzien waarvan hij betaald wordt ; 

(vii) de boeken van de maatschappij het aandelekapitaal 
waarop en de voet tegen welke rente uit het kapitaal 
betaald is, aangeven aangedurende het tijdperk 
waarop de rekeningen in die boeken betrekking 
hebben. 

(iv) 

Aandeelcertifikaten, enz. 

$0. (1) Elke maatschappij moct, binnen twee maanden na 
de toekenning door hem van aandelen, obligaties of oblivatie 
stock en binnen twee maanden na de registratie van de over- 
dracht van zodanige aandelen, obligaties en obligatiestock, 
de certifikaten van alle aandelen, de obligaties, en de bewijzen 
van obligatiestock, welke toegekend of overgedragen worden, 
in gereedheid brengen en ter aflevering gereed houden, tenzij 
de voorwaarden van de uitgifte van de aandelen, obligaties of 
obligatiestock anders bepalen. 

(2) Indien verzuimd wordt om aan de vereisten van dit 
artikel te voldoen, wordt de maatschappij, en elke direkteur, 
bestuurder, sekretaris of andere ambtenaar van de maatschappij 
die desbewust meegewerkt heeft tot zulk verzuim gestraft met 
een boete van ten hoogste vijftig pond voor elke dag waarop het 
verzuim voortduurt. 

Boeken, Rekeningen, enz. 

91. (1) Elke maatschappij houdt op zijn geregistreerd 
kantoor in de Engelse of Hollandse taal boeken aan, die ten 
volle en op een duidelike en nauwkeurige wijze alle zijn tran- 
takties aantonen. 

(2) Indien een maatschappij verzuimt aan dit artikel te 
voldoen wordt hij gestraft met een boete van ten hoogste vijf 
pond per dag gedurende welke het verzuim voortduurt. 

Register van Verbanden. 

92. (1) Elke maatschappij houdt op zijn geregistreerd 
kantoor een register van verbanden aan en tekent daarin alle 
hypotheken of verbanden, welke het eigendom van de maat- 
schappij bepaaldelik raken, aan met in elk geval een korte 
beschrijving van het eigendom waarop de hypotheek of het 
verband, rust, het bedrag van de hypotheek of het verband en 
(behalve in het geval van toonderbewijzen) de namen van de 
hypotheek- of verbandhouders. 

(2) Indien een direkteur, bestuurder of sekretaris of ander 
ambtenaar van de maatschappij desbewust en opzettelik het 
verzuim om een ingevolge dit artikel vereiste aantekening te 
maken machtigt of toelaat, wordt hij gestraft met een boete 
van ten hoogste vijftig pond. 

(3) Van het register van verbanden, ingevolge het 
onmiddellik voorafgaande artikel, gehouden kan te allen 
tijde kosteloos inzage worden genomen door de Registrateur, 
een krediteur of lid van de maatschappij, en door een ander   

Beperking 
van tijd van 
uitgifte van 
aandeelbe- 
wijzen, enz. 

Houden van 
boeken, enz. 

Register van 
verbanden 
van maat- 
schappij.
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fee, not excecding two shillings and sixpence for each inspection, 
as the company may prescribe. 

(4) If inspection of the said register is refused, any officer 
of the company refusing inspection, and every director, manager 
secretary or other officer of the company authorising or know- 
ingly and wilfully permitting the refusal, shall be liable to a 
fine not exceeding five pounds, and a further fine not exceed- 
ing two pounds for every day during which the refusal con- 
tinues; and in addition the Court may, by order, compel 
immediate inspection of the said register. 

(5) Nothing in this section contained shall apply to an 
existing company till the expiry of three months from the 
commencement of this Act. 

93. (1) Every register of holders of debentures of a company); 
shall, except when closed in accordance with the articles, 
during such period or periods (not exceeding in the whole sixty 
days in any year) as may be specified in the articles, be open 
to the inspection of the registered holder of any such debentures, 
and of any holder of shares in the company, but subject to such 
reasonable restrictions as the company may in general meeting 
impose, so that at least two hours in each day are appointed 
for inspection, and the company shall furnish to every such 
holder extracts from the register. on payment by such holder 
of one shilling for every hundred words or fractional part 
thereof required to be extracted or shall afford him or his 
duly authorised agent adequate facilities for making such 
extracts. 

(2) A copy of any trust deed for securing any issue of deben- 
tures shall be transmitted to every holder of any such de- 
bentures at his request on payment, in the case of a printed 
trust deed, of the sum of two shillings and sixpence or such 
less sum as may be prescribed by the company, or where the 
trust deed has not been printed, on payment of one shilling for 
every hundred words or fractional part thereof required to 
be copied. 

(3) If the inspection, extracts, or facilities be refused, or a 
copy of a trust deed be refused or not transmitted, the company 
shall be liable to a fine not exceeding five pounds, and to a 
further fine not exceeding two pounds for every day during 
which the refusal continues and every director, manager, 
secretary or other officer of the company who knowingly 
authorizes or permits the refusal shall be liable to the like 
penalty. 

Debentures. 

94. (1) Where either before or after the commencement of 
this Act a company has redeemed any debentures previously 
issued, the company, unless the articles or the conditions of 
isstie expressly otherwise provide, or unless the debentures 
have been redeemed in pursuance of any obligation on the 
company so to do (not being an obligation enforceable only 
by the person to whom the redeemed debentures were issued 
or his assigns) shall have power, and shall be deemed always 
to have had power, to keep the debentures alive for the purposes 
of re-issue, and where a company has purported to exercise 
such a power the company shall have power, and shall be 
deemed always to have had power, to re-issue the debentures 
either by re-issuing the same debentures or by issuing other 
debentures in their place, and upon such a re-issue the person 
entitled to the debentures shall have, and shall be deemed 
always to have had, the same rights and priorities as if the 
debentures had not previously been issued. 

(2) Where with the object of keeping debentures alive for 
the purpose of re-issue, they have either before or after the 
commencement of this Act been transferred to a nominee of 
the company, a transfer from that nominee shall be deemed to 
he a re-issue for the purposes of this section. 

persoon tegen de betaling van een bedrag van hoogstens twee 
shilling en zes pennies door de maatschappij vast te stellen. 

(4) Wordt inzage van het genoemde register geweigerd dan 
wordt een ambtenaar van de maatschappij die inzage weigert 
en elk direkteur, bestuurder, sekretaris of ander ambtenaar 
van de maatschappij, die tot de weigeriny desbewust en op- 
zettelik machtigt of die toclaat, gestraft met een boete van 
ten hoogste vijf pond en met een verdere boete van ten hoogste 
twee pond voor elke dag waarop de weigeriny voortduutt ; 
en het Hof kan bovendien onmiddellike inzage van het register 
gelasten. 

(5) Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op een 
bestaande maatschappij dan na verloop van drie maanden 
getekend van het inwerkingtreden van deze Wet. 

98. (1) Elk register van obligatiehouders van een maat- Recht van 
obligatie- 

schappij ligt, behalve wannecer het volgens de statuten gesloten houders om 
is, gedurende zulk cen tijdperk of tijdperken (gezamelik niet inzage van 

‘|meer dan zestig dagen in een jaar belopend) als doordestatuten register van 
bepaald wordt ter inzage voor de geregistreerde houder van obligatie- 

. . . -" houders te 
aulke obligaties of voor een aandeelhouder in de maatschappij, . omen en om 
maar behoudens zulke redelike beperkingen als de maat- afschriften 

schappij in ecn algemene vergadering oplegt, zodat tenminste van trust- 
twee uren per dag voor inzage beschikbaar gesteld worden. ie te 
De maatschappij moet aan elke zodanige houder uittreksels PPP" 
uit het register verstrekken tegen betaling door zulk een 
houder van een shilling voor elke honderd woorden of gedeelte 
daarvan, die hij als uittreksel verlangt of moet aan hem of 
zijn behoorlik gevolmachtigde voldoende gelegenheid ver- 
schaffen voor het maken van die uittreksels. 

(2) Ken afschrift van een trustakte om cen uitvifte van 
obligaties te verzekeren moet op diens verzoek aan elke houder 
van zulke obligaties worden toegezonden tegen betaling, in het 
geval van een gedrukt eksemplaar van een trustakte, van twee 
shillings en zespennies of zodanig geringer bedrag als de maat- 
schappij bepaalt of, wanneer de trustakte niet gedrukt is, 
tegen betaling van een shilling voor clke honderd woorden of 
gedeelte daarvan waarvan afschrift verlangd wordt. 

(3) Indien inzage, uittreksels of gelegenheid tot het nemen 
daarvan geweigerd worden of een afschrift van de trustakte 
geweigerd of met tocgezonden wordt, verbeurt de maat- 
schappij een geldboete van ten hoogste vijf pond, en een 
verdere bocte van ten hovgste twee pond voor elke dag waarop 
de weigering voortduurt en elke direkteur, bestuurder, sekretaris 
of andere ambtenaar van de maatschappij die desbewust zulke 
wetgeving machtigt of toelaat wordt gestraft met een gelijke 
boete. . 

Obliyaties, 

94, (1) Wanneer, hetzij v6ér of na het inwerkingtreden Bevoegdheid 
van deze Wet, cen maatschappij van te voren uitgegeven tot wed- er 
obligaties heeft afgelost, heeft de maatschappij, tenzij de witgitte vob 
statuten of de voorwaarden van uitgifte uitdrukkelik anders Tigation iw. 
bepalen of tenzij de obligaties afgelost zijn krachtens een zekere 
verplichting van de maatschappij om zulks te doen (niet zijnde gevallen. 
een verplichting waarvan de vervulling alleen kan worden 
geéist door de persoon, aan wie de afueloste obligaties uitye- 
reikt zijn, of diens rechtverkrijgenden) de bevoegdheid, en 
wordt hij geacht de bevoegdheid steeds te hebben vehad, om 
de obligaties aan te houden met het doel ze weer uit te geven ; 
en waar een maatschappij zulk een bevoegdheid heet te hebben 
uitgeoefend, heeft de maatschappij de bevoegdheid, en wordt 
hij geacht de bevoegdheid steeds te hebben yvehad, om de 
obligaties weer uit te geven hetzij door wedcruitgifte van 
dezelfde obligaties of door uitgifte van andere obligaties in 
de plaats daarvan; en bij aulk een wederuitgifte ‘heeft de 
tot de obligaties gerechtigde persoon, en wordt hij geacht 
steeds te hebben gehad, dezelfde rechten en voorrechten alsof 
de obligaties niet van te voren uitgegeven waren. 

(2) Wanneer, met het doel ze voor wederuitgifte aan- 
te houden, obligaties hetzij véér of na het inwerkingtreden 
van deze Wet, overgedragen zijn aan een door de maatschappij 
benoemde persoon, wordt de overdracht aan die persoon 
geacht een wederuitgifte te zijn voor de doeleinden van dit 
artikel.  
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(3) Where a company has either before or after the com- 
mencement of this Act deposited any of its debentures to 
secure advances from time to time on current account or other- 
wise. the debentures shall not be deemed to have been re- 
deemed by reason only of the account of the company having 
ceased to be in debit whilst the debentures remained so 
deposited. 

(4) Nothing in this section shall prejudice any power to 
issue debentures in the place of any debentures paid off or 
otherwise satisfied or extinguished reserved to a company by 
its debentures or the securities for the same. 

Specific per- , 95. A contract with a company to take up and pay for any 
formance of debentures of the company may be enforced by an order for 
contract to specific performance. 
subscribe for 

Gongataree. Inspection and Audit. 

Investiza- 96. (1) The Minister may appoint one or more inspectors 
tion of to investigate the affairs of any company and to report thereon 
affairs of | in such manner as he may direct— 
company by . . ; inspectors (a) in the case of a company having a share capital, on 
appointed the application of members holding not less than 
by Minister. one-tenth of the shares issued ; 

(6) in the case of a company not having a share capital, 
on the application of not less than one-fifth in number 
of the persons on the company’s register of members. 

(2) The application shall be supported by such evidence as 
the Minister may require for the purpose of showing that 
the applicants have good reason for, and are not actuated by 
malicious motives in requiring the investigation, and the 
Minister may, before appointing an inspector require the 
applicants to give satisfactory security for payment of the 
costs of the investigation. 

(3) It shall be the duty of all officers and agents of the com- 
pany to produce to the inspectors all books and documents 
in their custody or power. 

(4) An inspector may examine on oath the officers and agents 
of the company in relation to its business, and may administer 
an oath accordingly. 

(5) If any officer or agent refuses to produce any book or 
document which, under this section, it is his duty to produce, 
or to answer any question relating to the affairs of the company 
notwithstanding that the answer may tend to incriminate him, 
he shall be liable to a fine not exceeding five pounds in respect 
of each offence. 

(6) On the conclusion of the investigation the inspectors 
shall report their opinion to the Minister, who shall cause a 
copy of the report to be transmitted to the registered office of 
the company, and, at the request of the applicants for the 
investigation, shall cause a further copy to be delivered to such 
applicants. The report shall be written or printed, as the 
Minister directs. : 

(7) All expenses of and incidental to the investigation shall 
be defrayed by the applicants unless the Minister orders the 
same to be paid by the company. 

Power of 97. (1) A company may by special resolution appoint 
company to inspectors to investigate its affairs. 

seetirs. m2) Inspectors so appointed shall have the same powers and 
duties as inspectors appointed by the Minister, except that 
instead of reporting to him, they shall report in such manner 
and to such persons as the company in general meeting may 
direct. 

(3) Officers and agents of the company shall incur the like 
penalties, in the case of refusal to produce any book or docu- 
ment required to be produced to inspectors so appointed, or to 
answer any question, as they would have incurred if the in- 
spectors had been appointed by the Minister. 

98. A copy of the report of any inspectors appointed under 
this Act shall be admissible in any legal proceeding as evidence 
of the opinion of the inspectors in relation to any matter 
contained in the report. 

Report of in- 
spectors to 
be evidence.   
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(3) Wanneer een maatschappij, véér of na het inwerking- 
treden van deze Wet, van zijn obligaties gedeponeerd heeft 
ten einde van tijd tot tijd voorschotten op zijn lopende reke- 
ning of anderszins te verkrijgen, worden de obligaties niet 
geacht afgelost te zijn enkel omdat de rekening van de maat- 
schappij niet langer cen debet saldo heeft aangetoond gedurende 
de tijd _waarin de obligaties aldus gedeponeerd bleven. 

(4) Het bepaalde in dit artikel vermindert niet de bevoegd- 
heid tot het uitgeven van obligaties in de plaats van obligaties. 
die afbetaald of op andere wijze voldaan of vervallen zijn, 
welke door de maatschappij is voorbehouden bij zijn obligaties 
of sekuriteiten daarvoor. 

95. Een overeenkomst met een maatschappij om obligaties Speciale pres- 
van de maatschappij te nemen en daarvoor te betalen kan tatie bij een 
geldig gemaakt worden door een bevel tot specifieke voldoening. komst om 

Inspektie en Auditeren. nao ° 
96. (1) De Minister kan cen of meer inspekteurs aanstellen Onderzoek 

om de zaken van een maatschappij te onderzoeken en daar- Van de zaken 
over verslag te doen op de wijze door hem bepaald— imaatachap- 

(a) in het geval van een maatschappij met een aandele- pij door in- 
kapitaal, op aanvraag van leden die houders zijn spekteurs, 
van niet minder dan een-tiende van de uitgegeven ee door 
aandelen aangesteld. (5) in het geval van een maatschappij, welke geen aan- 
delekapitaal heeft, op aanvraag van niet minder dan 
een-vijfde van het getal personen die op het lede- 
register van de maatschappij voorkomen. 

(2) De aanvraag moet ondersteund worden door zulke ge- 
tuigenis als de Minister verlangt, teneinde aan te tonen dat de 
aanvragers goede redenen hebben voor, en niet gedreven worden 
door kwade bedoelingen bij, het vorderen van een onderzoek, en 
de Minister kan, alvorens cen inspekteur aan te stellen, van 
de aanvragers het geven van voldoende zekerheid voor de 
betaling van de kosten van het onderzoek eisen. 

(3) Alle ambtenaren en agenten van de maatschappij zijn 
verplicht aan de inspekteur alle boeken en stukken over te 
leggen die zij in hun bewaring of te hunner beschikking hebben. 

(4) Een inspekteur kan de ambtenaren en agenten van de 
maatschappij met betrekking tot de zaken dier maatschappij 
onder ede verhoren en hun daartoe een eed opleggen. 

(5) Indien cen ambtenaar of agent weigert om een boek 
of stuk over te leggen, hetwelk hij krachtens dit artikel ver- 
plicht is over te leggen, of om te antwoorden op een vraag 
aangaande de zaken van de maatschappij, al zou dat ant- 
woord hem aan kriminele vervolging kunnen blootstellen wordt 
hij gestraft met boete van ten hoogste vijf pond voor elke. 
weigering. 

(6) Na het beéindigen van het onderzoek doen de inspekteurs 
van hun bevinding verslag aan de Minister die een afschrift van 
het verslag aan het geregistreerde kantoor van de maatschappj 
laat zenden en, op verzoek van de aanvragers van het onder- 
zoek, ook een afschrift aan die aanvragers. Het verslag moet 
worden geschreven of gedrukt, al naar de Minister gelast. 

(7) Alle kosten van en in verband met het onderzoek wor- 
den door de aanvragers gedragen, tenzij de Minister gelast dat 
ze door de maatschappij betaald worden. 

97. (1) Een maatschappij kan bij speciaal besluit inspek- B. oepd- 
teurs aanstellen om zijn zaken te onderzoeken. : 

(2) Aldus aangestelde inspekteurs hebben dezelfde  be- maatschap- 
voegdheden en plichten als door de Minister aangestelde in- Pij om in- 
spekteurs, behalve dat zij, instede van aan hem verslag te Spekteurs 
doen, verslag doen op de wijze en aan de personen, door de stellen. 
maatschappij op een algemene vergadering bepaald. 

(3) Ambtenaren en agenten van de maatschappij worden, 
indien zij weigeren om een bock of stuk, dat overgelegd worden 
moet, aan de aldus aangestelde inspekteurs over te lcggen of op 
een vraag te antwoorden, gestraft met dezelfde boeten waar- 
mede zij gestraft zouden zijn, indien de inspekteurs door de 
Minister aangesteld waren. 

98. Een afschrift van het verslag van inspekteurs, krachtens Verslag van 
deze Wet aangesteld, levert in een rechtszaak bewijs op van inspekteurs 
de bevinding van de inspekteurs met betrekking tot een aan- levert bewijs 
gelegenheid in het verslag vervat. oP: 

heid van de 

@
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99. (1) Every company shall at each annual general meeting 
appoint an auditor or auditors to hold office until the next 
annual general meeting. 

(2) If an appointment of auditors is not made at an annual 
general meeting, the Minister may, on the application of any 
member of the company, appoint an auditor of the company 
for the current year, and fix the remuneration to be paid to 
him by the company for his services. 

(3) No director, manager, secretary or other officer of the 
company shall be capable of being appointed auditor of the 
company. v 

(4) A person, other than a retiring auditor, shall not be 
capable of being appointed auditor at an annual general meet- 

ing unless notice of an intention to nominate that person to the 
office of auditor has been given by a shareholder to the com- 

pany not less than fourteen days before the annual general 

meeting, and the company shall send a copy of any such notice 

to the retiring auditor, and shall give notice thereof to the 

shareholders, either by advertisement or in any other mode 

allowed by the articles, not less than seven days before the 
annual general meeting : 

Provided that if, after notice of intention to nominate an 

auditor has been*so given, an annual general meeting is called 

for a date fourteen days or less after the notice has been given, 

the notice, though not given within the time required by this 

sub-section, shall be deemed to have been properly given for 

the purposes thereof, and the notice to be sent or given by the 

company may, instead of being sent or given within the time 

required by this sub-section, be sent or given at the same time 

as the notice of the annual general meeting. 

(5) The first auditor or auditors of the company shall be 

appointed by the directors before the statutory meeting, and 

shall hold office until the first annual general meeting, unless 

previously removed by a resolution of the shareholders in 

general meeting, in which case the shareholders at that meeting 
shall appoint auditors. 

(6) The directors of a company may fill any casual vacancy 

in the office of auditor, but while any such vacancy continues 

the surviving or continuing auditor or auditors may act. 

(7) The remuneration of the auditors of a company shall be 

fixed by the company in general meeting, except that the re- 

muneration of any auditors appointed before the statutory 

meeting, or to fill any casual vacancy, may be fixed by the 
directors. 

100. (1) Every auditor of a company shall have a right of 

access at all times to the books and accounts and vouchers 

of the company, and shall be entitled to require from the 
directors and officers of the company such information and 
explanation as may be necessary for the performance of the 

duties of the auditors. 

(2) The auditors shall make a report to the shareholders 
on the accounts examined by them, and on every balance- 

sheet laid before the company in general meeting during their 
tenure of office, and the report shall state— 

(a) whether or not they have obtained all the information 
and explanations they have required; and 

(b) whether, in their opinion, the balance-sheet referred 
to in the report is properly drawn up so as to exhibit 
a true and correct view of the state of the company’s 
affairs according to the best of their information 
and the explanations given to them, and as shown 
by the books of the company.   

99. (1) Iedere maatschappij benoemt op elke jaarlikse al- Benoeming 
gemene vergadering een auditeur of auditeurs die in funktie & — 
blijven tot de volgende jaarlikse algemene vergadering. ven auc teurs. 

(2) Indien geen benoeming van auditeurs op een jaarlikse 
algemene vergadering plaats gevonden heeft, kan de Minis- 
ter, op aanvraag van een lid van de maatschappij, een auditeur 
voor de maatschappij voor het lopende jaar benoemen en 
het salaris vaststellen dat hem door de maatschappij voor zijn 
diensten moet worden betaald. 

(3) Geen direkteur, bestuurder, sekretaris of ander ambte™ 
naar van de maatschappij kan tot auditeur van de maat- 
schappij worden benoemd. 

(4) Behalve een aftredende auditeur, kan geen persoon op 
een jaarlikse algemene vergadering tot auditeur worden be- 
noemd, tenzij van het voornemen om die persoon voor genoemd 
ambt voor te dragen door een aandeelhouder van de maat- 
schappij kennis gegeven is niet minder dan veertien dagen voor 
de jaarlikse algemene vergadering, en de maatschappij moet 
een afschrift van zulk een kennisgeving aan de aftredende 
auditeur zenden en, hetzij bij advertentie of op cen andere 
door de statuten veroorloofde wijze niet minder dan zeven 
dagen voor de jaarlikse algemene vergadering daarvan van de 
aandeelhouders kennisgeven : 

Met dien verstande dat indien er nadat van het vournemen 
om een auditeur voor te dragen aldus kennis gegeven is, een 
jaarlikse algemene vergadering belegd wordt op een datum 
veertien dagen of minder nadat de kennisgeving geschied is, 
de kennisgeving, ofschoon niet geschied binnen de tijd bij dit 
sub-artikel vereist, geacht wordt voor de doeleinden van 
dit sub-artikel behoorlik geschied te zijn, en de kennisgeving, 
welke door de maatschappij gezonden of gegeven worden moet, 
kan, in stede van gezonden of gegeven te worden binnen de 
{tijd bij dit sub-artikel vereist, gezonden of gegeven worden 
terzelfder tijd als de kennisgeving van de jaarlikse algemene 
vergadering. 

(5) De eerste auditeur of auditeurs van de maatschappij 
moeten door de direkteuren véér de bij de wet vereiste ver- 
gadering benvemd worden en, aldus benoemd, blijven zij in 
funktie tot de eerste jaarlikse algemene vergadering, tenzij zij 
te voren ontslagen zijn bij een besluit van aandeelhouders op 
een algemene vergadering genomen, in welk geval de aandeel- 
houders op die vergadering auditeurs moeten benoemen, 

(6) De direkteuren van een maatschappij kunnen een tussen- 
tijdse vakature in het ambt van auditeur bezetten doch, ter- 
wijl zulk een vakature voortduurt, kan of kunnen de over- 
levende of aanblijvende auditeur of auditeurs handelend op- 
treden. 

(7) Het salaris van de auditeurs van een maatschappij 
wordt door de maatschappij op een algemene vergadering 
vastgesteld, behalve dat het salaris van auditeurs, die voor de 
bij de wet vereiste vergadering benoemd zijn of die een tussen- 
tijdse vakature bezetten vastgesteld kan worden door de direk- 
teuren. 

100. (1) Elke auditeur heeft te allen tijde het recht inzage Bevoegd- 
te nemen van de boeken en, rekeningen en bewijsstukken van heid en 
de maatschappij alsmede om van de direkteuren en ambtenaren plichten van 
van de maatschappij de inlichtingen en ophelderingen te eisen : 
welke voor-de auditeurs voor de vervulling van hun taak 
nodig zijn. 

(2) De auditeurs moeten aan de aandeelhouders rapport uit- 
brengen over de door hen onderzochte rekeningen en over elke 
belansstaat welke gedurende hun ambtstijd op een alge- 
mene vergadering aan de maatschappij voorgelegd wordt, en 
het rapport moet verklaren— 

(a) of zij al dan niet alle door hen verlangde inlichtingen 
en ophelderingen ontvangen hebben ; en 

(6) of, naar hun oordeel, de balansstaat in het rapport 
genoemd behoorlik opgetrokken is zodat hij een waar 
en juist overzicht geeft van de staat van zaken van de 
maatschappij overeenkomstig de aan hen verstrekte 
inlichtingen en ophelderingen en de boeken van de 
maatschappij. 
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(3) The balance-sheet shall be signed on behalf of the board 
by two of the directors of the company or, if there is only one 
director, by that director, and the auditors’ report shall be 
attached to the balance-sheet, or there shall be inserted at the 
foot of the balance-sheet a reference to the report, and the 
report shall be read before the.company in general meeting, 
and shall be open to inspection by any shareholder. 

Any shareholder shall be entitled to be furnished with a 
copy of the balance-sheet and auditors’ report at a charge 
not exceeding one shilling for every hundred words. 

(4) If any copy of a balance-sheet which has not been signed 
as required by this section is issued, circulated, or published, 
or if any copy of a balance-sheet is issued, circulated, or 
published without having a copy of the auditors’ report attached 
thereto or containing such reference to that report as is required 
by this section, the company, and every director, manager, 
secretary, or other officer who is knowingly a party to the 
default shall be liable to a fine not exceeding fifty pounds. 

Rights of 101. (1) Holders of preference shares and debentures of a 
preference company shall have the same right to receive and inspect the 
a balance-sheets of the company and the reports of the auditors 
ture holders #nd other reports, as are possessed by the holders of ordinary 
as to receipt Shares in the company. 
and oinspec: (2) This section shall not apply to an existing company. 
porta. 

Carrying on Business with less than the Legal Minimum Number 
of Members. 

Prohibition 102. If at any time the number of members of a company is 
of carrying reduced, in the case of a private company, below two, or, in on business ; : with fewer the case of any other company, below seven, and it carries on 
than seven, business for more than six months while the number is so 
or, in the —_ reduced, every person who is a member of the company during 
case ofa the time that it so carries on business after those six months, 
vany, two and is cognizant of the fact that it is carrying on business 
members. With fewer than two members, or seven members (as the case 

may be), shall be severally liable for the payment of the whole 
debts of the company contracted during that time, and may 
be sued for the same, without any other member being joined 
in the action. 

Arbitrations. 

Arbitration 103. (1) A company may, by writing under the hands of 
kdihonar two of its directors, or, if there be only one director, under 

ond others, the hand of that director, agree to refer and may refer to 
arbitration, in accordance with any law in force in the Pro- 
vince in which the registered office of the company is situate 
with respect to the settlement of disputes by arbitration, any 

‘existing or future difference between itself and any other 
company or person. 

(2) Companies parties to the arbitration may delegate to 
the arbitrator power to settle any terms or to determine any 
matter capable of being lawfully settled or determined by the 
companies themselves, or by their directors or other managing 
body. 

(3) All the provisions of such law shall apply to arbitrations 
between companies and persons in pursuance of this Act. 

Power to Compromise. 

Power to 104. (1) Where any compromise or arrangement is proposed 
compromise between a company and its creditors or any class of them, or 
i and between a company and its members or any class of them, the 
members, Court may, on the application of the company or any creditor 

or member of the company or, in the case of a company being 
wound up, of the liquidator, order a meeting of the creditors 
or class of creditors, or of the members of the company or class 
of members (as the case may be), to be summoned in such 
manner as the Court directs. 

Xci: 

(3) De balansstaat moet namens het bestuur door twee van 
de direkteuren van de maatschappij of, indien er slechts een 
direkteur is, door die direkteur getekend worden. Het audi- 
teursrapport moet worden vastgehecht aan de balansstaat of 
er moet aan de voet van die staat cen verwijzing naar het 
rapport worden gedaan en het rapport moet aan de maatschap- 
pi] op een algemene vergadering voorgelezen worden en ter 
inzage liggen van de aandeelhouders. 

Ken aandeelhouder kan verlangen dat een afschrift van de 
balansstaat en het rapport van de auditeurs aan hem ver- 
strekt wordt tegen betaling van niet meer dan een shilling voor 
elke honderd woorden. 

(4) Indien een afschrift van een balansstaat, niet getekend 
volgens de vereisten van dit artikel, uitgegeven, rondge- 
zonden of openbaargemaakt wordt of indien een afschrift van 
cen balansstaat uitgegeven, rond gezonden of openbaargemaakt 
wordt zonder dat een afschrift van het auditeur’s rapport 
daaraan gehecht is of het een verwijzing naar het rapport bevat 
volgens de vereisten van dit artikel, worden de maatschappij en 
elke direkteur, bestuurder, sekretaris of ander ambtenaar, die 
desbewust medeplichtig geweest is aan het verzuim, gestraft 
met een boete van ten hoogste vijftig pond. 

101. (1) Houders van preferentie aandelen en obligaties van Recht van 
een maatschappij hebben hetzelfde recht op het ontvangen van Preferente 
balansstaten van de maatschappij en auditeursrapporten en obligction 
andere verslagen en op het nemen van inzage ervan als de houders nan. 
houders van gewone aandelen van de maatschappij. gaande het 

(2) Dit artikel is niet toepasselik op een bestaande maat- °8tvangenen fe het nemen schappij. ean | 

Het doen van zaken met minder dan het wettige minimum aantal agen agen. leden. 
102. Indien h ‘ i] te enjoer Verbod om len het aantal leden van een maatschappij te eniger handel te 

tijd daalt, in het geval van een private maatschappij, tot drijven met 
beneden twee of in het geval van een andere maatschappij, minder dan tot beneden zeven en de maatschappij terwijl het aantal leden zeven of, in 
aldus gedaald is gedurende meer dan zes maanden, handel 2¢tgeval van 
drijft, is elke persoon die lid van de maatschappij is gedurende maninchan ve 
de tijd, dat hij na die zes maanden aldus handel drijft, en pij, met ° die kennis draagt van het feit dat hij handel drijft met minder minder dan 
dan twee of zeven leden (al naar gelang) hoofdelik aansprakelik twee leden. voor de betaling van al de schulden van de maatschappij, die 
gedurende die tijd aangegaan zijn, en kan hij daarvoor in 
rechten worden aangesproken zonder voeging in het geding 
van een ander lid. 

Arbitrage. 
103. (1) Een maatschappij kan, bij geschrifte getekend Arbitrage door twee van zijn direkteuren of, indien er slechts een direkteur nent a 

is, door die direkteur, overeenkomen om een bestaand of on einem 
toekomstig geschil tussen hemzelf en een andere maatschappij 
of persoon aan arbitrage te onderwerpen overeenkomstig een 
wet op het beslechten van geschillen door arbitrage, die van 
kracht is in de provincie waarin het geregistreerde kantoor 
van de maatschappij zich bevindt. 

(2) Maatschappijen, die partij in een arbitragezaak zijn, 
kunnen aan de arbiter de bevoegdheid verlenen om termen 
vast te stellen en zaken te beslissen, die door de maatschappijen 
zelf of hun direkteuren of ander besturend lichaam vastgesteld 
of beslist kunnen worden. 
(3). Al de bepalingen van zulk een wet zijn op arbitrage 

tussen maatschappijen en personen ingevolge deze Wet van 
toepassing. 

Bevoegdheid om een akkoord aan te gaan. 
104. (1) Wanneer een vergelijk of akkoord voorgesteld Bevoegd- 

wordt tussen een maatschappij en zijn krediteuren of een heid om 
klasse van dezen of tussen een maatschappij en zijn leden of t, cord oe 
een klasse van dezen, kan het Hof, op aanzoek van de maat- krediteuren 
schappij, een krediteur of lid van de maatschappij of, ingeval en leden. 
een maatschappij gelikwideerd wordt, van de likwidateur, 
het beleggen van een vergadering van de krediteuren of klasse 
van krediteuren of van de leden van de maatschappij of klasse 
van leden (al naar gelang) bevelen, welke vergadering zal   worden bijeengeroepen op de wijze door het Hof te gelasten.



xeli 

Meaning of 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, Ist FEBRUARY, 1922. 

(2) If a majority in number representing three-fourths in 

value of the creditors or class of creditors, or members or class 

of members (as the case may be), present either in person or 

by proxy at the meeting, agree to any compromise or arrange- 

ment, the compromise or arrangement shall, if sanctioned by 

the Court be binding on all the creditors or the class of creditors, 

or on the members or class of members (as the case may be), 

and also on the company, or in the case of a company in course 

of being wound up, on the liquidator and contributories of the 

company. 

Private Companies. 

105. (1) For the purposes of this Act the expression “ private 

(2) Indien een meerderheid in getal, die drie-vierden in 
waarde vertegenwoordigt van de krediteuren of klasse van 
krediteuren of leden of klasse van leden (al naar gelang) op 

de vergadering persoonlik tegenwoordig of verteyenwoordigd 
zijnde door een gevolmachtigde, een vergelijk of een akkoord 
aangaat, bindt het vergelijk of akkoord, na goedkeuring door 
het Hof, alle krediteuren of klassen van krediteuren of alle 

leden of klassen van leden (al naar gelang) en ook de maat- 
schappij of, in geval een maatschappij in staat van likwidatie 
verkeert, de likwidateur en de kontribuanten van de maat- 

schappij. 
Private Maatschappijen. 

105. (1) Voor de doeleinden van deze Wet betekent de Betekenis 
uitdrukking “ private maatschappij > een maatschappij welke van “ pri- 

“ private 
vate maat 

company,” 
and mode in 
which it may 

company ” means a company which by its articles— 

(a) restricts the right to transfer its shares; and 

(b) limits the number of its members (exclusive of persons 

bij zijn statuten— schappil ” 

(a) het recht tot overdracht van zijn aandelen beperkt ; en on wit 

(b) het aantal van zijn leden beperkt tot vijftig (waaronder waarop hij 

peblie. ® who are in the employment of the company and of niet mede te rekenen personen, die in dienst van de in een open. 
eer . a are maat- 

company. persons who having been formerly in the employment maatschappij zijn, of die, vroeger In dienst van de schappij kan 

of the company were, while in such employment and maatschappij geweest zijnde, gedurende die dienst worden ver 

have continued after the determination of such em- 

ployment, to be members of the company) to fifty ; 

and 

(c) prohibits any invitation to the public to subscribe 

for any shares or debentures of the company. 

(2) A company which is not a private company shall not, 

even though its articles are altered to comply with the pro- 

visions of sub-section (1), be registered or in any other manner 

regarded as a private company. 

(3) A private company may, subject to anything contained 

in the memorandum or articles, by passing a special resolution 

and by lodging with the Registrar such a statement in lieu of 

prospectus as the company, if a public company, would have 

had to lodge before allotting any of its shares or debentures, 

together with such a statutory declaration as the company, 

if a public company, would have had to lodge before com- 

mencing business, turn itself into a public company. 

(4) Where two or more persons hold one or more shares in 

a company jointly they shall, for the purposes of this section, 
be treated as a single member. 

leden van de maatschappij waren en na het einde anderd. 

van de dienst leden van de maatschappij gebleven 

zijn); en 
(c) het uitnodigen van het publiek om op aandelen of 

obligaties van de maatschappij in te schrijven verbiedt. 

(2) Een maatschappij, welke geen private maatschappij is, 

mag, zelfs ofschoon zijn statuten gewijzigd zijn zodat zij 

voldoen aan de bepalingen van sub-artikel (1), niet eregistreerd 

worden als private maatschappij of anderszins als zodanig 

beschouwd worden. 
(3) Een private maatschappij kan, met inachtneming 

van de bepalingen in de akte van oprichting of de statuten, 

zich in een openbare maatschappij omzetten door het nemen 

van cen speciaal besluit daartoe en het indienen bij de Regi- 

strateur van een zodanige verklaring in plaats van een pro- 

spektus, als de maatschappij, indien hij een openbare maat- 

schappij was, zou hebben moeten indienen alvorens aandelen 

of obligaties toe te kennen, tezamen met een zodanige door de 

wet vastgestelde verklaring als de maatschappij, indien hij 

een openbare maatschappij was, zou hebben moeten indienen, 

alvorens met zaken doen te beginnen. 
(4) Wanneer twee of meer personen een of meer aandelen 

in een maatschappij gezamenlik bezitten, worden zij, voor de 

ldoeleinden van dit artikel, behandeld als een enkel lid. 

Cireum- 106. Where the articles of a company include the provisions} 106. Wanneer de akte van oprichting van een maatschappij Omstandig- 

s tances which, by the last preceding section, are required to be in-|de bepalingen bevat welke, volgens het laatst voorgaand heden Lien 

artikel, daarin vervat moeten zijn om de maatschappij tot een .happij 
under which cluded therein in order to constitute the company a private 

private maatschappij te maken voor de doeleinden van deze ophoudt 
company company for the purposes of this Act, and default is made in 

hove 7 fo complying with any of those provisions, the company shal]|Wet, en wanneer een dier bepalingen niet wordt nagekomen, voorrechten 

leges pd. cease to be entitled to the privileges and exemptions conferred|is de maatschappij niet langer gerechtigd tot de voorrechten in vrijstel- 

exemptions on private companies under sub-section (3) of section twenty-jen vrijstellingen ingevolge sub-artikel (3) van artikel zes en vate 

of private six, sections one hundred and one and one hundred and two and|twintig, artikels honderd en een en honderd en twee en paragraaf maatschap- 

companies. paragraph (iv) of section one hundred and twelve and (iv) van artikel hunderd en twaalf aan private maatschappijen pijen te 

thereupon the provisions of those sections shall apply to the verleend, en daarna zijn de bepalingen van die artikelen op genieten: 

company as if it were not a private company : de maatschappij toepasselik als ware hij geen private 

- Provided that the Court, on being satisfied that the failure|maatschappij : 

to comply with the provisions was accidental or due to in Met dien verstande dat, indien het Hof overtuigd is dat de 

advertence or to some other sufficient cause, or that on other|nalatigheid in het naleven van de bepalingen toevallig is 

grounds it is just and equitable to grant relief, may, on the|geweest, of te wijten aan onachtzaamheid of andere voldoende 

application of the company or any other person interested oorzaak, of dat het op andere gronden rechtvaardig en billik 

and on such terms and conditions as seem to the Court just|is verlichting te verlenen, op aanzoek van die maatschappij 

and expedient, order that the company be relieved from such of van een ander belanghebbende, en op zodanige voorwaarden 

consequences as aforesaid. en kondities als het rechtvaardig en wenselik acht, kan bevelen 

dat de maatschappij van de gevolgen als bovengenoemd worde 

CHAPTER IV. ontheven. 
HOOFDSTUK IV. 

WINDING-UE. 
Lo Het LIKWIDEREN. 

Preliminary. Inleidende bepaling. 

Modes of 107. (1) The winding-up of a company may be either— 107. (1) Het likwideren van een maatschappij kan geschieden Wijzen van 

winding-up. hetzij— : likwidatie. 
(i) by the Court; or 

(ii) voluntary ; or 

(iii) subject to the supervision of the Court.   (i) door het Hof ; of 
(ii) vrijwillig ; of   (iii) onder toezicht van het Hof.



  

Liability as 
contribu- 
tories of 
present and 
past 
members. 
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(2) The provisions of this Act with respect to winding-up 
apply, unless the contrary appears, to the winding-up of a 
company in any of those modes. 

Contributories. 

108. (1) In the event of a company being wound up, every 
present and past member shall, subject to the provisions of 
this section, be liable to contribute to the assets of the com- 
pany to an amount sufficient for payment of its debts and 
liabilities and the costs, charges and expenses of the winding- 
up, and for the adjustment of the rights of the contributories 
among themselves, with the qualifications following (that is 
to say) :— 

(i) A past member shall not be liable to contribute if he 
has ceased to be a member for a period of one year 
or upwards before the commencement of the 
winding-up. 

(ii) A past member shall not be liable to contribute unless, 
at the commencement of the winding-up, there is 
unsatisfied debt as liability of the company contracted 
before he ceased to be a member. 

(iii) A past member shall not be liable to contribute unless 
it appears to the Court that the present members 
are unable to satisfy the contributions required to 
be made by them in pursuance of this Act. 

(iv) A past member shall not be liable to contribute 
towards payment of any debt or liability of the 
company other than a debt or liability contracted 
before he ceased to be a member and unsatisfied at 
the commencement of the winding-up, or the costs, 
charges and expenses of the winding-up. 

(v) A past member shall not be liable to contribute 
towards the costs, charges and expenses of the 
winding-up except in so far as these have been 
occasioned by the necessity of recovering a contri- 
bution from him under this section. 

(vi) A past member shall not be liable to contribute 
towards the adjustment of the rights of the contribu- 
taries among themselves. 

(vii) Notwithstanding anything to the contrary herein- 
before in the section contained, if a past member 
who was allotted shares fully or partly paid up 
otherwise than in cash would, if he had been a present 
member in respect of those shares, have been liable 
to contribute in respect thereof, he shall have the 
same liability so to contribute as if he were such a 

- present member: Provided that if the present 
member is liable to contribute in respect thereof. 
the liability of the past member under the parayraph 
shall be reduced by the amount which the present 
members is liable so to contribute. 

(viii) In the case of a company limited by shares no con- 
tribution shall be required from any member ex- 
ceeding the amount (if any) unpaid on the shares 
in respect of which he is liable as a present or past 
member. 

(ix) In the case of a company limited by guarantee, no 
contribution shall be required from any member 
exceeding the amount undertaken to be contributed 
by him to the assets of the company in the event 

of its being wound up. 
(x) Nothing in this Act shall invalidate any provision 

contained in any policy of insurance or other con- 

tract, whereby the liability of incividual members 
on the policy or contract is restricted, or whereby 
the funds of the company are alone made liable in 

respect of the policy or contract. 

(xi) A sum due to any member of a company, in his 

character of a member, by way of dividends, profits, 

or otherwise, shall not be deemed to be a debt of the 

company, payable to that member in a case of com- 

petition between himself and any other creditor 

‘aot a member of the company; but any such sum 

may be taken into account, for the purpose of the 

final adjustment of the rights of the contributories 
amongst themselves. 

(2) De bepalingen van deze Wet betreffende het likwideren 
zijn, tenzij het tegendeel blijkt, van toepassing op het likwi- 
deren var een maatschappij op een van deze wijzen. 

Kontribuanten. 

108. (1) Ingeval een maatschappij gelikwideerd wordt, is Aansprake- 
elk tegenwoordig en gewezen lid gehouden om, met inacht- likheid van 
neming van de bepalingen van dit artikel, tot de baten van a = -  dige en ge- 
de maatschappij een bedrag bij te drayen, dat voldoende is wezen leden 
om de schulden en verplichtingen daarvan en de kosten, als kontri- 
vorderingen en onkosten van de likwidatie te voldoen en voor buanten. 
het reyelen van de rechten van de kontribuanten onderling 
met de volgende restrikties, te weten :— 

(i) Fen gewezen lid is niet gehouden bij te dragen indien 
hij één jaar of langer voor de likwidatie opgehouden 
heeft lid te zijn. 

(ii) Een gewezen lid is niet gehouden bij te dragen tenzij 
bij de aanvang van de likwidatie ereen uitstaande 
schuld of verplichting van de maatschappij is welke 
aangegaan was voordat hij opgehouden had lid te zijn. 

(iii) Een gewezen lidis niet gehouden bij te dragen, tenzij 
aan het Hof blijkt dat de tegenwoordige leden niet 
in staat zijn de bijdragen te leveren welke zij volgens 
deze Wet leveren moeten. 

(iv) Een gewezen lid is niet gehouden bij te dragen tot 
betaling van een schuld of verplichting van de maat- 
schappij tenzij zulke schuld of verplichting was aange- 
gaan voor hij ophield een lid te zijn en dezelve onvol- 
daan was ten tijde van de aanvang van de likwidatie 
of van de kosten en uitgaven van de likwidatie. 

(v) Een gewezen lid is niet verplicht bij te dragen tot de 
kosten en uitgaven van de likwidatie behalve in zoverre 
als zij veroorzaakt waren door de noodzakelikheid 
om van hem een bijdrage krachtens dit artikel te innen. 

(vi) Een gewezen lid is niet gehouden bij te dragen tot de 
vereffening van de rechten van de kontribuanten 
onderling. 

(vii) Onverminderd het bij dit artikel bepaalde, indien 
een gewezen lid aan wie geheel of ten dele gestorte 
aandelen toegekend waren gehouden zou geweest zijn 
om op grond van dezelve bij te dragen indien hij een 
tegenwoordig lid was op grond van de aandelen is hij 
gehouden bij te dragen als of hij een tegenwoordig lid 
was: Met dien verstande dat indien het tegenwoordige 
lid gehouden is bij te dragen op grond daarvan de 
verplichting -van het gewezen lid krachtens deze 
paragraaf verminderd wordt met het bedrag dat het 
tegenwoordige lid verplicht is bij te dragen. 

(viii) In het geval van een door aandelen beperkte maat- 
schappij mag van een lid niet geéist worden meer bij 
te dragen dan het niet gestorte bedrag bedraagt op 
de aandelen waarvoor hij als tegenwoordig of gewezen 
lid aansprakelik is. 

(ix) In het geval van een maatschappij beperkt door 
garantie, mag van een lid niet geéist worden meer 
bij te dragen dan deze ondernomen heeft tot de baten 
van de maatschappij bij te dragen, ingeval deze 
gelikwideerd wordt. 

(x) Geen bepaling in deze Wet maakt een bepaling ongeldig» 
in een agsurantiepolis of ander kontrakt vervat, 
waarbij de aansprakelikheid van individuéle leden 
ten aanzien van de polis of het kontrakt beperkt 
wordt of waarbij enkel de fondsen van de maatschap- 
pij voor de polis of het kontrakt aansprakelik worden 
gesteld. * 

(xi) Een bedrag, aan een lid van de maatschappij, in zijn 
hoedanigheid als lid, verschuldigd, bij wijze van 
dividend, winst of anderszins wordt, in het geval 
van mededinging tussen hemzelf en een andere 
krediteur die geen lid van de maatschappij is, niet 
geacht een schuld van de maatschappij aan dat lid 
te zijn, doch met zulk een bedray kan rekening worden 
gehouden met het oog op de finale vaststelling van 
de rechten van de kontribuanten onderling.  
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(2) In the winding-up of a limited company, any director 
or manager, whether past or present, whose liability is, in 
pursuance of this Act, unlimited shall, in addition to his liability 
(if any) to contribute as an ordinary member be liable to make 
a further contribution as if he were at the commencement of 
the winding-up a member of an unlimited company : 

Provided that— 

(i) a past director or manager shall not be liable to make 
such further contribution if he has ceased to hold 
office for a year or upwards before the commence- 
ment of the winding-up ; 

(ii) a past director or manager shall not be liable to make 
such further contribution in respect of any debt or 
liability of the company contracted after he ceased) 
to hold office ; 

subject to the articles of the company, a director or 
manager shall not be liable to make such further 
contribution unless the Court deems it necessary to 
require that contribution in order to satisfy the debts 
and liabilities of the company, and the costs, charges, 
and expenses of the winding-up. 

(iii) 

Meaning of 109. The term “ contributory ’? means every person liable g y yp 
“‘contribu- to contribute to the assets of a company in the event of its 
Deny being wound up, and in all proceedings for determining and 

in all proceedings prior to the final determination of the persons 
who are to be deemed contributories, includes any person 
alleged to be a contributory. 

Nature of 110. The liability of a contributory shall create a debt 
liability of accruing due from him at the time when his liability commenced, 
contributory: hut payable at the times when calls are made for enforcing 

the liability. 

Contribu- 111. (1) If a contributory dies before or after he has been 
tories in case placed on the list of contributories, his executors or his heirs 
ae T or legatees shall be liable in due course of administration 

% to contribute to the assets of the company in discharge of his 
liability and shall be contributories accordingly, the liability 
of the legatees or heirs, if the estate has passed into their 
hands, being assessed ratably to the extent of the legacies or 
inheritances (as the case may be) severally received by them. 

(2) If a contributory becomes insolvent either before or 
after he has been placed on the list of ‘contributories, then— 

(i) his trustee in insolvency shall represent him for all the] 
purposes of the winding-up, and shall be a contributory 
accordingly ; and 

(ii) there may be proved against the estate of the in- 
solvent the estimated value of his liability to future 
calls, as well as calls already made. 

Winding up by the Court. 

112. A company may be wound up by the Court— Circum- 
t : ; 
which ents (i) if the company has by special resolution resolved that 
pany may be the company be wound up by the Court ; 
— up by (ii) if default is made in lodging the statutory report or 

in holding the statutory meeting ; 
(iii) if the company does not commence its business within 

a year from its incorporation, or suspends its business 
for a whole year ; 

(iv) if the number of members is reduced, in the case of a 
private company below two, or, in the case of any 
other company, below seven ; 

(v) if seventy-five per cent. of the paid-up share capital 
of the company has been lost, or has become useless 
for the business of the company ; 

(vi) if the company is unable to pay its debts ; 
(vii) if the Court is of opinion that it is just and equitable 

that the company should be wound up. 
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(2) Bij het likwideren van cen beperkte maatschappij is 
een gewezen of tegenwoordig direkteur of bestuurder, wiens 
aansprakelikheid ingevolge deze Wet onbeperkt is, gehouden 
om, boven en behalve zijn verplichting om als gewoon lid 
bij te dragen, verder bij te dragen alsof hij bij het begin van 
de likwidatie lid van een onbeperkte maatschappij was : 

Met dien verstande dat— 
(i) een yewezen direkteur of bestuurder niet gehouden 

is aldus verder bij te dragen, indien hij een jaar of 
langer védr het begin van de likwidatie opgehouden 
heeft zijn ambt te bekleden ; 

(ii) een gewezen direkteur of bestuurder niet gehouden is 
aldus verder bij te dragen ten aanzien van een schuld 
of verplichting van de maatschappij welke aangegaan 
is nadat bij opgehouden heeft zijn ambt te bekleden ; 

(iii) met inachtneming van de statuten van de maatschap- 
pij, een direkteur of bestuurder niet gehouden is 
aldus verder bij te dragen, tenzij het Hof nodig acht 
dat zodanige bijdrage gevorderd wordt, teneinde 
de schulden en verplichtingen van de maatschappij 
te voldoen en de kosten, en uitgaven van de likwidatie. 

109. De uitdrukking “ kontribuant”’ betekent elk persoon, 
die gehouden is bij te dragen tot de baten van een maatschappij 
wanneer deze gelikwideerd wordt, en bij alle stappen welke 
genomen worden om vast te stellen, en bij alle stappen ge- 
nomen vé6érdat finaal vastgesteld is, welke personen 
geacht moeten worden kontribuanten te zijn, sluit hij in een 
persoon die beweerd wordt een kontribuant te zijn. 

110. De verplichting van een kontribuant vormt een schuld Aard van de 
van het ogenblik dat zijn verplichting begint, doch welke verplichting 
eerst betaald moet worden op de tijdstippen dat opvraging /"> Sen Kon 
tot voldoening aan de verplichting geschiedt. sribuant. 

111. (1) Indien een kontribuant sterft, védrdat of nadat Kontri- 
hij op de lijst van kontribuanten geplaatst is, zijn zijn ekseku- buanten in- 
teuren of erfgenamen of legatarissen gehouden om, in de gewone geval yan t 
loop van bereddering, bij te dragen tot de baten van de maat- ev ealwontia,. 
schappij ter voldoening aan zijn verplichting en zijn zij dien- . 
overeenkomstig kontribuanten, en wordt de verplichting van de 
erfgenamen of legatarissen, indien de boedel in hun handen 
overgegaan is, aangeslagen naar verhouding van de legaten 
of erfporties (al naar gelang) door elk hunner ontvangen. 

(2) Indien een kontribuant insolvent wordt, védrdat of 
nadat hij op de lijst van kontribuanten geplaatst is, dan— 

(i) vertegenwoordigt de kurator in de insolvente boedel 
hem voor al de doeleinden van de likwidatie en is deze 
dienovereenkomstig kontribuant ; en ‘ 

(ii) kan er tegen de boedel van de insolvente persocn de 
geschatte waarde bewezen worden van zijn ver- 
plichting wat betreft toekomstige opvragingen alsook 
wat betreft reeds yedane opvragingen. 

Likwideren door het Hof. 

112. Een maatschappij kan door het Hof gelikwideerd Omstandig- 
worden-— heden waar- 

(i) indien de maatschappij bij speciaal besluit besloten aed han 
heeft dat de maatschappij gelikwideerd zal worden bij golikwi- 
door het Hof; deerd kan 

(ii) indien verzuimd is het wettelik voorgeschreven worden door 
verslag in te dienen of de wettelik voorgeschreven het Hof. 
veryadering te houden ; 

(iii) indien de maatschappij met het drijven van zijn 
zaken niet begint binnen een jaar nadat hij ingelijfd 
is of gedurende een geheel jaar zijn bedriyf staakt ; 

(iv) indien het aantal leden gedaald is, in het geval van 
een private maatschappij, beneden twee en, in het 
geval van een andere muatschappij, beneden zeven ; 

(v) indien vijf en zeventig per cent. van het gestorte 
aandelekapitaal van de maatschappij verloren gegaan 
of nutteloos geworden is voor de zaken van de 
maatschappij ; 

(vi) indien de maatschappij zijn schulden nict betalen 
kan ; 

(vii) indien het Hof van oordeel is dat het recht en billik 
is dat de maatschappij gelikwideerd wordt. 

Betekenis 
van “ kon- 
tribuant.” 
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Company 118. A company shall be deemed to be unable to pay its| 118, Een maatschappij wordt geacht zijn schulden niet te Wanneer 
pean debts— kunnen betalen— east mini eemed un- eee 5 % . . schappij able to pay i) if Preease : therwisa: to. whokn thal (i) indien een krediteur door cessie of anderszins, aan 9 oocht 
its debts. (i) if a creditor, by cession or otherwise, to whom the wie de maatschappij een schuld van vijftig pond, die wordt zijn 

company is indebted in a sum exceeding fifty pounds alsdan opeisbaar is, verschuldigd is, een aanmaning schulden 
then due, has served on the company, by leaving the tot betaling van zodanige opeisbare som aan de niet te kun- 
same at its registered office, a demand requiring the maatschappij betekend heeft door die aan het ge- 2 betalen 

ae a pay the sum mn due, and the company registreerde kantoor van de maatschappij te bezor- 
has for three weeks thereafter neglected to pay the gen en de maatschappij gedurende drie weken daarna 
cule e a a ft compound for it to the reason- in gebreke gebleven is die som te betalen of er zeker- 
able satisfaction of the creditor ; or heid voor te geven of met de krediteur een akkoord 

(ii) if the execution or other process issued on a judgment, _. daaromtrent aan te gaan; of 
decree, or order of any court of law in favour of a (ii) indien de baljuw of gerechtsbode In zijn relaas op een 
creditor of the company is returned by the sheriff or lastbrief tot eksekutie of ander rechtsmiddel, ingevolge 

messenger with the endorsement that he has not een uitspraak, beslissing of bevel van een hof uit- 
found sufficient assets to satisfy the judgment, gereikt ten gunste van een krediteur van de maat- 
decree, or order, or that any assets found did not, schappij, vermeld heeft dat hij geen baten gevonden 
upon sale, satisfy the execution or other process; or heeft in voldoende hoeveelheid om de uitspraak, 

ee ot é . beslissing of het bevel te voldoen of dat de gevonden 
(iii) if it is proved to the satisfaction of the Court that the baten na verkoop, niet voldoende waren ter betaling 

company is unable to pay its debts, and im deter- van de lastbrief tot eksekute of ander rechtsmiddel ; of 
mining whether a company is unable to pay its debts, (iii) indien er ten genoege van het Hof bewezen wordt 
the Court shall take into account the contingent and dat de maatschappij zijn schulden niet betalen kan, 
prospective liabilities of the company. en bij het beslissen over de vraag of een maatschappij 

. zijn schalden niet betalen kan neemt het Hof de voor- 
Application 114. (1) An application to the Court for the winding-up of waardelike en toekomstige verplichtingen van de 
for winding- a company shall be by petition, presented (subject to the pro- maatschappij in aanmerking. endo te 
up a com- visions of this section) by the company, or by any creditor or} 114. (1) Hen aanzoek bij het Hof voor de likwidatie van een Aanzoek 
pany. creditors (including any contingent or prospective creditor|/maatschappij geschicdt bij petitie, ingediend (met inacht- lew} ae “ = : 2 : . - . ‘wideren or creditors), contributory or contributories, or by all or any;neming van de bepalingen van dit artikel) door de maat- jo iaat- 

of those parties, together or separately, accompanied by ajschappij of door een krediteur of krediteuren (waaronder be- schappij 

‘liquidator : 

certificate of the Master or a magistrate that due security has 
been found for payment of all fees and charges necessary for 
the prosecution of all proceedings until the appointment of a 

Provided that— 

(a) a contributory shall not be entitled to present a petition 
for winding-up a company, unless— 

(i) the number of members is reduced in the case of 
a private company, below two, or in the case 
of any other company, below seven; or 

(ii) the shares in respect of which he is a contributory, 
or some of them, either were originally allotted 
to him or have been held by him, and registered 
in his name, for at least six months during the 
eighteen months before the commencement of 
the winding-up, or have devolved upon him 
through the death of a former holder ; 

(b) a petition for winding-up a company on the ground 
of default in lodging the statutory report or in holding 
the statutory meeting shall not be presented by any 
person except a shareholder, nor before the expira- 
tion of fourteen days after the last day on which the 
meeting ought to have been held; and 

(c) the Court shall not give a hearing to a petition for 
winding-up a company by a contingent or prospective 
creditor until such security for costs has been given 
as the Court thinks reasonable and until a prima facie 
case for winding-up has been established to the satis- 
faction of the Cort. 

(2) Where a company is being wound up voluntarily or 
subject to supervision, a petition may be presented by the Master 
having jurisdiction under this Act in relation to the company, 
or by any other person authorised in that behalf under the 
other provisions of this section, but the Court shall not make 
a winding-up order on the petition unless it is satisfied that 
the voluntary winding-up or winding-up subject to super- 
vision cannot be continued with due regard to the interests 

grepen mogelike of toekomstige krediteuren), een kontribuant 
of kontribuanten of door allen of sommigen van die partijen, 
gezamenlik of afzonderlik, vergezeld van een verklaring van de 
Meester of een Magistraat dat voldoende zekerheid is gesteld 
voor betaling van alle bedragen benodigd voor het nemen van 
alle stappen totaan de benoeming van een vereffenaar— 

Met dien verstande dat— 
(a) Ken kontribuant niet het recht heeft een petitie voor 

de likwidatie van een maatschappij in te dienen tenzij 
(i) het aantal leden gedaald is, in het geval van een pri- 

vate maatschappij, beneden twee of, in het geval 
van een andere maatschappij, beneden zeven ; of 

(i) de aandelen, ten aanzien waarvan hij kontri- 
buant is, of sommige van die aandelen of aan 
hem oorspronkelik toegekend zijn of door hem be- 
zeten zijn, en in zijn naam geregistreerd geweest 
zijn, gedurende ten minste zes maanden in de 
achttien maanden voor de aanvang van de likwi- 
datie, of aan hem overgegaan zijn wegens het over- 
lijden van een vorig bezitter ; en 

(b) een petitie tot likwidatie van een maatschappij, op 
grond van het verzuim om het wettelik voorge- 
schreven verslag in te dienen of de wettelik voor- 
geschreven vergadering te houden, niet mag wor- 
den ingediend tenzij door een aandeelhouder en 
dan niet vodr het verstrijken van veertien dagen, 
gerekend van de laatste dag waarop de vergadering 
had moeten gehouden worden; en 

(c) het Hof geen petitie tot likwidatie van een maatschappij 
ingediend door een mogelike of toekomstige krediteur, 
in overweging neemt, alvorens zodanige zekerheid 
voor de betaling van de kosten is gesteld als het Hof 
redelik acht en alvorens tengenoege van het Hof een 
prima facie zaak tot likwidatie is bewezen te bestaan. 

(2) Wanneer een maatschappij vrijwillig of onder toezicht 
gelikwideerd wordt, kan een petitie worden ingediend door 
de Meester, die krachtens deze Wet jurisdiktie bezit ten aan- 
zien van de maatschappij, en ook door een ander persoon 
krachtens de bepalingen van dit artikel daartoe bevoegd, doch 
het Hof geeft op de petitie geen bevel tot likwidatie, tenzij 
het overtuigd is dat de vrijwillige likwidatie of likwidatie onder 
toezicht niet met behoorlike inachtneming van de belangen van   of the creditors or contributories. ‘de krediteuren en kontribuanten kan worden voortgezet.
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UNION GAZETTE EXTRAORD 

115. An order for winding-up a companv shall operate in 
favour of all the creditors and of all the contributories of the 
company as if made on the joint petition of a creditor and of 
a contributory. 

116. A winding-up of a company by the Court shall be 
deemed to commence at the time of the presentation of the 
petition for the winding-up. 

117, At any time after the presentation of a petition for 
winding-up, and before a winding-up order has been made, 
the company, or any creditor or contributory, may— 

(a) where any action or proceeding is pending in any 
court of law in the Union, apply to such court for a 
stay of proceedings therein; and 

(b) where any other action or proceeding is pending against 
the company, apply to the court to which the petition 
for winding-up has been presented for an order 
restraining further proceedings in the action or pro- 
ceeding ; 

and the court to which application is so made may, as the 
case may be, stay or restrain the proceedings accordingly on 
such terms as it thinks fit. 

118. (1) On hearing the petition the Court may dismiss it 
with or without costs, or adjourn the hearing conditionally 
or unconditionally, or make any interim order, or any other 
order that it deems just, but the Court shall not refuse to make 
a winding-up order on the ground only that the assets of the 
company have been mortgaged to an amount equal to or in 
excess of those assets, or that the company has no assets. 

(2) When the petition is presented on the ground of default 
in lodging the statutory report or in holding the statutory 
meeting the Court may order the costs to be paid by any 
persons who, in the opinion of the Court, are responsible for 
the default. 

119. When a winding-up order has been made, no action or 
proceeding shall be proceeded with or commenced against 
the company except by leave of the Court, and subject to such 
terms as the Court may impose. 

120. (1) The registrar of the Court shall forthwith transmit— 

(a) a copy of every winding-up order, and of every order 
amending or setting aside the same, to the registrar 
and to the Master ; 

(b) a copy of every provisional winding-up order, or, 
if there has been no provisional winding-up order, 
a copy of every final winding-up order, and of every 
order amending or setting aside the same: 

(i) to the sheriff of the province in which the com- 
pany is incorporated and to the sheriff of every 
province in which it appears that the company 
owns property ; 

(ii) to every officer charged with the registration 
of title to and immovable property or interest 
in minerals within the Union which appears 
to be an asset of the Company ; 
to the messenger of every magistrate’s court by (ili) 
the order whereof it appears that property of 
the company is under attachment: 

Provided that when the assets of the company are under two 
hundred pounds in value, and the Court so orders, the movable 
assets May remain in the custody to such person as the Court 
may order upon such terms as to security as the Court may 
direct and in that case it shall not be necessary to transmit a 
copy of any order to any sheriff or messenger. 

(2) Every officer shall register every copy of an order so 
transmitted to him and note thereon the day and hour when 
it is received. 

(3) Upon receipt of a copy of any winding-up order the 
Master shall give notice thereof in the Gazette. 

INARY, lst FEBRUARY, 1922. 

115. Een bevel tot likwidatie van een maatschappij geldt Gevolgen 
voor alle krediteuren en voor alle kontribuanten van de maat- Mati ewe 
schappij, alsof het gegeven was op de gemeenschappelike atiebeval. 
petitie van een krediteur en van een kontribuant. 

116. De likwidatie van een maatschappij door het Hof wordt Aanvang van 
geacht te beginnen op het tijdstip dat de petitie tot likwidatie likwidatie 
ingediend wordt. door Hof. 

117. Te eniger tijd na het indienen van een likwidatie Hof kan 
petitie en voordat een likwidatie bevel gepeven is, kan de aktie tegen 
maatschappij of een krediteur of een kontribuant : Oro en 

(a) wanneer een rechtsgeding of gerechtelike verrichting of ophouden. 
in een Gerechtshof in de Unie aanhangig is, bij dat 
Hof applikatie maken tot schorsing van de verrich- 
tingen; en 

(6) wanneer een andere aktie of gerechtelike verrichting 
tegen de maatschappij aanhangig is, bij het Hof waar- 
bij een petitie voor likwidatie ingediend is applikatie 
maken tot het ophouden van verdere verrichtingen 
in het rechtsgeding of de gerechtelike verrichting; 

en het Hof bij hetwelk zodanige applikatie gemaakt wordt 
kan, dienovereenkomstig, al naar gelang, de verrichtingen 
schorsen of ophouden op zodanige voorwaarden als hem 
goeddunkt. 

118. (1) Bij het horen van de petitie kan het Hof hem met Bevoegd- 
of zonder kosten van de hand wijzen of het horen voorwaardelik heid van het 
of onvoorwaardelik verdagen of een interim bevel geven of een fiof bij bet 
ander bevel dat het Hof billik acht; doch het Hof mag niet potitie. 
weigeren om een likwidatie bevel te geven enkel op grond, dat 
de baten van de maatschapp'] met hypoteek of verband be- 
zwaard zijntoteen bedrag gelijk aan of groter dan dat van de 
baten, of op grond dat de maatschappij geen baten bezit. 

(2) Wanneer de petitie ingediend wordt op grond van verzuin 
om het wettelik vastgestelde verslag in te dienen of de wettelik 
vastgestelde vergadering te houden, kan het Hof gelasten dat 
de kosten betaald worden door de personen die, volgens het 
oordeel van het Hof, verantwoordelik zijn voor het verzuim. 

119. Wanneer een likwidatiebevel gegeven is, mag geen gchorsing 
rechtsgeding of gerechtelike verrichting tegen de maatschappij van rechts- 
worden voortgezet of aangevangen tenzij met verlof van het geding na 
Hof en met inachtneming van zulke voorwaarden als het Hof i 
voorschrijft. , 

120. (1) De griffier van het Hof stuurt onmiddellik— 

2) 
Afschrift 

een afschrift van het likwidatie bevel en van het bevel van likwida- 
dat dezelve wijzigt of terzijde zet aan de registrateur ee 
en aan de Meester ; sommige 

(b) een afschrift van een voorlopig likwidatie bevel, of, ambtenaren 
indien geen voorlopig likwidatie bevel uitgevaardigd gezonden. 
is, een afschrift van een finaal likwidatie bevel en van 
elk bevel dat hetzelve wijzigt of terzijde zet— 

(i) aan de baljuw van de provinsie waarin de maat- 
schappij ingelijfd is en aan de baljuw van elke 
provinsie waarin het blijkt dat de maatschappij 
eigendom heeft ; 
aan elke ambtenaar belast met de registratie van 
titel van en op onroerend eigendom of rechten op 
mineralen in de Unie welke een bate van de maat- 
schappij blijken te zijn; 
aan de gerechtsbode van elk magistraatshof 
volgens wiens bevel eigendom van de maat- 
schappij blijkt onder beslag te zijn: 

Met dien verstande dat wanneer de baten van de maatschappii 
minder belopen-dan twee honderd pond, en het Hof zulks be- 
veelt, dit roerende eigendom in de bewaring van de persoon 
door het Hof aangesteld kan blijven op zulke voorwaarden 
betrefiende sekuriteit als het Hof mag bevelen en in dat geval 
is het niet nodig een afschrift van het bevel aan een baljuw of 
gerechtsbode te sturen. 

(2) Elke ambtenaar registreert het aan hem gestuurde af- 
schrift en tekent daarop aan de dag en uur van ontvangst. 

(3) Op ontvangst van een likwidatie bevel geeft de Meester 
daarvan kennis in de Staatskoerant. 

(ii) 

(iii)  
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121. (1) Het Hof kan te enigertijd na het geven van een Het Hof kan 
likwidatie bevel, op applikatie van een krediteur of kontribuant de likwidatie 
en na geleverd bewijs, ten genoege van het Hof, dat alle ver- peers en 
tichtingen met betrekking tot de likwidatie behoren te worden wonsen van 
geschorst, een bevel geven tot schorsing van de verrichtingen krediteuren 
hetzij voor goed of voor een bepaalde tijd en op zulke voor- en kontri- 
waarden en konditién als het Hof wenselik acht. ae 

(2) Het Hof kan, wat betreft alle zaken in verband met een semen. = 
likwidatie, de wensen van krediteuren en kontribuanten in 
aanmerking nemen, wanneer die met voldoende bewijzen zijn 
gestaafd. 

Court may 121. (1) The Court may at any time after an order for 
stay winding- winding-up, on the application of any creditor or contributory, 
hove cegand and on proof to the satisfaction of the Court that all pro- 
to wishes of ceedings in relation to the winding-up ought to be stayed, 
creditors or make an order staying the proceedings, either altogether or 
contribu: — for a limited time, on such terms and conditions as the Court 
amie deems fit. 

(2) The Court may, as to all matters relating to a winding- 
up, have regard to the wishes of the creditors or contributories 
as proved to it by any sufficient evidence. 

Meester van het Hooggerechtshof. 

122. Met betrekking tot een maatschappij heeft de Meester Jurisdiktie 
van het Hooggerechtshof, benoemd voor een Provincie waarin van Meester. 
het geregistreerde kantoor van de maatschappij gelegen is, 
jurisdiktie voor de doeleindem van deze Wet. Met betrekking 
tot een maatschappij wordt de Meester, bekleed met jurisdiktie, 
in deze Wet “‘ de Meester’ genoemd. 

128. (1) Wanneer het Hof een likwidatie-bevel gegeven Staat van 
heeft, moet een staat opgemaakt en bij de Meester ingediend zaken der 
worden betreffende de zaken van de maatschappij in de voor- eT 
geschreven vorm, bekrachtigd door een beédigde verklaring ny et on _ 
en bevattende de biezonderheden van zijn baten, schulden worden in- 

Master of the Supreme Court. 

122. In relation to any company, jurisdiction shall for the 
purposes of this Act, lie with the Master of the Supreme Court 
appointed in respect of the province in which the registered 
office of the company is situate. In relation to any company 
the Master having jurisdiction is in this Act referred to as 
“the Master.” 

Jurisdiction 
of Master. 

Statement of 
company’s 
affairs to 
Master. 

123. (1) Where the Court has made a winding-up order, 
there shall be made out and submitted to the Master a state- 
ment as to the affairs of the company in the prescribed form, 

Report by 
Master. 

verified by affidavit, and showing the particulars of its assets, 
debts, and liabilities, the names, residences, and occupations 
of its creditors, the securities held by them respectively, the 
dates when the securities were respectively given, and such 
further or other information as may be prescribed or as the 
Master may require; a duplicate of such statement shall be 
lodged with the liquidator. , 

(2) The statement shall be submitted and verified by one 
or more of the persons who are at the time of the winding-up 
order the directors and by the person who is at that time the 
secretary or other chief officer of the company, or by such of 
the persons being or having been directors or officers of the 
company or having taken part in the formation of the com- 
pany at any time within one year before the winding-up order, 
as the Master, subject to the direction of the Court, may 
require to submit and verify the same. 

(3) The statement shall be submitted within fourteen days 
from the date of the order, or within such extended time as 
the Master or the Court may for special reasons appoint. 

(4) Any person making or concurring in making the statement 
and affidavit required by this section shall be allowed, and shall 
be paid by the Master, out of the assets of the company, such 
costs and expenses incurred in and about the preparation and 
making of the statement and affidavit as the Master may con- 
sider reasonable, subject to an appeal to the Court. 

(5) If any person, without reasonable excuse, makes default 
in complying with the requirements of this section, he shall be 
liable to a fine not exceeding ten pounds for every day during 
which the default continues. 

(6) Any person stating himself in writing to be a creditor 
or contributory of the company shall be entitled by himself or 
by his agent at all reasonable times, on payment of the pre- 
scribed fee, to inspect the statement submitted in pursuance 
of this section, and to a copy thereof or extract therefrom. 
But any person untruthfully so stating himself to be a creditor 
or contributory shall be guilty of a contempt of court and shall 
be punishable accordingly on the application of the liquidator 
or of the Master. 

124, (1) Where the Court has made a winding-up order, the 
Master shall, as soon as practicable after receipt of the 
statement of the company’s affairs, submit a preliminary 
report to the Court— 

(a) as to the amount of capital issued, subscribed, and 
paid up, and the estimated amount of assets and 
liabilities ; and 

en verplichtingen, de namen, woonplaats en het adres van zijn gediend. 
krediteuren, de door deze gehouden zekerheid, de datums 
waarop zekerheid respektievelik gesteld is en zodanige 
verdere of andere informatie als voorgeschreven is of als de 
Meester verlangt ; een duplikaat van zulk een staat moet bij 
de vereffenaar worden ingediend. 

(2) De staat moet worden ingediend en bekrachtigd door 
een of meer personen, die op het tijdstip waarop het likwidatie- 
bevel gegeven werd de direkteuren zijn, en door de persoon 
die de sekretaris of ander hoofdambtenaar van de maatschappij 
is, of door diegenen onder de personen, die direkteuren van de 
maatschappij zijn of geweest zijn of die te eniger tijd binnen 
een jaar voor het geven van het bevel deel hebben genomen 
aan de oprichting van de maatschappij, van wie de Meester, 
behoudens de bevelen van het Hof, indiening en bekrachtiging 
van de staat verlangen kan. 

(3) De staat moet worden ingediend binnen veertien dagen 
na de datum van het bevel of binnen een zodanig verlengde 
termijn als de Meester of het Hof om biezondere redenen 
bepaalt. 

(4) Aan een persoon die de volgens dit artiekel vereiste staat 
en beédigde verklaring optrekt of daartoe meewerkt, worden uit 
de baten van de maatschappij toegestaan, en door de Meester 
taaruit betaald, zodanige kosten en uitgaven bij en in verband 
met het optrekken en maken van de staat en beédigde ver- 
klaring gemaakt als de Meester redelik acht, behoudens beroep 
op het Hof. 

(5) Een persoon die, zondes redelike verontschuldiging, 
verzuimt om aan de vereisten van dit artikel te voldoen, wordt 
gestraft met een boete van ten hoogste tien pond voor elke dag 
waarop het verzuim voortdutrt. 

(6) Hen persoon, die schriftelik verklaart dat hij een krediteur 
of kontribuant van de maatschappij is, heeft het recht om per- 
soonlik of door middel van zijn gevolmachtigde, tegen betaling 
van het voorgeschreven bedrag, op alle redelike tijden inzage 
te nemen van de ingevolge dit artikel ingediende staat en heeft 
aveneens het recht een afschrift ervan of uittreksels eruit te 
maken. Doch iemand, dic aldus valselik verklaart een krediteur 
of kontribuant te zijn, maakt zich schuldig aan minachting van 
het Hof en wordt, op applikatie van de vereffenaar of de Meester, 
dienovereenkomstig gestraft. 

124, (1) Wanneer het Hof een likwidatie-bevel uitgevaardigd Rapport van 
heeft, dient de Meester, zo spoedig mogelik na ontvangst van de Meester, 
staat betreffende de zaken van de maatschappij, een voorlopig 
rapport by het Hof in— 

(a) betrefiende het bedrag van het kapitaal, dat aange- 
boden is ter inschrijving, waar voor ingeschreven en 
dat gestort is en ook betrefiende het geschatte bedrag   van de baten en lasten; en
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(b) if the company has failed, as to the causes of the 
failure; and 

¢) whether in his opinion further inquiry is desirable as 
to any matter relating to the promotion, formation, 
or failure of the company, or the conduct of the 
business thereof. 

(2) The Master may also, if he thinks fit, make a further 
report, or further reports, stating the manner in which the 
company was formed and whether in his opinion any fraud 
has been committed by any person in its promotion or formation, 
or as against creditors of the company or by any directors or 
other officer of the company in relation to the company or its 

creditors since the formation thereof, and any other matters 
which in his opinion it is desirable to bring to the notice of the 
Court. 

Liquidators. 

125, (1) For the purpose of conducting the proceedings in 

winding-up a company and performing such duties in refer- 
the Court or, as in this 

Act hereinafter provided, the Master may appoint a liquidator 
or liquidators. 

(2) The Court may make such appointment provisionally 

at any time after the presentation of a petition and before the 

first appointment of a liquidator or liquidators, 

(3) (a) If a provisional liquidator is appointed any fit person 
may be appointed ; 

(b) on a winding-up order being made all the property of 
the company shall be deemed to be in the custody 
os control of the Master until a liquidator or pro- 
visional liquidator is appointed and is capable of 
acting as such ; 

(c) a person shall not be capable of acting as liquidator 
or provisional liquidator until he has found security 
to the satisfaction of the Master. 

(4) If more than one liquidator is appointed by the Court, 
the Court shall-declare whether any act by this Act required 
or authorised to be done by the liquidator is to be done by all 
or any one or more of the persons appointed. 

(5) A liquidator appointed by the Court or the Master may, 
with the leave of the Court or the Master, as the case may be, 

resign, or on cause shown, be’removed by the Court. 
(6) A vacancy in the office of liquidator appointed by the 

Court or the Master shall be filled by the Court or the Master 
as the case may be. . 

The property of the company shall be deemed to be in the 
custody or control of the Master during the vacancy if there 
is no liquidator remaining. 

(7) A liquidator shall receive the prescribed fees as re- 
muneration. 

(8) If any liquidator fails without sufficient excuse to lodge 
with the Master the liquidation’ account and plan of distribu- 
tion hereinafter prescribed, within the time so prescribed, 

the Master may, subject to a right of appeal by the liquidator 

to the Court, disallow the whole or any portion of his remunera- 
tion. 

(9) A liquidator shall be described by the style of the 

liquidator of the particular company in respect of which he is 
appointed, and not by his individual name. 

(10) The acts of a liquidator shall be valid notwithstanding 

any defects that may be afterwards discovered in his appoint- 
ment or qualification. 

126. In a winding-up by the Court the liquidator shall take 

into his custody, or under his control, all the property, movable 

and immovable, to which the company is or appears to be 

- entitled. 

127. (1) The liquidator in a winding-up by the Court shall 
have power with the sanction of the Court or with the authority 

of a resolution of creditors and of a resolution of contzibutories, 

(b) indien de maatschappij mislukt is, betreffende de 
oorzaken van de ondergang; en 

(c) of naar zijn oordeel een verder onderzoek wenselik is 
betreffende zaken in verband met de voorlopige 
stappen genomen tot de oprichting, met de oprichting 
of de ondergang van de maatschappij of het drijven 
van zijn zaken. 

(2) De Meester kan ook, indien hij het raadzaam acht, een 
verder rapport of verdere rapporten indienen, melding maken- 
de van de wijze waarop de maatschappij opgericht is en of naar 
zijn oordeel enig bedrog gepleegd is door iemand- bij de voor- 
lopige stappen genomen tot de oprichting of bij de oprichting 
of tegenover de krediteuren van de maatschappij of door een 

direkteur of andere ambtenaar van de maatschappij tegenover 
dezelve of zijn krediteuren sedert de oprichting, bedrog 
gepleegd is, en van andere zaken welke hij het wenselik acht 
onder de aandacht van het Hof te brengen. 

Likwidateurs. 

125. (1) Teneinde de verrichtingen in verband met de likwi- 
datie van een maatschappij te leiden en de plichten te ver- 
vullen welke het Hof met betrekking daartoe oplegt, kan het 
Hof of kan de Meester een of meer likwidateurs aanstellen. 

(2) Het Hof kan zulk een aanstelling provisioneel maken te 
eniger tijd na de indiening van de petitie en vdér de eerste aan- 
stelling van een likwidateur of likwidateurs. 

(3) (a) Indien een provisioneel likwidateur aangesteld wordt, 
kan elk daartoe geschikt persoon aangesteld worden ; 

(b). na het geven van een likwidatiebevel worden alle bezit- 
tingen van de maatschappij geacht te berusten onder 
en onder het beheer te staan van de Meester, totdat een 
likwidateur of provisioneel likwidateur benoemd is 
en als zodanig optreden kan ; 

(c) een persoon kan niet als likwidateur of provisioneel 
likwidateur optreden alvorens hij tot voldoening van 
de Meester zekerheid gesteld heeft. 

(4) Indien meer dan een likwidateur door het Hof aangesteld 
is verklaart het Hof of een handeling, welke krachtens deze 
Wet door een likwidateur moet of kan verricht worden, verricht 
worden moet door allen of door een of meer van de aangestelde 
personen. 

(5) Een door het Hof of de Meester aangesteld likwidateur 
kan, met verlof van het Hof of respektievelik van de Meester als 
zodanig aftreden of, na aanvoering van goede gronden, door het 
Hof worden ontzet. 

(6) Een vakature in het ambt van een door het Hof of de 
Meester aangestelde likwidateur wordt door het Hof of de 
Meester, als het geval is, bezet. 

De eigendommen van de maatschappij worden geacht gedu- 
rende de vakature te berusten onder en onder het beheer te 
zijn van de Meester indien er geen likwidateur overblijft. 

(7) Een likwidateur ontvangt de voorgeschreven bedragen als 
wedde. 

(8) Indien een likwidateur zonder voldoende verontschuldi- 
ging verzuimt om de likwidatierekening en de hierna om- 
schreven distributierekening, binnen de aldus voorgeschreven 
tijd, bij de Meester in te dienen, kan de Meester, behoudens het 
recht op beroep bij het Hof van de likwidateur, het geheel of 
een gedeelte van de beloning weigeren. 

(9) Een likwidateur wordt aangeduid als likwidateur van de 
maatschappij, waarvoor hij aangesteld is, en niet met zijn per- 
soonlike naam. 

(10) De handelingen van een likwidateur zijn geldig in weer- 
wil van gebreken die later blijken zijn benoeming of kwalifikatie 
aan te kleven. 

126. Bij likwidatie door het Hof neemt de likwidateur onder Bewaring 
zijn bewaring en beheer alle eigendommen, hetzij roerend of van de 
onroerend, waarop de maatschappij recht heeft of schijnt te cigendom- a 
hebben. ° maat- 

schappij. 

127. (1) De likwidateur in een likwidatie door het Hof heeft Bevoegd- 
het recht om, met verlof, van het Hof of gemachtigd door een heden van 
besluit van schuldeisers en door een besluit van kontribuanten #kwidateur. 

Benoeming, 
beloning en 
benaming 
van ver- 
likwidateur. 
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to bring or defend any action or other legal proceedings of aleen aktie of vordering van civiele aard, en met inachtneming civil nature and, subject to the provisions of any law relating to|van de bepalingen van de wetten op kriminele vervolging, een criminal procedure, any criminal proceeding, in the name and|kriminele vervolging namens of van wege de maatschapp‘j in on behalf of the company. te stellen of te verdedigien ; 
oe : ia (2) De likwidateur in een likwidatie door het Hof is gemach- (2) The liquidator in a winding-up by the Court shall have tigd met verlof van het Hof of zoals hierin later omschreven power, with the sancéion of the Court, or, as hereinafter pro- van de‘ Meester- 

vided, of the Master— (a) de zaken van de maatschappij voort te zetten voor 
(a) to carry on the business of the company so far as may zoverre zulks nodig is voor de voordelige likwidatie be necessary for the beneficial winding-up thereof . daarvan ; 

: (6) de roerende en onroerende goederen van de maat- (6) to sell the movable and immovable property of the schappij bij openbare vendutie of onderhands kon- 
company by public auction or private contract, with trakt te verkopen met de bevoegheid om al zulke power to transfer the whole thereof to any person or goederen aan een persoon of maatschappij over te 
company, or to sell the same in portions ; dragen, of om dezelve bij gedeelten te verkopen ; 

c) to do all acts and to execute in the name and on (c) alle handelingen te verrichten en namens en vee 
m behalf of the company all deeds, receipts, and other de oes alle co ontvangst os het 

documents and for that purpose to use the company’s anoere Cokumenten te verlijden en voor dat doel he uae per eeP zegel van de maatschappij te gebruiken indien de seal, if the company has a common seal, and the miasiiaier ch k ti t bénit on do‘statut 
ticles of the company require the documents to DpH een Korporatiezege! bezit en de statuten = ene ee 7 van de maatschappij voorschrijven dat de stukken be executed under its common seal ; onder zijn korporatiezegel verleden moeten worden ; 

(d) to prove, rank and claim in the insolvency or sequestra- (d) een vordering tegen een boedel van een kontribuant bij 
tion of any contributory for any balance against his insolventie of sekwestratie daarvan te bewijzen, daar- 
estate and to receive dividends in the insolvency or voor voorrang te elsen en daarop aanspraak te maken 
sequestration in respect of that balance, as a separate en om uit keringen op de vordering, te ontvangen, als 
debt due from the insolvent, and rateably with the een afzonderlike schuld door de insolvente persoon ver- 
other separate creditors or in the legal order of their schuldigd. en naar verhouding met de andere afzonder- preference ; : ee krediteuren of in de wettelike volgorde van hun 

‘ refentie ; : 
(2) to draw, accept, make and endorse any bill of ex- (e) aah wissel of promesse namens en vanwege de maat- change or promissory note in the name and on behalf schappij te trekken, te aksepteren, uit te maken of te 

of the company, with the same effect with respect endosseren, met hetzelfde gevolg, wat de aansprakelik- to the liability of the company as if the bill or note heid van de maatschappij betreft, alsof de wissel of. 
had been drawn accepted made or endorsed by or promesse door de maatschappij in de loop van zijn on behalf of the company in the course of its business : zaken getrokken, geaksepteerd, uitgemaakt of ge- : : he compan endosseerd was ; (f) Tear abnay soquilite © BE ete 208 ine onary (f) op zekerheid van de baten van de maatschappij de i nodige fondsen op te nemen; 

(g) to apply in his official name for letters of administration (9) in zijn officiéle hoedanigheid applikatie te maken voor to any deceased contributory, and to do in his official brieven van administratie ten opzichte van een over- name any other act that may be necessary for obtain- leden kontribuant en om in zijn officiéle hoedanigheid ing payment of any money due from a contributory, andere handelingen te verrichten welke nodig mochten or from his estate, which cannot be conveniently done zijn om betaling te krijgen van het bedrag door een in the name of the company ; and in all such cases the kontribuant of diens boedel verschuldigd en welke money due shall, for the purpose of enabling the handeling niet gevoegeliker wijze namens de maat- liquidator to take out the letters of administration schappij kan worden verricht; en in alle dergelijke or recover the money, be deemed to be due-to the gevallen wordt het verschuldivde geld geacht aan de liquidator himself ; 
likwidateur zelf verschuldigd tc zijn, teneinde hem in ; staat te stellen de brieven van administratie uit te (4) to do all such other things as may be necessary for nemen of het geld in te vorderen ; 

winding-up the affairs of the company and distributing (4) al de handelingen te verrichten welke nodig zijn voor its assets. het ama ates van de zaken van de maatschappij en 
iquidator in a winding-up by the Court of an insolvent __ het verde en van zijn baten. 

oper ‘shall have the sane raha in respect of leases or|, De likwidateur bij een likwidatie door het Hof van een 
agreements for leases entered into by the company, which the|!nsolvente maatschappij heeft Gezelfde bevoegdheden ten aan- 
trustee of an insolvent estate has under the law for the time/#len van door de maatschappij aangegane huurkontrakten of 
being relating to insolvency. overeenkomsten om een huur aan te gaan als de kurator van ms me een insolvente boedel bezit krachtens een wet alsdan voor (3) The exercise by the liquidator in a winding-up by thelinsolventie geldend, 
Court of the powers conferred by this section shall be subject} (3) Het uitoefenen door een likwidateur in een likwidatie door to the control of the Court and any creditor or contributory/het Hof van de bij dit artikel verleende bevoegdheden geschiedt may apply to the Court with respect to any exercise or proposed|onder het toezicht van het Hof, en elk krediteur of kontribuant exercise of any of those powers. kan bij het Hof een applikatie indienen betreffende de uit 

(4) Where a liquidator is provisionally appointed by the Ol) Wee ee He etnae vee die beyoogdheden, 5s 
Court, the Court may limit and restrict his powers by the order door het Hof kan het Hof ti, Pp enoemd wor t, t ; 

: of in het bevel, waarbij hij benoemd appointing him. wordt, zijn bevoegdheden beperken. 
128. (1) Wanneer een likwidatiebevel door het Hof uitge- Vergade- Meetings of 128. (1) When a winding-up order has been made by thelvaardigd is, belegt de Meester afzonderlike vergaderingen van ringen van creditors and Court, the Master shall summon separate meetings of the|krediteuren en kontribuanten ten einde de namen van de krediteuren creditors and contributories of the company for the purpose of|persoon of personen, die aan het Hof door benoeming tot Pe yn 

winding-up. determining the person or persons whose names shall be sub-|likwidateur of likwidateurs voorgelegd zullen worden vast te likwidatie.
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(2) Where there is no difference between the determinations 
of the meetings of the creditors and contributories in respect 
of any of the matters mentioned in the preceding provision of 
this section or where there is a determination of the meeting 
of the creditors only, of the meeting of the contributories only, 
the Court or the Master may make any appointment or order 
required to give effect to any such determination: Provided 
that the Master shall not confer upon the liquidator or liqui- 
dators any power except those mentioned in sub-section (2) 
of the last preceding section. 

(3) Where there is a difference between the determinations 

of the meeting of the creditors and of the contributories the 
Court shall decide the difference and make such order thereon 

as it may think fit. 

Liquidator 129, Every liquidator shall give the Master such information 

to give in- and such access to and facilities for inspecting the books and 

fo t© documents of the company, and generally such aid as may be 
, requisite for enabling that officer to perform his duties under 

this Act. 

130. (1) Every liquidator of a company. which is being wound 
up by the Court shall open an account in the name of the com- 
pany in liquidation, with a bank within the Union and shall 
deposit to the credit of the company from time to time all 

sums received by him on its behalf. All cheques or orders 
which may be drawn upon that account shall contain the name 

of the payee and the cause of payment and shall be drawn 

to order and signed by the liquidator or by his agent. 

(2) If any liquidator, without lawful excuse, retains any 

money belonging to the company exceeding fifty pounds or 

knowingly permits his co-liquidator to retain such a sum of 

money longer than the earliest day after its receipt on which 

it was possible for him or his co-liquidator to pay the money 

into the bank or uses or knowingly permits his co-liquidator 

to use any assets of the company except for the benefit thereof 

he shall, in addition to any other penalty to which he may be 

liable, be liable to pay to the company an amount not excceding 

double the amount so retained or double the value of the 
assets so used. . 

The amount which the liquidator is so liable to pay may be 

recovered by action in any competent court at the instance of 

the co-liquidator, the Master or any creditor or contributory. 

Opening of 
banking 
account. 

181. (1) Immediately after his appointment the liquidator 

shall open a book wherein he shall enter from time to time 

a statement of all moneys, goods, books, accounts and other 

documents received by him on behalf of the company. 

Books to be 
kept by 
liquidator 
and inspec- 
tion thereof. 

(2) The Master may at any time in writing order the liqui- 

dator to produce the said book for inspection. 

(3) Any creditor or contributory may, at. all reasonable 

times personally or by his agent, subject to the order of the 

Court, inspect such book. 

Liquidator 182. (1) Every liquidator of a company which is being wound 

7 _ to up by the Court shall, at such times as may be prescribed but 
aster not less than twice in each year during his tenure of office, 

send to the Master an account of his receipts and payments as 

liquidator. 

(2) The account shall be in a prescribed form, shall be made 

in duplicate, and shall be verified by an affidavit or solemn 
declaration in a prescribed form. 

Power to 133. (1) The Master, at any time when he considers that the 

apply to the Jiquidator of a company has funds in hand that ought to be 

court for an distributed, and the Master or any person interested in the 

floater te company when a full and true account has not been lodged 

accounts in 
winding-up. 

lodge within the periods prescribed for the lodging of such an account 

liquidation may apply to the Court for an order compelling the liquidator 
account, to lodge his account : 

Provided that— 

(a) the Master or that other person shall, not later than 

fourteen days before making this application, transmit 

(2) Indien er geen verschil bestaat tussen de_beslissingen 
van de vergaderingen van de krediteuren en kontribuanten ten 
aanzien van de onderwerpen vermeld in de voorgaande bepa- 
ling van dit artikel, of indien er een beslissing is van de ver- 
gadering van de krediteuren alleen of van de vergadering van 
kontribuanten alleen maakt het Hof of de Meester een aan- 
stelling of geeft een bevel om zulke beslissing te bekrachtigen : 
Met dien verstande dat de Meester de liquidateur of likwi- 
dateurs geen machten kan geven behalve die vermeld in sub- 
artikel (2) van het onmiddellik voorafgaand artikel. 

(3) Indien er verschil is tussen de beslissingen van de vergade- 
ringen van de krediteuren en de kontribuanten beslist het Hof 
en maakt zodanig bevel daaromtrent als het goeddunkt. 

129, Iedere likwidateur moet aan de Meester zodanige in- i,widateur 
lichtingen verstrekken alsook zodanige inzage van de boeken moet in- 

en dokumenten van de maatschappij verlenen en gelegenheid lichtingen 
tot inzage verschaffen en in het algemeen zodanige hulp ver- 22> acioned 

lenen als nodig is om die ambtenaar in staat te stellen zijn verstrekken 
plichten volgens deze Wet te vervullen. 

130. (1) Elke likwidateur van een maatschappij die gelikwi- Opening van 

deerd wordt door het Hof opent een rekening in de naam van bankreke- 
de maatschappij in likwidatie in een bank in de Unie en plaatst ™™S 
van tijd tot tijd in het krediet van de maatschappij alle gelden 
door hem ten behoeve van de maatschappij ontvangen. Alle 
cheques of order briefjes die op die rekening getrokken worden 
bevatten de naam van de persoon, aan wie de betaling geschiedt 
de reden van betaling en wordt uitgemaakt aan order en door 
de likwidateur of zijn agent getekend. 

(2) Indien een likwidateur zonder wettige verontschuldiging, 
gelden aan de maatschappij toebehorende en tot een groter 
bedray dan vijftig pond in handen houdt, of desbewust zijn 

mede likwidateur toelaat zulk een bedrag in handen te houden, 

langer dan de eerste dag, na de dag van ontvangst, waarop het 

mogelik was het geld in de bank te betalen, of goederen of baten 
van de maatschappij gebruikt of toelaat dat zijn medelikwi- 
dateur dezelve gebruikt behalve voor het voordeel van de 

maatschappij, kan hij bevolen worden, boven en behalve de 
straf die hem opgelegd kan worden, aan de maatschappij een 

som te betalen van ten hoogste twee maal dit bedrag aldus in 

handen gehouden of de waarde van het goed of de bate aldus 
gebruikt. 

De som welke de likwidateur uit dien hoofde gehouden is te 

betalen kan van hem gevorderd worden door middel van een 
dagvaarding in een bevoegd Hof op de instantie van de mede- 
likwidateur, de Meester, of een krediteur of kontribuant. 

181. (1) Dadelik na zijn aanstelling legt de likwidateur een Boeken moe- 

boek aan waarin hij van tijd tot tijd optekent de gelden, goederen, ten worden 

boeken, rekeningen en andere dokumenten door hem ten ea 
behoeve van de maatchappijs ontvangen. datear en 

(2) De Meester kan te allen tijde de likwidateur in geschrifte inzage daar- 

bevelen het gezegde boek voor inzage in te leveren. van. 
(3) Elke krediteur of kontribuant kan op alle redelike tijden 

of persoonlik of door zijn agent met verlof van het Hof van het 
gezegde boek inzage hebben. 

132. (1) Elke likwidateur van een maatschappij, welke pijpwidatio- 
door het Hof gelikwideerd wordt moet, op de voorgeschreven rekeningen 

tijden, doch niet minder dan twee malen in elk jaar, gedurende bij likwida- 
zijn ambtsduur een rekening van zijn ontvangsten en uitbe- He aan 
talingen als likwidateur aan de Meester zenden. Meostor ™ 

(2) De rekening moet in een voorgeschreven vorm zijn, opge- ‘ 

maakt worden in tweevoud en bekrachtigd worden door een 
beédigde of plechtige verklaring in een voorgeschreven vorm. 

133. (1) De Meester kan wanneer te eniger tijd hij van Bevoegdheid 
oordeel is dat de likwidateur van een maatschappij gelden om bij het 

in handen heeft die verdeeld behoorden te worden, of de Hof aanzoek 

Meester of elke andere persoon, die belang heeft bij de maat- te oa om 

schappij, kunnen, indien geen volledige en trouwe rekening Se likwida. 
ingeleverd is binnen}het tijdperk voorgeschreven voor de in- teur te 
evering daarvan, bij het Hof aanzoek doen om een bevel om de dwingen. een 

likwidateur te dwingen zijn rekening in te leveren: Met dien aTicsiinesebael 
rekening in 

verstande dat— 4a leveren. 
(a) de Meester of zulke andere persoon verplicht zijn ten   minste veertien dagen voor het doen van het aanzoek
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a letter to the liquidator in default requiring him to 
lodge his account in accordance with this Act ; 

(b) any liquidator receiving such a letter shall lay before 
the Master in writing his reasons for not having lodged 
his accounts and the grounds upon which he claims 
an extension of time within which to do so, and there- 
upon the Master’may grant to the liquidator such 
extension of time as in the circumstances he may 
think fit ; 

(c) if the prescribed period for lodging an account has 
expired or, if it will expire within the time for which 
an extension is sought, the Master shall not grant an 
extension unless the liquidator has previously given, 
by advertisement in the Gazette, not less than fourteen 
days’ notice of his intention to apply for an extension ; 

(d) any liquidator who fails to satisfy the Master that he 
ought to receive an extension of time may apply by 
motion to the Court, after notice to the Master and 
the person referred to in proviso (a) to this section, 
for an order granting to that liquidator an extension 
of time within which to lodge his account. 

(2) Upon an application by the Master under the last pre- 
ceding sub-section the Court, although it may be of opinion 
that the reasons laid before the Master by the liquidator were 
such as would have justified the Master in granting an extension 
of time to lodge an account, shall order the liquidator to pay 
the costs of the Master, if before making his application, the 
Master allowed the liquidator sufficient time for applying to 
the Court for an extension of the period for lodging his account. 

134, (1) Every liquidator’s account shall lie open at the 
office of the Master, and a duplicate thereof shall lie open 
at the office of the magistrate of the district in which the 
registered office of the company is situate, for inspection by 
creditors for such reasonable time, not being less than fourteen 
days, as the Master may determine. 

(2) The liquidator shall give due notice thereof by advertise- 
ment in the Gazette and shall state in that notice the period 
during which and the place or places at which the account 
will lie open for inspection as aforesaid. 

(3) The magistrate shall cause to be affixed in some public 
place in or about his office a list of all such accounts as have 
been lodged in his office and the respective dates on which 
they will be transmitted to the Master ; and ypon the expiry 
of the period of inspection so advertised he shall endorse on 
each account his certificate that the account has been open 
in his office for inspection in terms of this section and shall 
transmit the account to the Master. No stamp duty shall 
be payable in respect of such certificate. 

135. (1) Any person interested in the winding up of the 
at any time before the confirmation of an account 

lay before the Master in writing any objection, with the reasons 
therefor, to that account. 

(2) If the Master is of opinion that any such objection ought 
to be sustained, he shall direct the liquidator to amend that 
account or shall give such other directions as he may think 
fit: Provided that— 

(a) any person aggrieved by any such direction of the 
Master or by the refusal of the Master to sustain 
an objection so lodged may supply by motion to the 
Court within fourteen days after the date of the 
Master’s direction, after notice to the liquidator, 
for an order to set aside the Master’s decision and 
the Court may confirm the account or make such order 
as it thinks fit; and 

when any such direction affects the interests of a 
person who has not lodged on objection with the 

* 

(2) 

aan de nalatige likwidateur een brief te sturen waarbij 
van hem verlangd wordt zijn rekening in te leveren 
overeenkomstig deze Wet ; 

(b) elke likwidateur op ontvangst van zulk een brief aan 
de Meester in geschrifte zijn redenen voorlegt waarom 
hij zijn rekening niet ingeleverd heeft en de gronden 
waarop hij uitstel verlangt om zulks alsnog te doen en 
de Meester kan daarop aan de likwidateur uitstel toe- 
staan indien hij zulks raadzaam acht ; 

(c) indien de tijd voorgeschreven voor het inleveren van 
de rekening verlopen is, of indien het verlopen zal 
gedurende het tijdperk van het verzochte uitstel, staat 
de Meester geen uitstel toe tenzij de likwidateur voor- 
af kennis van zijn voornemen om uitstel te vragen 
heeft gegeven door middel van advertentie in de 
_Staatskoerant gedurende niet minder dan veertien 
dagen ; 

(d) een likwidateur die er niet inslaagt naar genoegen van 
de Meester aan te tonen dat hem uitstel behoorde 
gegeven te worden kan bij wijze van motie aan het 
Hof aanzoek doen na kennisgeving daarvan aan de 
Meester en de persoon bedoeld in paragraaf (a) van 
dit artikel om een bevel aan de likwidateur een uitstel 
toestaande om zijn rekening in te leveren. 

(2) Wanneer de Meester applikatie maakt overeenkomstig 
het onmiddellik voorafgaande sub-artikel kan het Hof ofschoon 
het van oordeel is dat de gronden door de likwidateur aange- 
voerd van dien aard waren dat de Meester gerechtvaardigd zou 
geweest zijn om een uitstel van tijd, binnen welke de rekening 
in te leveren toe te staan, de likwidateur bevelen de kosten van 
de Meester te betalen indien voor het maken van zijn appli- 
katie de Meester de likwidateur voldoende tijd gegeven had om 
bij het Hof aanzoek te doen om uitstel van tijd binnen welke 
zijn rekening in te leveren. 

ten kantore van de Magistraat van het distrikt waarin het 
geregistreerde kantoor van de Maatschappij is gelegen, ge- 
durende een redelike tijd, niet minder dan veertien dagen, door 
de Meester te worden vastgesteld. 

(2) De likwidateur geeft daarvan behoorlik kennis door 
advertentie in de Staatskoerant en geeft in die. kennisgeving 
aan het tijdperk en de plaats of plaatsen waar de rekening 
aldus ter inzage ligt als voorzegd. 

(3) De Magistraat doet op een plek toegankelik voor het 
publiek in of bij zijn kantoor een lijst opplakken van alle 
rekeningen die in zijn kantoor ter inzage liggen en de respektieve 
datums waarop zij aan de Meester gestuurd zullen worden, 
en na verloop van het tijdperk van inzage aldus bekend ge- 
maakt, endosseert hij op elke rekening z'jn certifikaat dat de 
rekening in zijn kantoor ter inzage gelegen heeft krachtens dit 
artikel en stuurt de rekening aan de Meester. Geen zegelrecht 
is betaalbaar in verband met zulk certifikaat. 

185. (1) Ieder persoon die een belang heeft bij de likwidatie 
van de maatschappij kan te eniger tijd véér de bekrachtiging 
van de rekening bij de Meester zijn bezwaren daartegen met de 
tedenen daarvoor, in geschrifte inleveren. 

(2) Indien de Meester van oordeel is dat zodanig bezwaar 
op goede gronden berust beveelt hij de likwidateur de rekening 
te wijzigen of geeft hij zulke andere instrukties als hem goed- 
dunkt : 

Met dien verstande dat— 
(a) de persoon die zich bezwaard gevoelt door zulke 

bevelen van de Meester of door de weigering van de 
Meester om het bezwaar aldus ingediend te onder- 
steunen, kan binnen veertien dagen na de _beslissing 
van de Meester en na kennisgeving aan de likwidateur 
bij het Hof bij wijze van motie aanzoek doen om de 
beslissing van de Meester ter zijde te zetten, en het 
Hof kan de rekening ‘bekrachtigen of zulk ander 
vonnis geven als hem goeddunkt, en 

(b) indien zulke instrukties de belangen van een persoon 
raken, die geen bezwaar heeft ingediend bij de Meester,   

ci 

134. (1) Elke rekening van een likwidateur ligt ter inzage Inzage van 
van krediteuren ten kantore van de Meester en een duplikaat rekening en 

plaats en 
tijd daar- 
voor. 

Bezwaren 
tegen reke- 
ning door 
belangheb- 
bende per- 
sonen.
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Confirma- 
tion of 
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Distribution 
of estate. 

—_ 

Master, the account so amended shall again lie open 
for inspection by creditors in the manner and with 
the notice hereinbefore prescribed, unless the person 
affected as aforesaid consents in writing to the im- 
mediate confirmation of the account. 

136. (1) When an account has been open to inspection by 
creditors as hereinbefore precribed and— 

(a) no objection has been lodged ; or 
'(b) an objection has been lodged and the account has) 

been amended in accordance with the direction of 
the Master and has again been open for inspection 
if necessary as in sub-section (2) (6) of the last pre- 

- ceding section prescribed and no application has been 
made to the Court within the prescribed time to set 
aside the Master’s decision; or - 

(c) an objection has been lodged but withdrawn or has 
not been sustained and the objector has not applied 
to the Court within the time prescribed in the last 
preceding section. 

the Master shall confirm the account and his confirmation shall 
have the effect of a final sentence, save as against such persons 
as may be permitted by the Court to re-open the account 
before any dividend has been paid thereunder. 

(2) Whenever, by reason of any claim being proved late, 
any alteration is rendered necessary in a plan of distribution 

framed by the liquidator and laid before the Master, the cost 
of that alteration and of all further proceedings in the winding 
up which may be caused thereby, including, if the Master 
think fit, a special fee to the liquidator taxed by him and not 
exceeding three guineas, shall be borne and paid by the creditor 
proving that claim. 

137. (1) Immediately after the confirmation of any account 

the liquidator shall proceed to distribute the assets in accordance 
therewith. 

(2) The liquidator shall give notice of the confirmation of 

the account in the Gazette stating, if it be the case, that a divi- 
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wordt de rekening weer ter inzage van krediteuren 
gelegd op de wijze en na kennisgeving als voorzegd 
tenzij de betrokken persoon als voorzegd in geschrifte 

-  toestemt tot de bekrachtiging van de rekening. 
186. (1) Wanneer een rekening ter inzage van krediteuren 

heeft gelegen als voorzegd en 

(a) geen bezwaar ingeleverd is; of 
(b) een bezwaar ingeleverd is en de rekening overeen- 

komstig de bevelen van de Meester gewijzigd is en 
weer ter inzage gelegen heeft indien zulks vereist 
wordt ingevolge sub-artikel 2 (b) van het onmiddelik 
voorafgaande artikel en geen applikatie gemaakt is 
bij het Hof in de voorgeschreven tijd om de beslissing 
van de Meester ter zijde te zetten ; of 

(c) een bezwaar ingeleverd is, maar teruggetrokken, of niet 
ondersteund is en de persoon die het bezwaar inge- 
leverd had niet binnen de bij het onmiddellik vooraf- 
gaande artikel bepaalde tijd applikatie gemaakt 
heeft bij het Hof, 

bekrachtigt de Meester de rekening en zijn bekrachtiging heeft 
het gevolg van een finaal vonnis, behoudens ten opzichte van 
zulke personen als door het Hof toegelaten worden de rekening 
te heropenen voordat een dividend krachtens dezelve is betaald. 

(2) Wanneer ten gevolge van een vordering, welke laat 
bewezen is. een wijziging nodig is in een distributie plan door 
de likwidateur opgemaakt en aan de Meester voorgelegd, komen 
de kosten van die wijziging en van alle verdere stappen in de 
likwidatie die daardoor vereist worden, met inbegrip van een 
biezondere beloning voor de likwidateur indien de Meester 
zo oordeelt en welke door hem getakseerd wordt, doch het 
bedrag van drie guineas niet te boven gaat, ten laste van en 
worden betaald door de krediteur die zulke vordering bewezen 
heeft. 

Bekrachti- 
ging van 
rekening. 

137. (1) Onmiddellik na de bekrachtiging van een rekening Uitkering. 
verdeelt de likwidateur dienovereenkomstig de baten. 

(2) De likwidateur geeft kennis van de bekrachtiging van de 
rekening in de Staatskoerant, daarbij] vermeldend dat een divi- 
dend betaalbaar is. . 

138. (1) De likwidateur levert zonder verwijl de ontvangst- Likwidateur 
bewijzen voor dividenden bij de Meester in, en indien er een levert ont- 
kontributie rekening is de ontvangstbewijzen en bewijsstukken vangstbe- 
ter staving van de rekening. Uivider aen, 

(2) Indien een dividend gedurende een tijdperk van drie in of betaalt 
maanden onbetaald blijft na de bekrachtiging van de rekennig, onbetaalde 
betaalt de likwidateur dezelve onmiddellik in het Voogdijfonds dividenden 

. In. 

dend is in course of payment. 

Liquidator 
to produce. 208+ (1) The liquidator shall without delay lodge with the 

aaa citeannen Master the receipt for dividends and if there is a contribution 
for dividends account the vouchers and acquittances necessary to complete 
or to pay the account. 

dividends. (2) If any such dividend remain unpaid for a period of 

Release of 
liquidators. 

three months after the confirmation of the account the liqui- 

dator shall immediately pay the same into the Guardians’ 

Fund for account of the creditor. 
(3) If the liquidator, at the expiry of the said period of 

three months, has failed to furnish the Master with a proper 

rece pt for any dividend which has not been deposited as 

aforesaid, his failure shall be prima facie evidence that such 

dividend is still in his hands and the Master may institute 

proceedings against the liquidator to answer for his default. 

The Court at the hearing of those proceedings may order the 

liquidator to pay by way of penalty such sum, not exceeding 

the amount of any dividend which has been unduly detained, 

as it may think fit. . 

(4) If a liquidator delays payment of any dividend, any 

creditor entitled thereto may, after notice to the liquidator 

apply to the Court for an order compelling the liquidator 

to pay him that dividend. 

139. (1) When the liquidator of a company which is being 

wound up by the Court has realised all the property of the 

company, and has distributed a final dividend, if any, to the 

creditors, and adjusted the rights of the contributories among 

themselvés, and made a final return, if any, to the contribu- 

tories, the Master shall, on the liquidator’s application, cause 

a report on his accounts to be prepared, and, on the liquidator’s 

complying with all the requirements of the Master, the Court 

shall take into consideration the report, and any objection 

which may be urged by any creditor, or contributory, or person 

interested against the release of the liquidator, and, upon   
« 

in ter rekening van de krediteur. 
(3) Indien de kkwidateur na de afloop van het gezegde tijd- 

perk van drie maanden geen behoorlik ontvangstbewijs bij de 
Meester inhandigt voor een dividend, dat niet in betaald is 

als voorzegd, is zijn verzuim prima facie bewijs dat die dividend 
nog in zijn handen is en de Meester kan een rechtsvordering 
tegen de likwidateur instellen om voor zijn verzuim te verant- 
woorden. Het Hof kan bij het verhoor van die vordering de 
likwidateur bevelen bij wijze van boete een som te betalen niet 
meer dan het bedrag van het dividend dat hij onwettiglik heeft 
achtergehouden indien hem zulks goeddunkt. 

(4) Indien een likwidateur de betaling van een dividend 
onnodig vertraagt kan de daartoe gerechtigde krediteur na 
kennisgeving aan de likwidateur aanzoek doen bij het Hof om 
een bevel om de likwidateur te dwingen hem dat dividend te 
betalen. 

189. (1) Wenneer een likwidateur van een maatschappij, 
welke door het Hof gelikwideerd wordt, al de bezittingen van 
de maatschappij te gelde gemaakt heeft en hij een eventueel 
finaal dividend aan de krediteuren uitbetaald heeft en de 
rechten van de kontribuanten onderling geregeld en een even- 
tuéle ‘finale terugbetaling aan de kontribuanten gedaan heeft, 
laat de Meester, op aanvraag van de likwidateur, een verslag 
over diens rekeningen opmaken en, wanneer de likwidateur 
aan al de vereiste van de Meester voldaan heeft, neemt het 
Hof het rapport in overweging alsmede bezwaren, aange- 
voerd door een krediteur of kontribuant of een persoon die 
er belang bij heeft dat de likwidateur niet ontslagen wordt; en 

Ontslag van 
likwidateurs.
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consideration of that report and the objection (if any) and of 
a report made to the. Court by the Master, the Court may 
either grant or withhold the release. 

(2) Where the release of a liquidator is withheld the Court 
may, on the application of any creditor or contributory or 
person interested, make such order as it thinks just, charging 
the liquidator with the consequences of any act or default 
which he may have done or made contrary to his duty. 

(3) An order of the Court releasing the liquidator shall dis- 
charge the liquidator from all liability in respect of any act 
done or default made by him in the administration of the 
affairs of the company, or otherwise in relation to his conduct 
as liquidator, but any such order may be revoked on proof 
shat 1t was obtained by fraud or by suppression or concealment 
of any material fact. 

(4) Where the liquidator has not previously resigned or 
been removed, his release shall operate as a removal of him 
from his office. 
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na de behandeling van dat verslag en van eventuéle bezwaren 
en van een rapport door de Meester aan het Hof uitgebracht, 
kan het Hof zijn ontslag toestaan of weigeren. 

(2) Wanneer het ontslag van een likwidateur geweigerd 
wordt, kan het Hof, op aanzoek van een krediteur of kontribuant 
of belanghebbende persoon, zulk een bevel uitvaardigen als het 
billik acht, waarbij de likwidateur verantwoordelik gehouden 
wordt met de gevolgen van een daad of verzuim door hem in 
strijd met zijn plicht verricht of gepleegd. 

(3) Een bevel van het Hof waarbij cen likwidateur ontslagen 
wordt, ontheft de likwidateur aan alle aansprakelikheid ten 
aanzien van een daad of een verzuim door hem verricht of ge- 
pleegd bij het beheer van de zaken van de maatschappij, of 
anderszins met betrekking tot zijn gedrag als likwidateur ; 
maar zulk een bevel kan herroepen worden na geleverd be- 
wijs dat het door bedrog of verzwijging of verberging van 
een ter zake dienend feit verkregen is. 

(4) Wanneer een likwidateur niet te voren bedankt heeft of 
uit zijn ambt ontzet is, geldt zijn ontslag als ontheffing van zijn 
ambt. 

Exercise and 40. (1) Subject to the provisions of this Act, the liquidator 
control of — of a company which is being wound up by the Court shall, in 
liquidator’s the administration of the assets of the company, have regard powers. : : . t é 

to any directions that may be given by resolution of the creditors 
or contributories at any general meeting. 

140. (1) Met inachtneming van de bepalingen van deze Wet Uitoofening 
moet de likwidateur van een maatschappij, welke door het van en toe- 
Hof gelikwideerd wordt, bij het beheer van de baten van de Zicht op de 
maatschappij letten op de instrukties welke bij een besluit van Devoes4- 

: : : h 
krediteuren of kontribuanten op een algemene vergadering. Heilatoces 

Control of 
Master over 
liquidators. 

Settlement 
of list of con- 
tributories 
and applica- 
tion of 
assets, 

(2) The liquidator may, by notice in the Gazette, summon 
general meetings of the creditors or of the contributories for 
the purpose of ascertaining their wishes, and it shall be his 
duty to summon meetings at such times as the creditors or 
the contributories (as the case may be), by resolution, either 
at the meeting appointing the liquidator or otherwise, may 
direct, or whenever requested in writing to do so by one-tenth 
in value of the creditors or of the contributories as the case 
may be. 

(3) The liquidator may apply to the Court in manner pre- 
scribed for directions in relation to any particular matter arising 
under the winding-up. 

(4) Subject to the provisions of this Act, the liquidator shall 
use his own discretion in the management of the estate and its 
distribution among the creditors. 

(5) If any person is aggrieved by any act or decision of the 
liquidator, that person may apply to the Court, and the Court 
may confirm, reverse, or modify the act or decision complained 
of, and make such order in the premises as it thinks just. 

141. (1) The Master shall take cognizance of the conduct 
of liquidators of companies which are being wound up by the 
Court, and if a liquidator does not faithfully perform his duties 
and duly observe all the requirements imposed on him by 
statute, rules, or otherwise with respect to the performance 
of his duties, or, if any complaint is made to the Master by any 
creditor or contributory in regard thereto, the Master shall 

enquire into the matter and take such action thereon as he 
may think expedient. 

(2) The Master may at any time require any liquidator of 
a company which is being wound up by the Court to answer 
any enquiry in relation to any winding-up in which such 
liquidator is engaged, and may, if he thinks fit, apply to the 
Court to examine such liquidator or any other person on oath 
concerning the winding-up. 

(3) The Master may also direct a local investigation to be 
made of the books and vouchers of the liquidator. 

(4) The Court may, upon the application of the Master 
order that any costs reasonably incurred by him in carrying 
out the powers of this section be paid out of the assets of the 
company or by the liquidator de bonis propriis. 

Ordinary Powers of Court. 

142. (1) As soon as may be after making a winding-up order, 
the Court shall settle a list of contributories, with power to 
rectify the register of members in all cases where such rectifica- 
tion is required in pursuance of this Act, and shall cause the 

(2) De likwidateur kan, bij kennisgeving in de Staatskoerant, 
algemene vergaderingen van de krediteuren of kontribuanten 
beleggen ten einde zich te vergewissen van hun wensen. Hij 
moet de vergaderingen beleggen op tijden door de krediteuren of 
kontribuanten (al naar gelang) bij besluit, betzij op de ver- 
gadering waarop de likwidateur benoemd werd of anderszins, 
bepaald ; of wanneer hem daarom schriftelik verzocht wordt 
door een-tiende in waarde van de krediteuren of kontribuan- 
ten, al naar gelang. 

(3) De likwidateur kan op de voorgeschreven wijze, zich 
wenden tot het Hof om instrukties met bettekking tot een 
bepaalde zaak welke zich bij de likwidatie voordoet. 

(4) Met inachtneming van de bepalingen van deze Wet 
handelt de likwidateur naar goeddunken bij het beheer van de 
boedel en de verdeling daarvan onder de krediteuren. 

(5) In geval een persoon zich door een handeling of besluit 
van de likwidateur verongelijkt acht, kan hij zich wenden tot het 
Hof, en het Hof kan de handeling of het besluit waartegen 
bezwaar gemaakt wordt bekrachtigen. nietiy verklaren of 
wijzigen, en het kan in die zaak zodanig bevel uitvaardigen 
als het billik acht. 

het Hof gelikwideerd worden, en indien een likwidateur zijn !: 
plicht niet getrouw vervult of aan al de vereisten, hem bij 
wet, regels of anderzins met betrekking tot de vervulling van 
zijn plicht gesteld niet behoorlik voldoet, of indien een klacht in 
verband daarmee door een krediteur of kontribuant bij de 
Meester ingediend wordt, stelt de Meester een onderzoek naar de 
zaak in en neemt hij de stappen welke hem wenselik voor- 
komen. 

(2) De Meester kan te eniger tijd verlangen dat een likwi- 
dateur van een maatschappij, welke door het Hof gelikwi- 
deerd wordt, antwoordt op vragen betreffende de likwidatie 
waarmee zulk een likwidateur belast is en, indien de Meester 
zulks wenselik acht, kan hij aanzoek doen bij het Hof om die 
likwidateur of enig ander persoon met betrekking tot de     likwidatie onder ede te verhoren. 

(3) De Meester kan ook een plaatselike inspektie van de 
boeken en bewijsstukken van de likwidateur gelasten. 

(4) Op aanzoek van de Meester kan het Hof gelasten dat de 
kosten redelik door deze gemaakt bij het uitoefenen van zijn 
bevoegdheden krachtens dit artikel, betaald worden uit de baten 
van de maatschappij of door de likwidateur de bonis proprits 

Gewone Bevoegdheden van het Hof. 

bevoegdheid om het lederegister in alle gevallen tc Wwijzigen 4   waar verbetering daarvan ingevolge deze Wet vereist wordt, 

141, (1) De Meester is verplicht zich te vergewissen van het Toozicht van 
gedrag van likwidateurs van maatschappijen welke door Meester op 

ikwidateurs. 

142, (1) Zodra mogelik na het geven van een likwidatie Vaststellen 
bevel stelt het Hof een lijst van kontribuanten vast, met V8” list van 

: kontribuan- 
en en aan- 

wending van 
baten.
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assets of the company to be collected, and applied in discharge 
of its liabilities. 

(2) In settling the list of contributories, the Court shall 

distinguish between persons who are contributories in their 

own right and persons who are contributories as being repre- 

sentatives of or liable for the debts of others. 

148. The Court may at any time after making a winding-up 

order, require any contributory for the time being settled on 

the list of contributories, and any trustee, banker, agent or 

officer of the company to pay, deliver, convey, surrender, or 

transfer forthwith, or within such time as the Court directs, 

to the liquidator, any money, property, or books and papers 

in his hands to which the company is prima facie entitled. 

144. (1) The Court may, at any time after making a winding- 

up order, make an order on any contributory for the time being 

settled on the list of contributories to pay, in manner directed 

by the order, any money due from him, or from the estate of 

the person whom he represents, to the company, exclusive of 

any money payable by him or the estate by virtue of any call 

in pursuance of this Act, 

(2) The Court in making such order may, in the case of an 

unlimited company, allow to the contributory by way of a 

set-off any money due to him, or to the estate which he repre- 

sents, from the company on any independent dealing or con- 

tract with the company, but not any money due to him as a 

member of the company in respect of any dividend or profit ; 

and may, in the case of a limited company, make to any 

director or manager thereof whose liability is unlimited or to 

his estate the like allowance. 

(3) But in the case of any company, whether limited or un- 

limited, when all the creditors are paid in full, any money 

due on any account whatever to a contributory from the 

company may be allowed to him by way of set-off against any 

subsequent call. 

145. (1) The Court may, at any time after making a winding- 

up order, and either before or after it has ascertained the 

sufficiency of the assets of the company, make calls on and 

order payment thereof by all or any of the contributories for 

the time being settled on the list of contributories to the extent 

of their liability, for payment of any money which the Court 

considers necessary to satisfy the debts and liabilities of the 

company, and the costs, charges, and expenses of winding-up, 

and for the adjustment of the rights of the contributories among 

themselves. 

(2) In making a call the Court may take into consideration 

the probability that some of the contributories may partly 

or wholly fail to pay the call. 

146. (1) The Court may order any contributory, purchaser, 

or other person from whom money is due to the company to 

pay the same into a bank to be named by the Court to the 

account of the liquidator instead of to the liquidator, and such 

order may be enforced in the same manner as if it had directed 

payment to the liquidator. 

(2) All moneys and securities paid or delivered into a bank 

as aforesaid in the event of a winding-up by the Court shall 

be subject in all respects to the orders: of the Court. - 

147, (1) An order made by the Court on a contributory 

shall, subject to any right of appeal, be conclusive evidence 

that the money (if any) thereby appearing to be due or ordered 

to be paid is due. 

‘2) All other pertinent matters stated in such order shall be 

taken prima facie as truly stated as against all persons and in 

all proceedings whatsoever. 

en het doet de baten van de maatschappij invorderen en voor de 

betaling van de schulden van de maatschappij aanwenden. 
(2) Bij het vaststellen van de lijst van kontribuanten maakt 

het Hof onderscheid tussen personen die in hun eigen recht kon- 

tribuanten zijn en personen die kontribuanten zijn omdat zi} 

anderen vertegenwoordigen of voor de schulden van anderen 
aansprakelik zijn. 

143. Het Hof kan te enigertijd na het geven van een likwi- 
datiebevel eisen dat een alsdan op de lijst van kontribuanten 55 it, 
geplaatste kontribuant of een trustee, bankier, agent of ambte- cisendom to 

naar van de maatschappij, dadelik of binnen een door het eisen. 
Hof bepaalde tijd, aan de vereffenaar uitbetaalt, afgeeft, 
transporteert, overgeeft of overdraagt de gelden, eigendommen 
of boeken en papieren welke onder zijn berusting zijn en 
waartoe de maatschappij prima facie gerechtigd is. 

144, (1) Het Hof kan, te eniger tijd na het geven van Bevoegd- 
een likwidatiebevel, aan een alsdan op de lijst van kontri- heid om be- 

buanten geplaatste kontribuant gelasten om, op de wijze inde oe van 

het bevel bepaald, de gelden te betalen welke hij of welke de door kon- 

boedel van de persoon die hij vertegenwoordigt aan de maat- tribuant te 

schappij verschuldigd is met uitsluiting van hetgeen hij of de selasten. 

boedel verschuldigd is krachtens een opgevraagde storting op 
aandelen volgens deze Wet. 

(2) Bij het geven van zulk een bevel kan het Hof, in het 

geval van een beperkte maatschappij, aan een kontribuant 
schuldvergelijking toestaan van gelden, door de maatschappij 
aan hem of aan de boedel welke hij vertegenwoordigt ver- 

schuldigd, voor een op zich zelfstaande transaktie of overeen- 
komst met de maatschappij, maar niet voor gelden welke aan 
als lid van hem als lid van de maatschappij bij wijze van 

dividend of winst verschuldigd zijn; en het Hof kan, in het 
geval van een beperkte maatschappij, gelijke schuldverge- 

lijking toestaan aan een direkteur of bestuurder daarvan, 

wiens aansprakelikheid onbeperkt is, en evencens aan diens 
boedel. 

(3) Maar in het geval van een beperkte of onbeperkte maat- 

schappij, kunnen, wanneer alle krediteuren ten volle betaald 

zijn, gelden, om welke reden ook door de maatschappij aan 

de kontribuant verschuldigd, met deze verrekend worden 

tegen een latere opvraging op aandelen. 

145. (1) Het Hof kan te enigertijd nadat het een likwi- Bevoegd- 

datiebevel heeft verleend en voordat het zich van de vol- Les van het’ 

doendheid van de baten van de maatschappij vergewist heeft van gelden op te 

alle of enkele van die kontribuanten die op de lijst kan kontri- vorderen. 

buanten geplaatst zijn, in verhouding tot hun aansprakelikheid, 

betaling opvorderen en gelasten van gelden welke het Hof 

nodig acht om de schulden en verplichtingen van de maat- 

schappij en de uitgaven en onkosten van de likwidatie te 

voldoen en om de rechten van de kontribuanten onderling te 

vereffenen. 
(2) Bij het opvorderen tot betaling kan het Hof letten 

op de waarschijnlikheid dat enkele kontribuanten geheel of 

gedeeltelik in gebreke zullen blijven het opgevorderde bedrag 

te betalen. 
146. (1) Het Hof kan gelasten dat een kontribuant, koper Bevoegd- 

of ander persoon door wie gelden aan de maatschappij verschul- heid van 

digd zijn, die gelden bij een door het Hof aan te wijzen bank aiat ou 

ten name van de likwidateur stort in plaats van die aan de woldens in. an 

likwidateur te betalen en voldoening aan zulk een last kon op bank te ge- 

dezelfde wijze door dwang verkregen worden, alsof het Hof lasten. 
betaling aan de likwidateur gelast had. 

(2) Alle gelden en sekuriteiten, aan een bank als voor- 

noemd betaald of geleverd in geval van een likwidatie door het 

Hof, zijn in alle opzichten onderhevig aan de bevelen van het 
Hof. 

147. (1) Een bevel door het Hof aan een kontribuant ge- Bevel aan 
geven levert, behoudens het recht van beroep, afdoend beWijs kontribuant 

op dat gelden welke daarin voorkomen als verschuldigd of afdoend 
waarvan de betaling daarin gelast wordt verschuldigd zijn. bewijs. 

(2) Al het andere ter zake dienende, het welk in zulk een 
bevel vermeld wordt, wordt prima facie tegenover iedereen en 
in alle rechtsvorderingen van welke aard ook beschouwd als 
naar waarheid vermeld te zijn. 

Bevoegd- 
heid om 
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Power to 148. The Court may fix a time or times within which creditors 
a : of the company are to prove their debts or claims, or to be 

peoviag in, excluded from the benefit of any distribution made before 
time. those debts are proved. 

Court toad- 149, The Court shall adjust the rights of the contributories 
just rights of among themselves, and distribute any surplus among the 
contribu- : 
boiies: persons entitled thereto. 

150. (1) When the affairs of a company have been com- 
pletely wound up, the Court shall make an order that the 
company be dissolved from the date of the order, and the 
company shall be dissolved accordingly. 

Dissolution 
of company. 

(2) A copy of the order shall forthwith be transmitted by 
the registrar of the Court which made the order to the Re- 
gistrar, who shall make a minute in his books of the dissolution 
of the company. 

(3) A copy of the order shall also be transmitted forthwith 
by the registrar of the Court which made the order, to the 
Master, to each registrar of deeds, the registrar of mining 
titles, and to every officer charged with the duty of registering 
title to immovable property or mining titles in the Union. 

(4) The order shall be puslished by the liquidator in the 
Gazette, and in such newspapers as the Court may direct, within 
seven days after the making of the order. 

(5) If the liquidator makes default in complying with any 
requirement of this section, he shall be liable to a fine not 
exceeding five pounds for every day during which he is in 
default. 

151. Rules of court may be made for enabling or requiring 
all or any of the powers and duties conferred and imposed 
on the Court by this Act, in respect of the matters following, 
to be exercised or performed by the Master or by the liquidator 
as an officer of the Court, and subject to the control of the 
Court; that is to say, the powers and duties of the Court in 
respect of— 

Delegation 
to liquidator 
of certain 
powers of 
Court. 

(a) holding and conducting meetings to ascertain the 
wishes of creditors and contributories ; 

(b) settling lists’ of contributories and rectifying the 
register of members where required, and collecting 
and applying the assets ; 

(c) requiring delivery of property or documents to the 
liquidator ; 

(d) making calls ; 

(e) fixing a time within which debts and claims must be 
proved : 

Provided that the liquidator shall not, without the special 
leave of the Court, rectify the register of members, and shall 

not make any call without the special leave of the Court. 

Extraordinary Powers of Court. 

152. (1) The Court may, after it has made a winding-up 
order, summon before it any officer of the company or person 
known or suspected to have in his possession any property 
of the company or supposed to be indebted to the company, 

Power to 
summon per- 
sons before 
it suspected 

of having or any person whom the Court deems capable of giving in- 
commen of formation concerning the trade, dealings, affairs, or property 

of the company. 

(2) The Court may examine him on oath concerning the 
same, either by word of mouth or on written interrogatories, 

and may reduce his answers to writing and require him to sign 
them and he may be required to answer any question put to 
him on the examination, notwithstanding that the answer 

‘juitbetalingen, gedaan voordat die schulden bewezen zijn. 

148. Het Hof kan een termijn of termijnen vaststellen bin- Bevoegd- 
nen welke krediteuren van de maatschappij hun schulden en beid tot 

a . - wering van aanspraken moeten bewijzen of anders niet mogen delen in yooditouren 
die niet in 
tijd hun 
schuld be- 
wijzen. 

149. Het Hof regelt de rechten van de kontribuanten onder- Hof regelt de 
ling en verdeelt een eventueel batig overschot onder de daar- rechten van 

. ontri- toe gerechtigden. buanten on- 

derling. 

150. (1) Wanneer de zaken van een maatschappij geheel Ontbinding 
afgewikkeld zijn, vaardigt het Hof een bevel uit waarbij de van maat- 
maatschappij ontbonden wordt te rekenen van de datum **b@PPi- 
van het bevel, en de maatschappij zal dienovereenkomstig 
ontbonden zijn. 

(2) Hen afschrift van het bevel moet door de griffier van 
het Hof hetwelk het bevel gegeven heeft onmiddellik worden 
gezonden aan de Registrateur die van de ontbinding van de 
maatschappij aantekening maakt in zijn boeken. 

(8) Hen afschrift van het bevel moet ook door de griffier 
van het Hof hetwelk het bevel heeft gegeven gezonden worden 
aan de Meester, aan elke registrateur van akten, aan de 
registrateur van mijnrechten en aan elk ambtenaar belast met 
de registratie van eigendomsrechten op onroerende goederen 
of mijntitels in de Unie. 

(4) Het bevel moet, binnen zeven dagen na dat het ge- 
geven is, door de likwidateur in de Staatskoerant, en in de 
nieuwsbladen door het Hof bepaald, worden openbaargemaakt. 

(5) Indien de likwidateur verzuimt te voldoen aan een der 
vereisten van dit artikel, beloopt hij een boete van ten hoogste 
vijf pond, voor elke dag waarop hij zich schuldig maakt aan 
het verzuim. 

151. Er kunnen regels van het Hof gemaakt worden om Opdragen 
alle of enkele van de bevoegdheden en plichten welke bij deze van zekere 
Wet aan het Hof verleend en opgelegd worden, ten aanzien Revoogdhe- 
van de volgende onderwerpen, te doen of te laten uitoefenen fof aan ver- 
door de Meester of de likwidateur als een ambtenaar van het effenaar. 
Hof en onder het toezicht daarvan ; te weten, de bevoegdheden 
en plichten van het Hof ten aanzien van— 

(a) het houden en leiden van vergaderingen teneinde 
zich te vergewissen van de wensen van de krediteuren 
en kontribuanten ; 

(b) het vaststellen van lijsten van kontribuanten en 
het desvereist verbeteren van het lederegister, en 
het invorderen en aanwenden van de baten; 

(c) het eisen van de aflevering van eigendom en doku- 
menten aan de likwidateur ; 

(d) het opvorderen van stortingen op aandelen ; 
(e) het bepalen van de tijd waarbinnen schulden en 

spraken bewezen moeten worden ; 
Met dien verstande dat de likwidateur, zonder speciaal 

verlof van het Hof daartoe, het lederegister niet verbeteren en, 
zonder speciaal verlof van het Hof, geen stortingen op aandelen 
opvragen mag. 

aan- 

152. (1) Het Hof kan, nadat het ecn likwidatiebevel uit- Bevoegd- 
gevaardigd heeft, voor zich doen verschijnen een ambte- heid om per- 
naar van de maatschappij of een persoon van wie bekend is dat Oy" Wy Guen 
hij eigendommen van de maatschappij in zijn bezit heeft of die verschijnen, 
daarvan wordt verdacht, of die verondersteld wordt iets aan verdacht in 
de maatschappij verschuldigd te zijn, of enig persoon, die het bezit te 
naar het Hof meent in staat is inlichtingen te geven aangaande mivendiaene 
de handel, transakties, zaken of eigendommen van de maat- men van 
schappij . maatschap- 

(2) Het Hof kan hem daaromtrent onder ede verhoren, hetzij Pii- 
mondeling of op schriftelike vragen, en kan zijn antwoorden 
op schrift laten stellen en van hem eisen dat hij die onder- 
tekent ; en van hem kan geéist worden enige vraag te beant- 
woorden welke aan hem bij het verhoor gesteld wordt niet- 

Buitengewone Bevoegdheden van het Hof.   tegenstaande dat het antword hem aan een strafrechtelike ver- 
volging zou kunnen blootstellen: Met dien verstande dat 

H
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might tend to incriminate him: Provided that any answer 

given to any such question shall not be used against him in 

any prosecution other than for perjury or for the offence under 

this Act of giving false evidence. 

(3) The Court may require him to produce any books and 

papers in his custody or power relating to the company ; but 

where he claims any lien on books or papers produced by him, 

the production shall be without prejudice to such len, and 

the Court shall have jurisdiction in the winding-up to determine 

all questions relating to that lien. 

(4) If any person so summoned, after being tendered a 

reasonable sum for his expenses, fails to come before the 

Court at the time appointed, having no lawful impediment 

(made known to the Court at the time of its sitting and allowed 

by it) the Court may cause him to be apprehended, and brought 

before” the Court for examination. 

een autwoord, op zulk een vraag gegeven, slechts tegen hem 

gebruikt worden mag in een vervolging wegens meineed of 

wegens de krachtens deze Wet overtreding van het afleggen 

van valse getuigenis. 

(3) Het Hof kan hem eisen boeken en dokumenten betreffen- 

de de maatschappij welke onder zijn bewaring en beheer be- 

rusten, over te leggen ; maar wanneer hij aanspraak maakt op 

retentierecht op de door hem overgelegde boeken of doku- 

menten, doet de overlegging geen afbreuk aan dat reten- 

tierecht. Het Hof bezit bij de likwidatie rechtsmacht om te 

beslissen over alle geschilpunten betreffende genoemd reten- 

tierecht. 

(4) Indien een aldus opgeroepen persoon, nadat hem een 

redelik bedrag voor zijn onkosten aangeboden is, op de be- 

paalde tijd niet voor het Hof verschijnt, zonder. wettige verhin- 

dering daartoe, (tijdens de zitting van het Hof daaraan mede- 

gedeeld en door het Hof aangenomen), kan het Hof hem laten 

arresteren en voor zich brengen teneinde ondervraagd te worden. 

158. (1) Wanneer een bevel is uitgevaardigd tot likwidatie Bevoegd- 

van een maatschappij door het Hof en de Meester krachtens eid bas 

deze Wet een verder rapport uitgebracht heeft waarin hij vechsar van 

meedeelt dat, naar zijn oordeel, door iemand bedrog gepleegd promotors, 

is bij de eerste stappen genomen tot de oprichting of bij de direkteuren 

Power to 
order public 
examination 
of promoters, 
directors, 
etc. 

158. (1) When an order has been made for winding-up a 

company by the Court and the Master has made a further 

report under this Act, showing that in his opinion a fraud has 

been committed by any person in the promotion or formation 

of the company or against any creditors thereof or by a director 

or officer of the company in relation to the company or any 

creditor thereof since its formation, the Court may, after 

consideration of the report, direct that any person who has 

taken part in the promotion or formation of the company, 

or has been a director or officer of the company, shall attend 

before the Court on a day appointed by the Court for that 

purpose, and be publicly examined as to the promotion or forma- 

tion, or the conduct of the business of the company, or as to 

his conduct and dealings as director or officer thereof. 

(2) The Master may take part in the examination, and for 

that purpose may, if specially authorised by the Minister in 

that behalf, employ an attorney with or without counsel. 

(3) The liquidator, and any creditor or contributory, may 

also take part in the examination either personally or by 

attorney with or without counsel. 

(4) The Court may put such questions to the person examined 

as the Court thinks fit. 

(5) The person examined shall be examined on oath, and 

shall answer all such questions as the Court may put or allow 

to be put to him notwithstanding that any answer may tend 

to incriminate him. 

(6) A person ordered to be examined under this section 

shall at his own cost, before his examination, be furnished with 

a copy of the Master’s report, and may at his own cost employ 

an attorney with or without counsel, who shall be at liberty to 

put him such questions as the Court may deem just for the 

purpose of enabling hem to explain or qualify any answers 

given by him: Provided that if he is, in the opinion of the 

Court, exculpated from any charges made or suggested against 

him, the Court may allow him such costs as in its discretion 

it may think fit. 

(7) Notes of the examination shall be taken down in writing, 

and shall be read over to or by, and signed by, the person 

examined, and may, save as herein provided, thereafter be 

used in evidence against him, and shall be open to the in- 

spection of any creditor or contributory at all reasonable times : 

Provided that any answer given by a person upon an examina- 

tion under this section shall not be used against him in any 

prosecution other than for perjury or for the offence under 

this Act of giving false evidence. 

B (8) The Court may, if it thinks fit, adjourn the examination 

from time to time. 

oprichting van de maatschappij of jegens de krediteuren van 

dezelve, of door een direkteur of ambtenaar van de maatschappij 

in verband met de maatschappij of een krediteur daarvan 

sedert zijn oprichting, kan het Hof, het rapport overwogen 

hebbende, gelasten dat een persoon, die deel genomen heeft 

aan de eerste stappen tot de oprichting of aan de oprichting van 

de maatschappil, of die een direkteur of ambtenaar van de 

maatschappij geweest is, voor het Hof verschijnt op een voor 

dat doel door het Hof bepaalde dag om in het openbaar onder- 

vraagd te worden aangaande de eerste stappen genomen tot 

de oprichting of aangaande de oprichting van de maatschappij, 

of het drijven van de zaken van de maatschappij of aangaande 

zijn gedrag en transakties als direkteur of ambtenaar daar- 

van. 
(2) De Meester kan aan de ondervraging deelnemen en, indien 

daartoe speciaal door de Minister gemachtigd een prokureur 

met of zonder advokaat voor dat doel bezigen. 
(3) De likwidateur, een krediteur of kontribuant kunnen 

eveneens aan de ondervraging deelnemen, hetzij in persoon of 

door een prokureur met of zonder advokaat. 
(4) Het Hof kan de ondervraagde persoon de vragen stellen 

welke het raadzaam acht. 
(5) De ondervaagde wordt onder ede verhoord, en moet 

antwoorden op alle vragen welke het Hof hem stelt of toe-   staat aan hem te stellen, niettegenstaande dat ecn antwourd 

hem aan straf vervolging bloot zou kunnen stellen. 

(6) Aan een persoon, krachtens dit artikel gelast om ver- 

hoord te worden, wordt op eigen kosten en védér zijn verhoor 

een afschrift van het rapport van de Meester verstrekt, en 

hij kan op eigen kosten een prokureur met of zonder advokaat 

bezigen, die hem zulke vragen stellen mogen als het Hof billik 

acht, ten einde hem in staat te stellen de door hem gegeven ant- 

woorden toe te lichten of te kwalificeren: Met dien ver- 

stande dat indien, naar het oordeel van het Hof, zijn onschuld 

aan een tegen hem ingebrachte of te berde gebrachte be- 

schuldiging bewezen is, het Hof hem zodanige kosten toestaan 
kan als het in zijn diskretie raadzaam acht. 

(7) Van de ondervraging moeten notulen gehouden en aan de 

verhoorde voor gelezen of door hem gelezen worden en doo 

hem worden ondertekend en deze kunnen daarna behoudens 

als hierin voorzien, als bewijs tegen hem yebruikt worden en 

moeten op alle redelike tijden voor een krediteur of kontri- 

buant ter inzage liggen: Met dien verstande dat een ant- 

woord, door een persoon bij een ondervraging krachtens dit 

artikel gegeven, slechts tegen hem gebruikt worden mag in 

ecn vervolging wegens meineed of wegens de krachtens deze 
Wet overtreding van het afleggen van valse getuigenis. 
(8) Het Hof kan, indien het zulks raadzaam acht, de onder   vraging van tijd tot tijd verdagen. 

enz., te ge- 

lasten.



  

in the Gazette. 

(2) Notice in writing of the resolution shall also be given as 
soon as may be by the company to the Master, to the Registrar, 
to each registrar of deeds, to the registrar of mining titles, 
and to every officer charged with the duty of registering titles 
to immovable property or mining title in the Union. 

- (3) If default is made by a company in complying with the 
requirements of this section the company, and every director, 
manager, secretary or other officer of the company, who 
knowingly authorised or permitted the default shall be liable 
to a fine not exceeding five pounds for every day during which 
the default continues, 
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(9) An examination under this section may, if the Court so (9) Een ondervraging krachtens dit artikel: kan, indien het directs and, subject to rules of court, be held before the Master.|Hof zulks gelast en behoudens de regels van het Hof, ge- or a commissioner or a magistrate or other person named orlschieden door de Meester, of een kommissaris of cen magi- 
appointed for the purpose by the Court, and the powers of the|:traat of ander persoon, voor dat doel door het Hof aange- Court under this section as to the conduct of the examination |wezen of benoemd, en de bevoegdheden van het Hof krachtens 
but not as to costs, may he exercised by the person before whom|dit artikel betreffende de leiding van de ondervraging doch 
the examination is held. niet wat de kosten betreft, kunnen uitgeoefend worden door 

de persoon ten overstaan van wie de ondervraging plaats E: to 154. The Court, at any time before or after making a winding- wind. ar nL up order, on proof that there is reason to believe that a con-| 154, Het Hof kan te eniger tijd, véér of na het uitvaardigen Bevoegd- Jmtributory tributory is about to quit the Union, or otherwise to abscond, or|yan een likwidatiebevel, op geleverd bewijs dat er redenen heid om 
to remove or conceal any property for the purpose of evading/hestaan om aan te nemen dat cen kontribuant op het punt ee payment of calls, or of avoiding examination respecting the|staat de Unie te verlaten of op een andere wijze te ontvluchten, beant to | affairs of the company, may cause the contributory to belof eigendom te verwijderen of te verbergen ten einde de betaling arresteren. arrested, and his books and papers and movable property tolvan opgevraagde bedragen te ontduiken, of om ondervraging be seized, and him and them to be safely kept until such time|hetreffende de zaken van de maatschappij te ontgaan, de kon- 
as the Court may order. tribuant laten arresteren en zijn boeken, dokumenten en losse 

oederen in beslag laten nemen en hem en genoemde zaken See ae 155. Any powers by this Act conferred on the Court shall veilige bewaring laten houden tot zulk een tijd als het Hof ied be deemed to be in addition to and not in restriction of any |velast. 
existing powers of instituting proceedings against any con-|' 155, De bij deze Wet aan het Hof verleende bevoegdheden De bevoegd- tributory or debtor of the company, or the estate of any worden geacht de bestaande bevoegdheden tot het nemen van heden van contributory or debtor, for the recovery of any call or other stappen tegen een kontribuant of schuldenaar van de maat- alee sums. schappij, of de boedel van een kontribuant of schuldenaar, , 

voor het invorderen van opgevraagde bedragen of andere pepealsfrom 156. Subject -to rules of court, an appeal from any order or|sommen te vermijden en deze fey te beperken. _ 
re decision made or given for or in the winding-up of a company] 156, Behoudens de regels van het Hof, kan van een bevel In hoger by the Court under this Act shall lie in the same manner and|of beslissing, védr of bij een likwidatie van een maatschappij beroep van subject to the same conditions as an appeal from any order or/door het Hof uit kracht van deze Wet gegeven, in hoger bevel. decision of the Court in cases within its ordinary jurisdiction. beroep worden gekomen op dezelfde wijze en behoudens 

SPE. dezelfde voorwaarden waarop in beroep kan worden gekomen 
Voluntary Winding-up of Company. van een bevel of beslissing van het Hof in gevallen binnen zijn 

gewone rechtsmacht. ‘cum- 157. A company may be wound up voluntarily— . Pte Ae ee 7 
vier which (i) when the period (if any) fixed for the duration of the Vregudlige Tih aaone aon apachan, Pry 
empany company by the articles expires, or the event (if 157. Een maatschappij kan vrij willig gelikwideerd worden :— Omstandig- my be any) occurs, on the occurrence of which the articles (i) wanneer het tijdperk bij de statuten voor de duur a er Peund up provide that the company is to be dissolved, and the van de. maatschappij bepaald verstrijkt of de ge- schappij ane company in general meeting has passed a resolution beurtenis plaats grijpt ten gevolge waarvan de vrijwillig 

requiring the company to be wound up voluntarily ; statuten bepalen dat de maatschappij ontbonden moet gelikwideerd 
(ii) if the company resolves by special resolution that worden, en de maatschappij. op een algemene ver- kan worden. 

the company be wound up voluntarily ; gadering een besluit genomen heeft dat de vrij- 
(ili) if the company resolves by extraordinary resolution ., ,Willige likwidatie van de maatschappij gelast ; 

that it cannot by reason of its liabilities continue (ii) indien de maatschappij een speciaal besluit neemt tot 
its business, and that it is advisable to wind up. re vriwallig hess van - eae ‘ 

iii) indien de maatschappij een buitengewoon _besluit 
mmmence 158. A voluntary winding-up shall be deemed to commence neemt verklarend dat hij wegens zijn verplich- 
ent of at the time of the passing of the resolution authorising the tingen zijn zaken niet voortzetten kan en dat het 

—luntary winding-up. : raadzaam is tot likwideren over te gaan. namg-up. 158. Een vrijwillige likwidatie wordt geacht te beginnen OP Aanvan ; 7 . ore cr ed g van Toot of 159. When a company is wound up voluntarily the com-|de datum waarop het besluit tot machtiging van de likwi- vrijwillige “nding-up pany shall, from the commencement of the winding-up, cease/datie genomen is. likwidatic. — 
. status of to carry on its business, except in so far as may be required for] 159. Wanneer een maatschappii vrijwillig gelikwideerd Gevolgen y on Us} P y q ms PPY J BL ae ean van vrij- mpany. the beneficial winding-up thereof : wordt staakt de maatschappij van de aanvang van de likwidatie willige Vike 

Provided that the corporate state and corporate powers of af het drijven van zijn zaken behalve in Zoverre voor de behoor- widatie voor the company shall, notwithstanding anything in its articles,|like likwidatie daarvan vereist wordt: Met dien verstande status van : ab ie Aimolved dat de rechtspersoonlikheid en rechtspersoonlike bevoegd- maat-_ continue until it is dissolved. : : : Sees havpi heden, niettegenstaande mogelike bepalingen in zijn statuten, *h@PP'i- 
™tice of re- 160. (1) When the company has resolved by special or blijven bestaan totdat de maatschappij ontbonden is. ; ; 
gain = extraordinary resolution to wind up voluntarily it shall, as 160. (1) Wanneer de mastecheppi i) speciaal of buiten- roving vet 

Pa . soon as may be, give notice of the resolution by advertisement|$°Woon besluit besloten heeft vrijwillig te likwideren, moet, het besluit pluntarily y & y 
zo dra mogelik, van het besluit kennis worden gegeven door 
middel van een advertentie in de Staatskoerant. 
¥(2) De maatschappij moet zo spoedig moyelik tevens kennis 
geven van het besluit aan de Meester, de Registrateur, de regi- 
strateur van akten, de registrateur van mijntitels en aan elk 
ambtenaar, belast met de registratie van eigendomsrechten 
op vaste goederen of mijntitels in de Unie. 

(3) Indien een maatschappij verzuimt om te voldoen aan de 
vereisten van dit artikel beloopt de maatschappij en elke 
direkteur, bestuurder, sekretaris of andere ambtenaar van de 
maatschappij, die het verzuim desbewust gemachtigd of toe- 

tot vrijwil- 
lige likwi- 
datie.   gelaten heeft, cen boete van ten hoogste vijf pond voor elke 

dag waarop het verzuim voortduurt,
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Conse- 161. The following consequences shall ensue on the voluntary| 161. De hiernavolgende gevolgen spruiten uit de vrij- bea flew 

; “48 : “1: Dt dade 4 ce _— van vrijwil 
quences of winding-up of a company :— willige likwidatie van een maatschappij voort : lige Tiler i 

(i) The property of the company shall be applied in 

satisfaction of its liabilities and subject thereto, 

shall, unless the articles otherwise provide, be distri- 

buted amongst the members according to their 

rights and interests in the company ; 

winding-up. 

(ii) the company in general meeting shall appoint one or 

more liquidators for the purpose of winding-up the 

affairs and distributing the assets of the company, 

and may fix the remuneration to be paid to him or 

them ; 

(iii) on the appointment of a liquidator all the powers 

of the directors shall cease, except so far as the com- 

pany in general meeting, or the liquidator, sanctions 
the continuance ; 

the liquidator may, without the sanction of the Court, 

exercise all powers by this Act given to the liquidator 
in a winding-up by the Court ; 

(iv) 

(v) the liquidator may exercise the powers of the Court 

under this Act of settling a list of contributories and 

of making calls, and shall pay the debts of the com- 

pany, and adjust the rights of the contributories 

among themselves ; 

(vi) the list of the contributories shall be prima facie 
evidence of the liability of the persons named therein 
to be contributories ; 

(vii) when several liquidators are appointed, every power 
hereby given may be exercised by such one or more 
of them as may be determined at the time of their 
appointment, or, in default of such determination, 
by any number not less than two; 

(viii) if from any cause whatever there is no liquidator 

acting, the Court may, on the application of a con- 
tributory or creditor, appoint a liquidator ; 

(ix) the Court may, on good cause shown, remove a 

liquidator and appoint another liquidator. 

Notice by 162. (1) The person appointed liquidator in a voluntary 

liquidator of winding-up shall, within seven days after his appointment, 

his appoint-]odge with the Master, a notice of his appointment in the 

emi prescribed form. 

Tf he fails to comply with the requirements of this sub- 

section he shall be liable to a fine not exceeding five pounds 
for every day during which the default continues. 

(2) He shall also furnish to the Master security to an amount 

approved by the Master but not exceeding one hundred 

pounds for the due performance of the duties which under 

this Act he is required to perform in relation to the Master. 
When such security is furnished the Master shall transmit to 

the person so appointed a certificate and until such certificate 
is transmitted, the person appointed as liquidator in a voluntary 

winding-up shall have no person to act as such. 

Rights of 
creditors in 
a voluntary 
winding-up. 

163. (1) Every liquidator appointed by a company in a 
voluntary winding-up shall, within seven days after the 
receipt of the certificate from the Master, send notice by post 
to all persons who appear to him to be creditors of the company, 
that a meeting of the creditors of the company will be held 
on a date, not being less than fourteen nor more than twenty- 
one days after the date of the said certificate, and at a place 
and hour, to be specified in the notice, and shall also ad- 
vertise notice of the meeting once in the Gazette and once at 
least in two newspapers ‘circulating in the district where the 
registered office or principal place of busineess of the com- 
pany was situated, 

(i) de eigendommen van de maatschappij worden aange- datie. 

wend tot betaling der schulden en worden verder, ten- 

zij de statuten iets anders bepalen, onder de leden ver- 

deeld in overeenstemming met hun rechten en belangen 
in en bij de maatschappij ; 

(ii) de maatschappij benoemt op een algemene verga- 

dering een of meer likwidateurs ten einde de zaken te 

likwideren en de baten van de maatschappij te ver- 

delen en kan de aan hem of aan hen te betalen ver- 
goeding vaststellen ; 
bij de benoeming van een likwidateur houden alle 
bevoegdheden van de direkteuren op te bestaan, be- 

halve in zoverre de maatschappij op een algemene 

vergadering, of de likwidateur, het voortduren ervan 
veroorlooft ; 
de likwidateur kan, zonder verlof van het Hof, al 

de bevoegdheden uitoefenen, welke bij deze Wet aan 
een likwidateur bij een likwidatie door het Hof wor- 
den verleend ; 

(v) de likwidateur kan de bij deze Wet aan het Hof ver- 

leende bevoegdheden betreffende het opmaken van 

een lijst van kontribuanten en het opvragen van 
stortingen op aandelen uitoefenen en hij moct de 

schulden van de maatschappij betalen en de rechten 
van de kontribuanten onderling regelen ; 
de lijst van kontribuanten levert prima facie bewijs 

op van de aansprakelikheid van de daarin genoemde 
personen als kontribuanten ; 

(vii) wanneer er meer dan een likwidateur benoemd 

wordt, kan elke hierbij verleende bevoegdheid uitge- 

oefend worden door een of meer hunner, naar ten 

tijde van hun benoeming bepaald wordt of, wanneer - 

dienaangaande niets is bepaald, door twee of meer 

hunner ; 
(viii) indien om welke reden ook geen likwidateur hande- 

lend optreedt, kan het Hof, op aanzoek van een kontri- 
buant of krediteur, een likwidateur aanstellen ; 

(ix) het Hof kan, na aanvoering van gegronde redenen 

daartoe, een likwidateur ontslaan en een ander likwi- 

dateur benoemen. , 

162. (1) De persoon aangesteld als likwidateur bij een vrij- K 

willige likwidatie moet, binnen zeven dagen na zijn benoeming, ving door 
: : es . likwidateur 

een kennisgeving van zijn benoeming in de voorgeschreven vorm yay zijn be- 

bij de Registrateur en de Meester indienen. 

(iii) 

(iv) 

(vi) 

Kennisge- 

: noeming em 

Indien hij verzuimt om te voldoen aan de bepalingen van dit sekuriteit. 

artikel, wordt hij gestraft met een boete van ten hoogste vijf 

pond voor elke dag waarop het verzuim voortduurt. 

(2) Hij stelt ook sekuriteit bij de Meester tot een bedrag 

door de Meester bepaald, maar niet hoger dan een honderd 

pond voor de behoorlike uitvoering van de plichten die hij 

krachtens deze Wet ten opzichte van de Meester verplicht is 
uit te voeren. Wanneer zulke sekuriteit gesteld is reikt de 

Meester aan de aldus aangestelde persoon een certifikaat uit 

en totdat zulk een certifikaat uitgereikt is heeft de persoon 

aangesteld als likwidateur in een vrijwillige likwidatie geen 
macht als zodanig te handelen. 

4 

163. (1) Iedere likwidateur, door een maatschappij bij een Rechten va 

vrijwillige likwidatie benoemd, moet binnen zeven dagen na krediteuren 

ontvangst van zijn certifikaat van de Meester aan alle per- Pij cen vrij 

sonen, die hem blijken krediteuren van de maatschappij te pier likw: 

zijn, per post kennis geven dat een vergadering van krediteuren : 

van de maatschappij zal worden gehouden op een datum, niet 
minder dan veertien of meer dan een en twintig dagen na 
de datum van het gezegde certifikaat, en op in de kennis- 
geving vermelden plaats en uur. Hij moet de kennisgeving 
van de vergadering bij wijze van advertentie ook plaatsen 
eenmaal in de Staatskoerant en minstens eenmaal in twee 
nieuwsbladen welke cirkuleren in het distrikt waarin het 
geregistreerde kantoor of de yoornaamste bedrijfsplaats van 

4   de maatschappij gelegen is,
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(2) At the meeting to be held in pursuance of the provisions 
of this section the creditors shall determine whether an applica- 
tion shall be made to the Court for the appointment of any 
person as liquidator in the place of or jointly with the liquidator 
appointed by the company, or for the appointment of a com- 
mittee of inspection, and, if the creditors so resolve, an applica- 
tion may be made accordingly to the Court at any time not 
later than fourteen days after the date of the meeting, by any 
creditor appointed for the purpose at the meeting. 

(3) On any such application the Court may make an order 
either for the removal of the liquidator appointed by the 
company and for the appointment of some other person as 
liquidator or for the appointment of some other person to act 
as liquidator jointly with the liquidator appointed by the 
company, or for the appointment of a committee of inspection 
either together with or without any such appointment of a 
liquidator or such other order as, having regard to the interests 
of the creditors and contributories of the company, may 
seem just. 

(4) No appeal shall lie from any order of the Court upon an 
application under this section. 

(5) The Court shall make such order as to the costs of the 
application as it may think fit, and if it is of opinion that, having 
regard to the interests of the creditors in the liquidation, there 
were reasonable grounds for the application, may order the 
costs of the application to be paid out of the assets of the com- 
pany, notwithstanding that the application is dismissed or 
otherwise disposed of adversely to the applicant. 

164, (1) If a vacancy occurs by death, resignation, or other- 
wise in the office of liquidator appointed by the company in 
a voluntary winding-up, the company in general meeting may, 
subject to any arrangement with its creditors, fill the vacancy. 

(2) For that purpose a general meeting may be convened 
by any contributory, or, if there were more liquidators than 
one, by the continuing liquidator or liquidators. 

(3) The meeting shall be held in manner prescribed by the 
articles, or in such manner as may, on application by any 
contributory or by the continuing liquidator or liquidators, be 
determined by the Court. 

(4) The provisions of section one hundred and sixty-two 
shall apply in respect of a person so appointed to fill the 
vacancy. 

165. (1) A company about to be, or in the course of being 
wound up voluntarily, may, by extraordinary resolution, 
delegate to its creditors or to any committee of them, the 
power of appointing liquidators or any of them, and of supply- 
ing vacancies among the liquidators, or enter into any arrange- 
ment with respect to the powers to be exercised by the liquida- 
tors, and the manner in which they are to be exercised. 

(2) Any act done by creditors in pursuance of any such 
delegated power shall have the same effect as if it had been 
done by the company. 

166. (1) Any arrangement entered into between a com- 
pany about to be, or in the course of being, wound up volun- 
tarily and its creditors shall, subject to any right of appeal 
under this section, be binding on the company if sanctioned 
by an extraordinary resolution, and on the creditors if acceded 
to by three-fourths in number and value of the creditors. 

(2) Any creditor or contributory may, within three weeks 
from the completion of the arrangement, appeal to the Court 
against it and the Court may thereupon, as it thinks just, 
amend, vary, or confirm the arrangement. 

167. (1) Where a company is proposed to be, or is being, 
wound up altogether voluntarily and the whole or part of its 
business or property is proposed to be transferred or sold to 
another company, whether registered under this Act or not 

section called the transferee company) the liquidator 
of the first mentioned company (in this section called the 
transferor company) may, with the sanction of a special re- 

cix 

(2) Op de ingevolge dit artikel te houden vergadering beslissen 
de krediteuren, of bij het Hof een verzoek zal worden ingediend 
tot benoeming van cen persoon als likwidateur in plaats van te- 
zamen met de door de maatschappij aangestelde likwidateut 
tot benoeming van een kommissie van inspektic ; en indien de 
krediteuren daartoe besluiten, kan dienovereenkomstig te eniger 
tijd, mits niet later dan veertien dayen na de datum van de 
datum van de vergadering, een verzoek bij het Hof worden 
ingediend door een krediteur die daarvoor door de vergadering 
is aangewezen. 

(3) Op zulk ecn verzoek kan het Hof een bevel uitvaardigen 
hetzij tot ontslag van de door de maatschappij benoemde 
likwidateur en tot benoeming van iemand anders tot likwidateur 
of tot benoeming van een ander persoon om als likwidateur 
op te treden tezamen met de door de maatschappii benocemde 
likwidateur, of tot benoeming van een kommissie van inspektie 
tezamen met of zonder benoeming van een likwidateur, of 
zodanig ander bevel als, met het oog op de belangen van de 
krediteuren en kontribuanten, billik schijnt. 

(4) Van een bevel van het Hof, op cen verzoek invevolze 
dit artikel, kan niet in hoger beroep vekomen worden. 

(5) Het Hof kan zodanig bevel witvaardigen betreffende 
de kosten van de applikatie als het raadzaam acht ; en indien 
het van oordeel is dat er, gelet op de belangen van de kredi- 
teuren bij de likwidatie, redelike gronden voor de applikatic 
bestaan hebben, kan het gelasten dat de kosten van het verzoek 
betaald worden uit de baten van de maatschappij, niettegen- 
staand¢ dat het verzoek van de hand gewezen of er op een andere 
wijze in het nadeel van de verzoeker op beslist is. 

164, (1) Indien er door overlijden, bedanken of anderszins Bevoegd- 
een vakature ontstaat in het ambt van likwidateur, door de h2id om in 

maatschappij bij een vrijwillige likwidatie benoemd, kan de yakatuire in 
maatschappij op een algemene vergadering in de vakature jikwidateur 
voorzien, behoudens met de krediteuren getroffen regelingen. te voorzien. 

(2) Voor dat doel kan een algemene vergadering worden 
belegd door een kontribuant of, indien er meer dan een likwi- 
dateur is, door de aanblijvende likwidateur of likwidateurs. 

(3) De vergadering wordt gchouden op de bij de statuten 
bepaalde wijze of op zulk een wijze als het Hof, op verzoek van 
een kontribuant of van de aanblijvende likwidateur of likwi- 
dateurs bepaalt. 

(4) De bepalingen van artikel honderd twee en zestig zijn 
toepasselik ten opzichte van een persoon zo aangesteld om de 
vakature te vullen. 

165. (1) Een maatschappij, welke op het punt staat vrijwillig Overdracht 
gelikwideerd te worden of welke gelikwideerd wordt, kan, bij / an bevoegd- 
buitengewoon besluit, aan zijn schuldeisers of aan cen kom- jikwidateurs 
missie uit hen, de bevoegdheid overdragen likwidateurs of te benoemen. 
enkelen van hen te benoemen en in vakatures onder likwidateurs 
te voorzien of kan een regeling treffen aangaande de bevoegd- 
heden door de likwidateurs uit te oefenen en de wijze waarop 
zij uitgeoefend moeten worden. 

(2) Alle handelingen ingevolge de aldus overgedragen 
bevoegdheid door schuldeisers verricht hebben hetzelfde gevoly 
alsof zij door de maatschappij verricht waren. 

166, (1) Hen akkoord aangegaan tussen een mautschappij, 
welke op het punt staat verijwillig gelikwideerd te worden of 
welke aldus gelikwideerd wordt, en zijn schuldeisers, bindt. 
behoudens het recht van appél ingevolge dit artikel, de maat- 
schappij indien het bekrachtigd wordt bij een buitengewoon 
besluit, en de schuldeisers, indien het aangenomen wordt door 
drie-vierden in aantal en waarde van de krediteuren. 

(2) Ieder schuldeiser of kontribuant kan, binnen drie weken 
na het aangaan van het akkoord, bij het Hof daar tegen 
appelleren en het Hof kan daarop het akkoord wijzigen, ver- 
anderen of bekrachtigen, al naar het billik acht. 

167. (1) Wanneer voorgesteld wordt een maatschappij 
vrijwillig geheel af te likwideren of wanneer hij aldus ge- 
likwideerd wordt en er wordt voorgesteld zijn bedrijf of eigen- 
dommen geheel of gedeeltelik over te dragen aan een ander 
maatschappij welke al dan niet krachtens deze Wet geregi 
streerd is (in dit artikel genoemd de maatschappij waaraat. 
overgedragen wordt), kan de likwidateur van eerstgenoemde bezittincen 
maatschappij (in dit artikel de overdragende maatschappij yan maat- 
genoemd), na goedkeuring door een speciaal besluit van de schappij. 
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solution of that company, conferring either a general authority 
on the liquidator or an authority in respect of any particular 
arrangement, receive in compensation or part compensation 
for the transfer or sale, shares, policies, or other like interests 

in the transferce company, for distribution among the members 

of the transferor company, or may enter into any other arrange- 

ment whereby the members of the transferor company may, 

in lieu of receiving cash, shares, policies, or other like interests, 

ot in addition thereto, participate in the profits of or receive 
any other benefit from the transferee company. 

(2) Any sale or arrangement in pursuance of this section 

shall be binding on the members of the transferor company. 

(3) If any member of the transferor company who did not 

vote in favour of the special resolution at either of the meet- 

ings held for passing and confirming the same, expresses his 

dissent therefrom in writing addressed to the liquidator and 

left at the registered office of the company within seven days 

after the confirmation of the resolution, he may require the 

liquidator either to abstain from carrying the resolution into 

effect. or to purchase his interest at a price to be determined 

by agreement or by arbitration in manner provided by this 
section. 

(4) If the liquidator elects to purchase the member’s interest, 

the purchase money shall be paid before the company is dis- 

solved, and be raised by the liquidator in such manner as 

may be determined by special resolution. 

(5) A special resolution shall not be invalid for the purposes 

of this section by reason that it is passed before or concurrently 

with a resolution for winding-up the company or for appoint- 

ing liquidators; but if an order is made within a year for 

winding-up the company by or subject to the supervision of 

the Court, the special resolution shall not be valid unless 

sanctioned by the Court. 

(6) For the purposes of an arbitration under this section 

the provisions of the law in force in the province wherein the 

Court has jurisdiction, with respect to settlements of dis- 

putes by arbitration, shall be incorporated with this Act. 

168. (1) Where a company is being wound up voluntarily, 

the liquidator or any contributory or creditor of the company 

may apply to the Court to determine any question arising in 

the winding-up or to exercise, as respect the enforcing of calls 

or any other matter, all or any of the powers which the Court 

might exercise if the company were being wound up by the 
Court. / 

(2) The Court, if satisfied that the determination of the 

question or the required exercise of power will be just and 

beneficial, may accede wholly or partially to the application 

on such terms and conditions as the Court thinks fit, or may 

make such other order on the application as the Court thinks 

just. 

169. (1) Where a company is being wound up voluntarily, 

the liquidator may summon general meetings of the company 

for the purpose of obtaining the sanction of the company by 

special or extraordinary resolution or for any other purposes 

he may think fit. 

(2) In the event of the winding-up continuing for more than 

six months, the liquidator shall summon a general meeting 

of the company at the end of the first six months from the 

commencement of the winding-up and of each succeeding 

period of six months or as soon thereafter as may be convenient, 

and shall lay before the meeting an account of his acts and 

dealings and of the conduct of the winding-up during the 
preceding period of six months. 

170. (1) In the case of every voluntary winding-up, as 

soon as the affairs of the company are fully wound up, the 

liquidator shall make up an account of the winding-up, showing 

how the winding-up has been conducted and the property of 

maatschappij, waarbij aan de likwidateur een algemene vol- 
macht of een volmacht met betrekking tot een bepaalde regeling 
verleend wordt, als vergoeding of gedeeltelike vergocding voor 
de overdracht of verkoop, aandelen, polissen of andere dergelijke 
belangen in de maatschappij waaraan overdragen wordt 
aannemen om onder de leden van de overdragende maatschappij 
te worden verdeeld, of hij kan een andere regeling treffen, 
waarbij de leden van de overdragende maatschappij, in plaats 
van kontanten, aandelen, polissen of andere dergelijke belangen 
ontvangen, of boven en behalve dat, delen in de winst of 
andere voordelen ontvangen van de maatschappij waaraan 
overgedragen wordt. 

(2) Een verkoop of regeling ingevolge dit artikel bindt — 
de leden van de overdragende maatschappij. 

(3) Indien een lid van de overdragende maatschappij dat 
niet voor het speciale besluit heeft gestemd op een van de beide 
vergaderingen voor het aannemen en bekrachtigen ervan 
belegd, binnen zeven dagen na de bekrachtiging van het 
besluit in geschrifte zijn niet instemmen daarmede te kennen 
geeft, gericht aan de likwidateur en afgegeven aan het geregi- 
streerde kantoor van de maatschappij, kan dat lid eisen dat de 
likwidateur het besluit niet uitvoert of zijn belang aankoopt 
tegen een bij overeenkomst of door arbitrage, op de wijze bij 
dit artikel voorzien, vast te stellen prijs. 

(4) Indien de likwidateur verkiest het belang van het lid 
aan te kopen, moet de koopprijs worden betaald voordat de 
maatschappij ontbonden wordt en door de likwidateur opge- 
nomen worden op de wijze welke bij speciaal besluit bepaald 
wordt. 

(5) Een speciaal besluit is voor het doel van dit artikel niet 
ongeldig op grond dat het genomen is v6dr of tegelijk met 
een besluit tot likwidatie van de maatschappij of tot benoeming 
van likwidateurs; maar indien binnen een jaar een bevel 
wordt uitgevaardigd tot likwidatie van de maatschappij door 
of onder toezicht van het Hof, is het speciale besluit niet 
geldig, tenzij het door het Hof bekrachtigd wordt. 

(6) Voor de doeleinden van arbitrage krachtens dit artikel, 
worden de bepalingen van de wet betrefiende het beslechten 
van geschillen door arbitrage, welke van kracht is in de Pro- 
vincie waarin het Hof rechtsmacht bezit, geacht deel van 
deze Wet uit te maken. 

168. (1) Wanneer cen maatschappij vrijwillig gelikwideerd Bevoegd- 
wordt, kan de vereffenaar of een kontribuant of krediteur van heid zich tq 
de maatschappij zich wenden tot het Hof met verzoek een het a va 
geschilpunt dat zich bij de likwidatie voordoet te beslissen, of , 
om ten aanzien van het dwingen tot betaling van stortingen 
op aandelen, of van andere zaken al de of enkele van de be- 
voegdheden uit te oefenen welke het Hof zou kunen uitoefenen, * 
indien de maatschappij door het Hof gelikwideerd werd. 

(2) Indien het Hof overtuigd is dat de beslissing van het 
yeschilpunt of de verlangde uitoefening van de bevoegdheid 
bilik en voordelig zal zijn, kan het het verzoek geheel of 
gedeeltelik toestaan op zulke termen en voorwaarden als het 
raadzaam acht, of het kan zodanige ander bevel uitvaardigen 
als het rechtvaardig acht. 

169. (1) Wanneer een maatschappij vrijwillig gelikwideerd Bevoegd- 
wordt, kan de likwidateur algemene vergaderingen van de heid van 
maatschappij beleggen teneinde de goedkeuring van de maat- Hiceidacous 

<< ae : : ; ve om algémen 
schappij bij speciaa! of buitengewoon besluit te verkrijgen en yergadering 
voor zulk ander doel als hij raadzaam acht. te beleggen. 

(2) Iugeval de likwidatie langex dan zes maanden duurt, 
moet de likwidateur een algemene vergadering van de maat- 
schappij beleggen aan het einde van de eerste zes maanden 
gerekend van de aanvang van de likwidatie af en aan het eind 
van elk volgend tijdperk van zes maanden of zo spoedig 
daarna als gevoegelik geschieden kan en moet hij aan de 
vergadering verslag doen van zijn handelingen en transakties 
en van het leiden van de likwidatie gedurende het vooraf- 
gaande tijdperk van zes maanden. 

170. (1) In het geval van elke vrijwillige likwidatie maakt gotverga- 
de likwidateur zodra de likwidatie is voleindigd een verslag dering a   datie plaats heeft gehad en hoe de cigendommen van de maat- ontbindiny, 

the company has been disposed of; and thereupon shall callschappij van de hand gezet zijn ; en daarop belegt hij een alge-
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a general meeting of the company for the purpose of laying|mene vergadering teneinde aan deze het verslag voor te leggenen 

before it the account, and giving any explanation thereof. _|dat toe te lichten. 

(2) The meeting shall be called by advertisement in the (2) De vergadering wordt belegd door middel van een adver- 
Gazette specifying the time, place, and object thereof, and tentie onder opgave van tijd, plaats en doel daarvan in de 

published one month at least before the meeting. Staatskoerant, gepubliceerd tenminste een maand voor de ver- 

(3) Within one week after the meeting, the liquidator shall gadering. : , 

make a return in duplicate to the Master of the holding of (3) Binnen een week na de vergadering legt de likwidateur 

the meeting and of its date and, in default of so doing shall|°" relaas in duplikaat van het houden van de vergadering en 
be liable to a fine not exceeding five pounds for every day de datum daarvan aan de Meester over. Verzuimt hij dat te 

during which any such default continues. doen, dan wordt hij gestraft met een boete van ten hoogste 

(4) ‘The Master shall transmit one duplicate of the said|Yif pond voor elke dag waarop het verzuim voortduurt. 
return to the Registrar who on receipt thereof shall, if the (4) De Meester stuurt een duplikaat aan de Registrateur 
requirements of section one hundred and ninety-five have been die na ontvangst, wanneer voldaan is aan de vereisten van 

complied with, forthwith register it, and on the expiration of artikel honderd vif en negentig, het onmiddellik registreert, 
three months from the registration of the return the company|©? 2 verloop van drie maanden na de registratie van het relaas 
shall be deemed to be dissolved : wordt de maatschappij geacht ontbonden te zijn: 

Provided that the Court may, on the application of the Met dien verstande dat het Hof, op verzoek van de likwi- 

liquidator or of any other person who appears to the Court dateur of van een ander persoon die naar de mening van het 

to be interested make an order deferring the date at which the Hof er belang bij heeft, een bevel kan uitvaardigen waarbij de 

dissolution of the company is to take effect for such time as datum waarop de outbinding van de maatschappij van kracht 
the Court thinks fit. wordt yedurende zodaniy tijdperk verschoven wordt als het 

(5) It shall be the duty of the person on whose application Hof raadzaam acht. . . 

an order of the Court under this section is made, within seven (5) De persoon, op wiens verzock krachtens dit artikel een 

days after the making of the order, to lodge with the Registrar bevel door het Hof gegeven is, is verplicht binnen zeven dagen 

a certified copy of the order and, if that person fails so to do,|2* het geven van het bevel bij de Registrateur een gecerti- 
he shall be liable to a fine not exceeding five pounds for every ficeerd afschrift van het bevel in te dienen. Verzuimt hij dat 

day during which the default continues. te doén dan wordt hij gestraft met een boete van ten hoogste vijf 
pond voor elke dag waarop het verzuim voortduurt. 

171. De voorschriften van artikels honderd drie en dertig Toepassing 
tot en met honderd acht en dertig zijn toepasselik op de vrijwillige van zekere 

Application 171. The provisions of section one hundred and thirty-three 
of certain to one hundred and thirty-eight inclusive shall apply in respect 
provisions to of the voluntary winding-up of a company. 
voluntary likwidatie van een maatschapplj. oe elige 
winding-up. — likwidatie. 

Saving of 172. The voluntary winding-up of a company shall not bar 
rights of _ the right of any creditor or contributory at any time before 172. De vrijwillige likwidatie van een maatschappij ontneemt Vrijwaren 

creditors and its dissolution to have it wound up by the Court if the Court/##™ cen krediteur of kontribuant niet het recht om deze te van de 
ibu- : a3 z + ie q ani i indi ‘ . tkwi hte 

corteiba is of opinion, in the case of an application by a creditor, that|@Mget tijd voor de ontbinding ervan, door het Hof te doen likwi- kre ditouren. 

the rights of the creditor, or, in the case of an application by a|i°re?, indien het Hof van oordeel is dat door de vrijwillige on iontri- 

contributory, that the rights of the contributory, will be likwidatie afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de buanten. 
reiudiced by a voluntary winding-up. krediteur, ingeval van een applikatie door een krediteur, of aan 

ie F y ae de rechten van de kontribuant, ingeval van een applikatie 

Power of 178. Where a company is being wound up voluntarily, and|door een kontribuant. 
Court to —_an order is made for winding-up by the Court, the Court may,| 178. Wanneer een maatschappij vrijwillig gelikwideerd wordt Bevoegd- 

aeons pr if it thinks fit, by the same or any subsequent order, providejen dvor het Hof een bevel wordt uityevaardigd tot likwi- heid van 

voluntary. for the adoption of all or any of the proceedings in the voluntary|datie kan het Hof, indien het zulks raadzaam acht, bij het Hof om 

winding-up. Winding-up. _ zelfde of bij een later bevel bepalen dat de gehele of een ge- vo I: 
deelte van de werkwijze van een vrijwillige likwidatie zal lige likwi- 

Winding-up Subject to Supervision of Court. worden gevolgd. datie te 
: i Pe lage . volgen. 

Power to 174, When a company has by special or extraordinary re- Likwidatie onder toezicht van het Hof. 

order wind- golution resolved to wind up voluntarily, the Court may make bars . . 
ing-up sub- gy order that the voluntary winding-up shall continue but 174, Wanneer cen maatschappij bij speciaal of buitengewoon Bevoegd- 

ipervision, subject to such supervision of the Court, and with such liberty besluit besloten heeft, vrijwillig te likwideren, dan het Hof bij a 
for creditors, contributories, or others to apply to the Court, bevelschrift gelasten dat de vrijwillige likwidatie voortgezet \oa., toe- 

and generally on such terms and conditions, as the Court thinks wordt, doch onder zodanig toezicht van het Hof en met 40- zicht te ge- 

just. danige vrijheid voor de krediteuren, kontribuanten of anderen lasten. 
om zich tot het Hof te wenden en in het algemeen op zulke 

Effect of 175. A petition for the continuance of a voluntary winding-up|termen en voorwaarden als het Hof billik acht. 
petition for 

Gevolg van 
subject to the supervision of the Court shall, for the purpose 175. Een verzoek om voortzetting van een vrijwillige likwi- 

inding- : , verzoek om 

wibiece of giving jurisdiction to the Court over actions, be deemed to|datie onder toezicht van het Hof wordt, ten einde het Hof likwidatie 

supervision. be a petition for winding-up by the Court. rechtsmacht in rechtsgedingen te verlenen, geacht een ver- onder toe- 

zoek om likwidatie door het Hof te zijn. zicht. 
Court may 176. The Court may, in deciding between a winding-up by 

Lea the Court and a winding-up subject to supervision, in the| 176. Bij het beslissen tussen een likwidatie door lict Hof en Het Hot Ean 

creditors and @ppointment of liquidators and in all other matters relating|een likwidatie onder toezicht, bij het benoemen van likwidateurs jon kredi- 

contribu. to the winding-up subject to supervision have regard to thelen bij alle andere zaken welke op de likwidatie onder teuren en 

ries. wishes of the creditors or contributories as proved to it by any toezicht betrekking hebben, kan het Hof de wensen van de kontri- _ 

sufficient evidence. schuldeisers of kontribuanten in acht nemen, zoals die door ea ages in 

voldvend bewijs aan het Hof zijn gebleken. . = 

Power for 177. (1) When an order is made for a winding-up subject| 177. (1) Wanneer een bevel tot likwidatie onder toezicht Bevoegd- 

Court to ap- to supervision, the Court may by the same or any subsequent|gegeven wordt, kan het Hof bij hetzelfde of een later bevel nog reid van 

point or re- order appoint any additional liquidator. andere likwidateurs benoemen. likwidatours 
move 

. ; 

liquidators. (2) A liquidator appointed by the Court under this section| (2) Een_door het Hof krachtens dit artikel benoemde likwi- te benoemen 

shall have the same powers, be subject to the same obligations,|dateur heeft dezelfde bevoegdheden en is aan dezelfde ver- en te ont- 

and in all respects stand in the same position as if he had been|plichtingen gebonden en bekleedt in alle opzichten dezelfde ‘10. 

appointed by the company. positie, alsof hij door de maatschappij benoemd was.  
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(3) The Court may approve any liquidator so appointed by 
the Court or any liquidator continued under the supervision 
order, and fill any vacancy occasioned by the removal, or by 

_ death or resignation. 

Effect. of 
supervision 
order. 

Costs of 
winding-up. 

a 

178. (1) Where an order is made for a winding-up subject 
to supervision, the liquidator may, subject to any restrictions 
imposed by the Court, exercise all his powers, without the 
sanction or intervention of the Court, in the same manner 
as if the company were being wound up altogether voluntarily. 

(2) A winding-up subject to the supervision of the Court is 
not a winding-up by the Court for the purpose of the following 
provisions of this Act, namely, those contained in sections 
one hundred and twenty-three, one hundred and twenty-four, one 
hundred and twenty-five except sub-section (10) thereof, one 
hundred and twenty-eight to one hundred and forty-one inclusive, 
one hundred and fifty-one and one hundred and fifty-three, 
but, save as aforesaid an order for winding-up subject to super- 
vision shall for all purposes, including the staying of actions 
and other legal proceedings the making and enforcement of 
calls and the exercise of all other powers, be deemed to be an 
order for winding-up by the Court. 

Supplemental Provisions. 

179." In every winding-up of a company, if the assets are 
insufficient to satisfy the liabilities, the assets shall be applied 
in payment of the costs, charges and expenses incurred in the 
winding-up and the claims of creditors as nearly as possible 
as they would be applied in payment of the costs of seques- 
tration and the claims of creditors under the law relating 
to insolvent and assigned estates. 

Avoidance of 180. (1) In the case of a voluntary winding-up every transfer 
transfers 

(3) Het Hof kan een likwidateur, aldus™door het Hof be- 
noemd of een likwidateur, dieSkrachtens¥het toezichtbevel 
aanblijft, ontslaan en in een vakature, door zulk een ontslag 
of door overlijden of bedanken ontstaan, voorzien. 

178. (1) Wanneer een bevel voor de likwidatie onder toe- 
zicht gegeven wordt, kan de likwidateur, met inachtneming van 
door het Hof opgelegde beperkingen, al zijn bevoegdheden, 
zonder bekrachtiging of tussenkomst van het Hof, uitoefenen 
op dezelfde wijze alsof de maatschappij geheel vrijwillig gelikwi- 
deerd wordt. 

(2) Een likwidatie onder toezicht van het Hof is gecn likwi- 
datie door het Hof voor de doeleinden van de volgende bepalin- 
gen van deze Wet, namelik die vervat in artikels honderd 
drie en twintig, honderd vier en twintiy, honderd vif en twintiy 
met uitzondering van sub-artike! (10) daarvan, honderd acht 
en twintig tot en met honderd een en veertig, honderd een en vijf- 
tig en honderd drie en mijftig, doch, behoudens als voornoemd, 
wordt een bevel tot de likwidatie onder toezicht voor alle 
doeleinden, met inbegrip van het schorsen van rechtsgedingen 
en andere gerechtelike stappen en het opvorderen van stortingen 
op aandelen en het afdwingen van de betaling ervan en het uit- 
oefenen van alle andere bevoevdheden, geacht cen bevel 
te zijn tot likwidatie door het Hof. 

Aanvullende Bepalingen. 

179. Indien bij de likwidatie van een maatschappij be- 
vonden wordt dat de baten onvoldoende zijn om de schulden 
te kwijten worden de baten aangewend tot betaling van de 
kosten onkosten en uitgaven gemaakt in de likwidatie en de 
vorderingen van krediteuren zoveel mogelik op de zelfde 
wijze als ze zouden worden aangewend tot de betaling van 
de kosten van sekwestratie en de vorderingen van krediteuren 
volgens de wet betreffende insolvente en afgestane boedels. 

180. (1) In het geval van een vvijwillige likwidatie is elke 

Gevolgen 
van toezicht 
bevel. 

Kosten van 
likwidatie. 

Nietigver- 

of shares except transfers made to or with the sanction of the overdracht van aandelen, behalve een overdracht gemaakt klaring van 
after com: ious ve aan of met de goedkeuring van de likwidateur en elke wij- overdracht 

iquidator, and every alteration in the status of the members|. . = ve : 
mencement ; : 4: vine , § 3 : na aanvan; 
of winding- Of the company, made after the commencement of the winding- on da eee eee aa he dle a hap py . geschied van likwi- ap. up, shall be void. @ van atie, van nul en gener waarde. gayig 

(2) In het geval van een likwidatie door of onder toezicht 
(2) In the case of a winding-up by or subject to the super-|Y@0 het Hof, 1s elke beschikking over de eigendommen (waar- 

vision of the Court, every disposition of the property (including 
tights of action) of the company, and every transfer of shares, 
or alteration in the status of its members, made after the 
commencement of the winding-up, shall, unless the Court 
otherwise orders, be void. 

onder begrepen rechtsvorderingen) van de maatschappij 
en elke overdracht van aandelen of wijziging in de status van de 
leden van de maatschappij, geschied na de aanvang van de 
likwidatie, van nul en gener waarde, tenzij het Hof anders 
gelast. 

181. (1) Bi elke likwidatie (behoudens, in het geval van in- Schulden van 
solvente maatschappijen, de toepassing van de alsdan veldende welke aard 

Debts of all wet op insolvente en afgestane boedels, in overeenstemming 0° Mmoeten 181. (1) In every winding-up (subject in the case of insolvent 
descriptions * ere : ; . : : . VO é 
to be ced companies to the application in accordance with the pro-/ met de ‘bepalingen van deze Wet) kunnen alle voorwaardelike seeaen Pe 

visions of this Act of the law for the time being relating to 
insolvent and assigned estates) all debts payable on a con- 
tingency, and all claims against the company, present or future, 
certain or contingent, ascertained or sounding only in damages, 
shall be admissible to proof against the company, a just estimate 
being made, so far as possible, of the value of such debts or 
claims as may be subject to any contingency or sound only 
in damages, or for some other reason do not bear a certain 
value. - 

(2) In a winding-up by the Court all claims against the 
company shall be proved as nearly as possible in the manner 
provided by the law relating to insolvency and assigned estate 
for the proof of debt against an insolvent estate. 

(3) Ina voluntary winding-up all claims against the company 
shall be proved by affidavit to the satisfaction of the liquidator : 
Provided that a secured creditor shall be under the same 
obligation to set a value upon his security as if he were proving 
his claim against an insolvent estate and thereupon the same 
consequence shall ensue.   

schulden en alle eisen tegen de maatschappij, hetzij tegen- 
woordige of toekomstige, voorwaardelike of onvoorwaarde- 
like, voor vaststaande bedragen of slechts voor schadever- 
goeding tegen de maatschappij bewezen worden, en er zal 
zoveel mogelik een billike schatting gemaakt worden van 
de waarden van schulden en eisen welke voorwaardelik zijn 
of voor schadevergoeding ingediend worden, of om een andere 
reden veen bepaalde waarde hebben. 

(2) Bij de likwidatie door het Hof worden alle vorderingen 
tegen de Maatschappij zoveel mogelik op de manier bewezen 
voorgeschreven in de wet op insolvente of afgestane boedels 
betreflende het bewijs van vorderingen tegen een insolvente 
boedel. 

(3) Bij een vrijwillige likwidatie worden alle vorderingen 
tegen de Maatschappij bewezen door beéedigde verklaring naar 
genoegen van de likwidateur; met dien verstande dat ver- 
zekerde krediteuren op de zelfde wijze verplicht zijn om een 
waarde op zijn seknriteit te plaatsen alsof hij zijn vordering 
tegen een insolvente boedel bewees en daarna knopen zich de 
zelfde gevolgen daaraan vast.
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Application oP esclvenay 182. In the winding-up of an insolvent company the same 
law in wind. tules shall prevail and be observed with regard to the respective 

ing-up of in- Tights of secured and unsecured creditors and to debts provable 
solvent com- and to the valuation of annuities and future and contingent 
panies. liabilities as are in force under the law relating to insolvent 

and assigned estates, with respect to the estates of persons 
sequestrated ; and all persons who in any such case would be 
entitled to prove for and receive dividends out of the assets 
of the company may come in under the winding-up, and make 
such claims against the company as they respectively are 
entitled to by virtue of this section. 

Voidableand 88, (1) Every disposition of its property which would, if 
qindue pre- made by an individual, be deemed in the event of his in- 

‘ solvency to have been void or voidable or an undue preference 

shall, if made by a company, be deemed, in the event of its 
being wound up and found insolvent, void or voidable or an 
undue preference (as the case may be) and the provisions of 

the law for the time being relating to insolvent and assigned 

estates shall mutatis mutandis be applied to any such disposition. 

(2) For the purpose of this section the presentation of a 
petition for winding-up in the case of a winding-up by or subject 

to the supervision of the Court, and a resolution for winding-up 
in the case of a voluntary winding-up, shall be deemed to 
correspond with the sequestration order in the case of an 
individual. 

(3) Any cession or assignment by a company of all its pro- 

perty to trustees for the benefit of all its creditors shall be void 
to all intents. : 

Insolvency 184. In the case of every winding-up by the Court the 

~ tobe provisions of the law relating to insolvent and assigned 
pplied : . : 

wmitatia estates shall, in so far as they are applicable, be applied 

mutandis mutatis ‘mutandis in respect of any matter not specially pro- 
where no vided for in this Act or the rules of court. 
special pro- 
vision in 

this Act. 

Avoidance 185. Where any company is being wound up by or subject 

Soa to the supervision of the Court, any attachment or execution 

executions, Put in force against the estate or effects of the company after 

ete, the commencement of the winding-up shall be void to all 

intents. 

coal . 186. (1) The liquidator may, with the sanction following 
Tiqui lation (that is to say)— 

may be (a) in the case of a winding-up by the Court, with the 
sanctioned. : : 

- sanction either of the Court; 

(b) in the case of any winding-up subject to supervision, 

. with the sanction of the Court; and 

(c) in the case of a voluntary winding-up, with the sanction 

of an extraordinary resolution of the company ; 

do the following things or any of them :— 

(i) Pay any classes of creditors in full; 

(ii) make any compromise or arrangement with creditors 

or persons claiming to be creditors, or having or alleg- 

ing themselves to have any claim, present or future, 

certain or contingent, ascertained or sounding only 

in damages against the company, or whereby the 

company may be rendered liable ; 

compromise all calls and liabilities to calls, debts, 

and liabilities capable of resulting in debts, and all 

claims, present or future, certain or contingent, 

ascertained or sounding only in damages, subsisting 

or supposed to subsist between the company and a 

contributory, or alleged contributory, or other debtor 

or person apprehending liability to the company, and 

(iti) 

exill ” 

. 

182. Dezelfde regels met betrekking tot de respektieve Toepassing 
vechten van gewaarborgde en niet gewaarborgde krediteuren We j wel GE 
tot de schulden welke bewezen mogen worden en tot de waar- oo ae by de 

dering van jaargelden en toekomstige en voorwaardelike likwidatie 

verplichtingen welke volgens de wet op insolvente boedels van insol- 

en boedels, waarvan afstand gedaan is, gelden met betrekking vente maat- 

tot de boedels van gesekwestreerde personen zullen gelden schappijen. 

bij de likwidatie van een insolvente maatschappij en moeten 
daarbij in acht worden genomen ; en alle personen die in zulk 
een geval hun recht zouden mogen bewijzen op dividenden en 
dezelve ontvangen uit de baten van de maatschappij, kunnen 
hunne rechten bij de likwidatie doen gelden en die eisen tegen 
de maatschappij indienen, waartoe zij uit krachte van dit 
artikel gerechtigd zijn. 

183. (1) Elke beschikking over zijn cigendom welke, door Vernietig- 

een persoon gemaakt, geacht worden zou een nietige of ver- pyre Ui Om 

nietigbare of onbehoorlike preferentie te zijn ingeval van diens Pe cnet 
insolventie, wordt, indicn hij door een maatschappij gemaakt — 
wordt, en ingeval deze gelikwideerd wordt en insolvent be- 

vonden wordt, geacht te zijn een nietige of vernietigbare of 

onbehoorlike preferentie (al naar gelang) en de bepalingen van 
de alsdan geldende wet op insolvente en afgestane boedels, 
gelden mutatis mutandis voor zulk een beschikking. 

(2) Voor de doeleinden van dit artikel wordt het indienen 

van een aanzoek tot likwidatie in het geval van een likwidatie 

door of onder toezicht van het Hof, en een besluit om te likwi- 

deren in het geval van een vrijwillige likwidatic, geacht ge- 

lijkwaardig te zijn mct het sekwestratiebevel in het geval 
van een persoon. 

(3) Een cessie of afstand door een maatschappij van al zijn 

bezittingen aan trustees ten behoeve van al zijn krediteuren is 
in elk opzicht van nul en gencr waarde. 

184. In het geval van elke likwidatie door het Hof worden Wet op de 
de bepalingen van de wet op insolvente en afgestane boedels in insolventie 

zoverre als ze toepasselik zijn mutatis mutandis toegepast voor geldt sonaies 

een onderwerp dat niet speciaal voorzien is in deze Wet, of in ee nian _ 
de regels van het Hof. geen speciale 

voorziening 
in deze Wet 
gemaakt is. 

185. Wanneer een maatschappij door of onder toezicht van Nietigver- 
het Hof gelikwideerd wordt, is beslaglegging op of eksekutie klaring van 

van de boedel of goederen van de maatschappij, nadat de inenenie. 
likwidatie begonnen is, in elk opzicht van nul en gener waarde. gen, ekseku- 

ties, enz. 

186. (1) De likwidateur kan met goedkeuring als volet, te Algemeen 
weten— plan van 

(a) in het geval van likwidatie door het Hof, met goed- new ee 
keuring van het Hof. goedgekeurd. 

. (b) in geval van likwidatie onder toezicht, met goed- 
keuring van het Hof; en 

(c) in het geval van een vrijwillige likwidatie, met be- 
krachtiging door een buitengewoon besluit van de 

_ mmaatschappij, 
een of meer of alle der volgende dingen doen :-— 

(i) Klassen van krediteuren ten volle betalen ; 
(ii) een akkoord of schikking aangaan met krediteuren 

of personen die zich als ‘krediteuren opwerpen of die 
een vordering hebben of zelf beweren die te hebben, 
hetzij een tegenwoordige of toekomstige, voorwaarde- 
like of onvoorwaardelike vaststaande of bij wijze 
van schadevergoeding of waarvoor de maatschappij 
aansprakclik gemaakt zou kunnen worden ; 
een akkoord aangaan omtrent alle opvorderingen tot 
storting op aandelen en verplichtingen daaromtrent, 
schulden en aansprakelikheden welke een schuld 
tengevolge kunnen hebben, en alle vorderingen, 
tegenwoordige of toekomstige, voorwaardelike of 
onvoorwaardelike, vaststaande of bij wijze van 
schadevergoeding, bestaande of verondersteld te 
bestaan tussen de maatschappij en een kontribuant of 
een beweerde kontribuant, of cen andere schuldenaar 
of persoon die vreest iets aan de maatschappij ver- 

(iii)   schuldigd te zijn en alle geschilpunten, welke in
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all questions in any way relating to or7affecting the enig opzicht in verband staan met de baten of de 

assets or the winding-up of the company, upon such likwidatie van de maatschappij uf deze raken, op 

terms as may be agreed, and take any security for zulke voorwaarden als wordt overeengekomen, en 

the discharge of such call, debt, liability or claim, and hij kan zekerheid nemen voor de voldoening aan zulk 

give a complete discharge in respect thereof. een opvordering tot storting op aandelen, schuld, 
aansprakelikheid of vordering en er volle kwijting 

(2) In the case of a winding-up by the Court the exercise voor geven. 

by the liquidator of the powers of this section shall be subject} (2) In het geval van een likwidatie door het Hof, oefent de 

to the control of the Court, and any creditor or contributory||ikwidateur de bij dit artikel verleende bevoegdheden onder 

may apply to the Court with respect to any exercise or proposed|toezicht van het Hof uit en elke krediteur of kontribuant kan 

exercise of any of those powers. zich tot het Hof wenden met betrekking tot de uitoefening of 

_ |voorgenomen uitoefening van een van die bevoegdheden. 

Power of 187. (1) Where in the course of winding-up a company it) 187, (1) Wanneer het gedurende de likwidatie van een maat- Bevoegd- 

Court to appears that any person who has taken part in the formation|.chappij blijkt dat een persoon, die deel genomen heeft aan de Reid van 

damages or promotion of the company, or any past or present director,|oprichting van een maatschappij of aan de eerste stappen Hot om 

against de- Manager, OF liquidator, or any officer of the company, has|qaartoe, of een gewezen of tegenwoordige direkteur bestuurder, goeding vas-4 

linquent pro- misapplied or retained or become liable or accountable for any||jkwidateur of een ambtenaar van de maatschappij, geld of fo stellen 

moters, money or property of the company, or been guilty of any mis-|ooederen van de maatschappij misbruikt of achtergehouden tegen pro- 

directors, feasance or breach of trust in relation to the company, the|heeft of er aansprakelik of verantwoordelik voor geworden is TOUT 

Penalty for 
falsification 
of books, etc. 

Prosecution 
of delinquent 
directors, etc. 

Meetings to 
ascertain 
wishes of 
creditors or 
contribu- 
tories. 

Court may, on the application of the Master or of the liquidator 

or of any creditor or contributory, examine into the conduct 

of the promoter, director, manager, liquidator, or officer, and 

compel him to repay or restore the money or property or any 

part thereof respectively with interest at such rate as the 

Court thinks just, or to contribute such sum to the assets of 

the company by way of compensation in respect of the mis- 

application, retention, misfeasance, or breach of trust as the 

Court thinks just. 

(2) This section shall apply notwithstandjng that the offence 

is one which the offender may be criminally responsible. 

188, If any director, officer, or contributory of any company 

being wound up destroys, mutilates, alters, or falsifies any 

books, papers, or securities, or makes or is privy to the making 

of a false or fraudulent entry in any register, book of account, 

or document belonging to the company with intent to defraud or 

deceive any person, he shall be guilty of an offence and liable 

to imprisonment without the option of a fine for a period not 

exceeding seven years. 

189. (1) Ifit appears in the course of winding-up of acompany, 

that any past or present director, manager, officer or member 

of the company has been guilty of an offence for which he is 

criminally responsible under this Act or the common law, the 

liquidator shall cause all the facts known to him which appear 

to constitute the offence to be laid before the Attorney-General 

of the province in which the offence appears to have been com- 

mitted, or if the offence appears to have been committed in 

the Eastern Districts of the Cape of Good Hope, then before 

the Solicitor-General of the Eastern Districts, and, in the 

event of such Attorney-General or Solicitor-General (as the 

case may be) certifying that he declines to prosecute, the 

liquidator may, subject to the provisions of section one hundred 

and twenty- en, institute and conduct a private prosecution 

for such offence. 

(2) The Court may, upon application by the liquidator, 

order the whole or any portion of the costs and expenses in- 

cidental to such private prosecution to be paid out of the 

assets of the company in priority to all other liabilities. 

190. (1) Where by this Act the Court is authorised, in rela- 

tion to winding-up, to have regard to the wishes of creditors 

or contributories as proved to it_by any sufficient evidence, 

the Court may, if it thinks fit, forthe purpose of ascertaining 

those wishes, direct meetings of the creditors or contributories 

to be called, held, and conducted in such manner as the Court 

directs, and may appoint a person to act as chairman of any 

such meeting and to report the result thereof to the Court. 

(2) In the case of creditors regard shall be had to the value 

each creditor’s debt. 

of zich tegenover de maatschappij schuldig gemaakt heeft aan (ire cei 

wandaad of breuk van vertrouwen, kan het Hof op aanzoek misdragen 

van de Meester of de likwidateur of van een krediteur of kon- hebben. 

tribuant een onderzoek instellen naar het gedrag van de 

promotor, direkteur, bestuurder, likwidateur of ambtenaar 

en hem dwingen om het geld of de goederen terug te betalen 

of terug te geven of een deel van een of ander, met rente op 

de voet welke het Hof billik acht, of om zodanige som tot de 

baten van de maatschappij bij te dragen bij wijze van schade- 

vergoeding voor het misbruik, de achterhouding, wandaad 

of breuk van vertrouwen als het Hof billik oordeelt. 

(2) Dit artikel is van toepassing al is de overtreding er cen 

waarvoor de overtreder strafrechtelik. verantwoordelik is. 

188. Indien een direkteur, ambtenaar of kontribuant van gtraf voor 

een maatschappij, welke gelikwideerd wordt, een boek, doku- vervalsing 

ment of sekuriteit vernictigt, schendt, wijzigt of vervalst of van boekeng 

een valse of bedriegelike aantekening in een register, rekeningen- °"* 

boek of dokument dat aan de maatschappij behoort maakt 
met het doel iemand te bedriegen, of daaraan medeplichtigis 
maakt hij zich schuldig aan een overtreding en kan hij ge- 

straft worden met gevangenisstraf van ten hoogste zeven 

jaren, zonder afternatief van een boete. 

189. (1) Indien het bij de likwidatie van een maatschapplj vy... o1oi 

blijkt dat een gewezen of tegenwoordig direkteur, bestuurder, van deek- 

ambtenaar of lid van de maatschappij zich schuldig gemaakt teuren, enz. 

heeft aan een overtreding, waarvoor hij strafrechtelik vervolgd die zich mis. 

kan worden ingevolge deze Wet of de gemene Wet, moet de ) eet 
likwidateur al de hem bekende feiten, welke de overtreding hebben. 

vormen, laten voorleggen aan de Prokureur-generaal van de 
Provincie, waar in de overtreding gepleegd schijnt te zijn of, 
indien de overtreding gepleegd schijnt te zijn in de Oostelike 
Distrikten van de Kaap de Goede Hoop, dan aan de Soliciteur- 

generaal van de Oostelike Distrikten, en indien die Prokureur- 
generaal of Soliciteur-gencraal, al naar gelang, betuigt dat hij 
weigert te vervolgen, kan de vereffenaar, met inachtneming 

van de bepalingen van artikel honderd zeven en twintig een 
private vervolging wegens die overtreding instellen en voeren | 

(2) Op aanzoek van de likwidateur kan het Hof bevelen dat 
alle kosten en uitgaven, of een gedeelte daarvan, bij zulk een 
private vervolging belopen, betaald worden uit de baten van 
de maatschappij, met voorrang boven alle andere schulden. 

190. (1) Wanneer het Hof met betrekking tot een likwidatie 
bij deze Wet gemachtigd wordt om te letten op de wensen 
van krediteuren of kontribuanten, zoals die aan hetzelve 
gestaafd zijn, kan het Hof, indien het dit raadzaam acht, ten 
einde zich van die wensen te vergewissen gelasten dat ver- 
gaderingen van krediteuren of kontribuanten belegd, gehouden 
en geleid worden op de wijze door het Hof te bepalen en het 
kan een persoon aanstellen om als voorzitter van zulk een 
vergadering op te treden en aan het Hof van het resultaat 
daarvan verslag te doen. 

(2) In het geval van krediteuren moet gelet worden op het 

Vergade- 
ringen om 
wensen van 
krediteuren 
of kontri- 
buanten te 
weten te 
komen.   bedrag van de schuld van elk krediteur.
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(8) In the case of contributories regard shall be had to the 
number of votes conferred on each contributory by the 
articles. 

Books of 191. Where any company is being wound up, all books and 
company to papers of the company and of the liquidators shall, as between 
be evidence. the contributories of the company, be prima facie evidence of 

the truth of all matters purporting to be therein recorded. 

Inspection of 192. After an order has been made for winding-up by or 
books. subject to the supervision of the Court, the Court may make 

such order for inspection by creditors and contributories of 
the company of its books and papers as the Court thinks just, 
and any books and papers in the possession of the company 
may be inspected by creditors and contributories accordingly, 
but not further or otherwise. 

Disposal of | 198. (1) When any company has been wound up and is 
books, ac- about to be dissolved, the books and papers of the company 
arena and of the liquidators may be disposed of as follows (that is 

of company. t0 say) :— 

(a) In the case of a winding-up by or subject to the super- 
vision of the Court, in such way as the Court directs ; 

(b) in the case of a voluntary winding-up, in such way as 
the company by extraordinary resolution directs. 

(2) After five years from the dissolution of the company, no 
responsibility shall rest on the company, or the liquidators, or 
any person to whom the custody of the books and papers has 
been committed, by reason of the same not being forthcoming 
to a person claiming to be interested therein. 

Power of 
Court to de- 
clare dissolu- 
tion of com- 
pany void. 

194. (1) When a company has been dissolved, the Court 
may, at any time within two years of the date of the dissolu- 
tion, on an application being made for the purpose by the 
liquidator of the company or by any other person who appears 
to the Court to be interested, make an order, upon such terms 
as the Court thinks fit, declaring the dissolution to have been 
void, and thereupon such proceedings may be taken as might 
have been taken if the company had not been dissolved. 

(2) It shall be the duty of the person on whose application 
the order was made, within seven days after the making of 
the order, to lodge with the Registrar a certified copy of the 
order, and if that person fails so to do, he shall be liable to a 
fine not exceeding five pounds for every day during which the 
default continues. 

195. (1) Where a company is being wound up, the liquidator 
shall, at such intervals as may be prescribed, until the winding- 
up is concluded, transmit to the Master a statement in the 
prescribed form and containing the prescribed particulars with 
respect to the proceedings in and position of the liquidation, 

Information 
as to pend- 
ang liquida- 
tions. 

(2) Any person stating himself in writing to be a creditor 
or contributory of the company shall be entitled, by himself 
or by his agent, at all reasonable times, on payment of the 
prescribed fee, to inspect the statement, and to take a copy 
thereof or extract therefrom ; but any person untruthfully so 
stating himself to be a creditor or contributory shall be guilty 
of a contempt of court, and shall be punishable accordingly 
on the application of the liquidator or of the Master: 

(3) If a liquidator fails to comply with the requirements of 
this section he shall be liable to a fine not exceeding fifty 
pounds for each day during which the default continues. 

(4) Any person claiming to be entitled to any money paid 
to the Master in pursuance of this section may apply to him for 
payment of the same, and the Master may, on a certificate by 
the liquidator that the person claiming is entitled, make an 
order for the payment to that person of the sum due. 

(5) Any person dissatisfied with the decision of the Master 
in respect of any claim made in pursuance of this section may 
appeal to the Court. 

(3) In het geval van kontribuanten moet gelet worden op 
het aantal stemmen, dat bij de statuten aan elke kontribuant 
toegekend wordt. . 

191. Wanneer een maatschappij gelikwideerd wordt, leveren Booken van 
alle boeken en dokumenten van de maatschappij en van de de maat- 
likwidateurs tussen de kontribuanten van de maatschappij 8°@Ppii 
onderling, prima facie bewijs op van de juistheid van alle ies aa juistl js op. zaken welke daarin heten opgetekend te zijn. 

192. Nadat een bevel voor de likwidatie door of onder jpsase van 
toezicht van het Hof uitgevaardigd is, kan het Hof zulk een boeken. 
bevel uitvaardigen aangaande het nemen van inzage van de 
boeken en dokumenten van de maatschappij door zijn kredi- 
teuren en kontribuanten als het Hof billik acht; en kredi- 
teuren en kontribuanten kunnen dienovereenkomstig in zage 
nemen van de boeken en dokumenten welke in het bezit zijn 
van de maatschappij, maar niet verder of andorszins. 

193. (1) Wanneer een maatschappij gelikwideerd is en op Beschikking 
het punt staat ontbonden te worden, kan met de boeken en over boeken, 

dokumenten van de maatschappij als volgt gehandeld worden, rekeningen 
te weten :— : = Soe 

(a) in het geval van een likwidatie door of onder toezicht menen van 
van het Hof, op de wijze die het Hof gelast ; schappij. 

(b) in het geval van een vrijwillige likwidatie, op de wijze 
die de maatschappij bij buitengewoon besluit gelast. 

(2) Na verloop van vijf jaren na de ontbinding van de 
maatschappij, rust geen verantwoordelikheid meer op de 
maatschappij of de likwidateurs of iemand, aan wie de boeken 
en dokumenten ter bewaring toevertrouwd zijn, om reden 
dat ze niet overgelegd worden aan een persoon die beweert 
er belang bij te hebben. 

194. (1) Wanneer een maatschappij ontbonden is, kan het Bevoegd- 
Hof te enigertijd binnen twee jaren na de datum van de ont- heid van het 
binding, op aanzoek daartoe van de likwidateur van de maat- Hof om ont- 
schappij of een ander persoon die van het Hof toeschijnt er = 
belang bij te hebben, op zulke voorwaarden als het Hof raad- schappij 
zaam acht een bevel uitvaardigen waarbij verklaard wordt nietig te 
dat de ontbinding van nul en gener waarde geweest is; en Verklaren. 
daarop kunnen de stappen genomen worden welke genomen 
hadden kunnen worden, indien de maatschappij niet ont- 
bonden was. 

(2) De persoon, op wiens applikatie het bevel uitgevaardigd 
is, is verplicht binnen zeven dagen na het uitvaardigen van 
het bevel, een afschrift van het bevel bij de Registrateur in 
te dienen. Verzuimt die persoon dat te doen, dan wordt hij 
gestraft met een boete van ten hoogste vijf pond voor elke dag 
waarop het verzuim voortduurt. 

195. (1) Wanneer een maatschappij gelikwideerd wordt Inlichting 
moet de likwidateur, met zulke tussenpozen als voorgeschreven in zake han- 
wordt en totdat de likwidatie afgelopen is, aan de Meester gende likwi- 
een opgave in de voorgeschreven vorm zenden, welke de vereiste ties. 
biezonderheden vermeldt in verband met de stappen genomen 
in de likwidatie en de voortgang daarvan. 

(2) Hen persoon die schriftelik verklaart dat hij krediteur of 
kontribuant van de maatschappij is, heeft het recht om, hetzij 
persoonlik of door zijn gevolmachtigde, op alle redelike tijden 
en tegen de betaling van de voorgeschreven vergoeding inzage 
te nemen van de opgave en een afschrift-ervan of uittreksel 
eruit te ontvangen; doch indien iemand valselik aldus ver- 
klaart krediteur of kontribuant te zijn, maakt hij zich schuldig 
aan minachting van het Hof en wordt, op aanzoek van de 
likwidateur of de Meester, dienovereenkomstig gestraft. 

(3) Indien een likwidateur verzuimt aan de bepalingen van 
dit artikel te voldoen, wordt hij gestraft met een boete van ten 
aoogste vijftig pond voor elke day waarop het verzuim voort- 
duurt. 

(4) Hen persoon die beweert recht te hebben op ingevolge dit 
aan de Meester betaald geld kan hem om uitbetaling daarvan 
verzoeken, en de Meester kan, op een verklaring van de likwi- 
dateur dat de aanspraakmakende persoon daartoe gerechtigd 
is, een bewijs afgeven voor de uitbetaling van de verschuldigde © 
som aan die persoon. 

(5) Een ieder die zich bezwaard gevoelt door de beslissing 
van de Meester ten opzichte van een ingevolge dit artikel   ingediende eis, kan zich op het Hof beroepen.
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Special com- 196. (1) All magistrates and such other persons as the; 196. (1) Alle Magistraten en andere personen, die het Hof Speciale 

ee Court may appoint shall be commissioners for the purpose|aanstelt, zijn kommissarissen voor het afnemen van getuigenis sae ot 

coidencee of taking evidence under this Act in cases where a company|ingevolge deze Wet in gevallen waarin een maatschappij in het afnemen 

_is wound up in any part of the Union, and the Court may referjenig deel van de Unie gelikwideerd wordt, en het Hof kan het van ge- 

the whole or any part of the examination of any witnesses|yehele verhoor of een gedeelte van het verhoor van getuigen tuigenis. 

under this Act to any person hereby appointed commissioner, 
although he is out of the jurisdiction of the court which made 
the winding-up order. 

fF (2) Every commissioner shall, in addition to any powers 
which he might lawfully exercise as magistrate, have in the 
matter so referred to him, the same powers of summoning and 
examining witnesses, of requiring the production or delivery 

of documents, of punishing defaults by witnesses, and of 
allowing costs and expenses to witnesses, as the court which 
made the winding-up order. 

(3) The examination so taken shall be returned or reported 

to the court which made the order in such manner as that 

court directs. , 

Removal of Defunct Companies from Register. 

ingevolge deze Wet aan een persoon opdragen, hierbij als kom- 

missaris aangesteld, zelfs al is hij buiten de jurisdiktie van het 

Hof, dat het likwidatiebevel heeft verleend. . 

(2) Iedere kommissaris bezit, behalve de bevoegdheden 

welke hij als magistraat wettig uitoefenen kan, in de aan hem 

aldus opgedragen zaak, dezelfde bevoegdheden betrefiende 

het dagvaarden en verhoren van getuigen, het gelasten van 

de overlegging of afgifte van dokumenten, het straffen van inge- 

breke blijven van getuigen en the toestaan van de kosten 

en onkosten van getuigen, als het Hof bezit dat het likwidatie 

bevel heeft uitgevaardigd. 
(3) Een relaas of verslag van het aldus afgenomen verhoor 

moet aan het Hof dat het likwidatiebevel heeft uitgevaardigd 

worden toegezonden op de wijze door dat Hof gelast. 

Verwijdering van niet langer bestaande Maatschappijen van 
het Register. 

197. (1) 
aan te nemen dat een maatschappij geen zaken doet of geen 

bedrijf uitoefent, zendt hij aan de maatschappij per post een 

Wanneer de Registrateur redelike gronden heeft om De Regi- 
strateur kan 
niet langer 
bestaande 

Registrar 197. (1) When the Registrar has reasonable cause to believe 

may strike that a company is not carrying on business or is not in operation, 

ascent he shall send to the company by post a letter enquiring whether 

reginter.. off Fis carrying on business or is in operation. brief waarin hij vraagt of de maatschappij zaken doet of een maatschap- 

. bedrijf uitoefent. . pij van re- 

(2) If the Registrar docs not within one month of sending (2) Indien de Registrateur niet binnen een maand nadat de gister 

the letter receive any answer thereto, he shall, within fourteen 

days after the expiration of the month, send to the company 

a registered letter referring to the first letter and stating that 

no answer thereto has been received, and that if an answer is 

not received to the second letter within one month from the 

date thereof, a notice will be published in the Gazette with a 

view to striking the name of the company off the registez. 

(3) If the Registrar either receives an answer from the 

company to the effect that it is not carrying on business or is 

not in operation, or does not within one month after sending 

the second letter reveive any answer, he may publish in the 

Gazette and send to the company by post a notice that at the 

expiration of three months from the date of that notice the 

name of the company mentioned therein will, unless cause is 

shown to the contrary, be struck off the register and the 
company will bé dissolved. 

(4) On the first day of January and the first day of July 

in every year, or as soon thereafter as possible, the Master shall 

send to the Registrar a return of all companies which are in 

course of being wound up and in regard to which— 

(a) the Master has reason to believe that no liquidator 

is acting; or 

(b) that the liquidator has failed to make to the Master 

the return required under section one hundred and 

seventy but the Master has reason to believe that 
its affairs are fully wound up. 

Thereupon the Registrar may publish in the Gazette and send 

to every company specified in the return a like notice as is 

provided in the last preceding sub-section. 

(5) If a company makes default for a period of more than 

two years in rendering the returns required by sub-sections (t) 

and (2) of section twenty-six, and the Registrar has reasonable 

cause to believe that the company is not carrying on business 

or is not in operation, the Registrar may proceed to publish 

in the Gazette and send to the company by post such a notice 

as is mentioned jn sub-section (3) of this section. 

(6) At the expiration of the time mentioned in any such 

notice as is described or referred to in sub-section (3), (4) or 

(5), the Registrar may, unless cause to the contrary is pre- 

viously shown by the company, strike its name off the register 

brief verzonden is antwoord daarop ontvangt, zendt hij binnen schrappen. 

veertien dagen na verloop van die maand, aan de Maatschappij 

een aangetekende brief, waarin verwezen wordt naar de eerste 

brief en medegedeeld wordt, dat daarop geen antwoord ont- 

vangen is, en dat, indien op de tweede brief geen antwoord 

ontvangen wordt binnen een maand na de dagtekening ervan, 

een kennisgeving in de Staatskoerant zal worden geplaatst, met 

het oogmerk de naam van de maatschappij van het regis- 

ter te schappen. 

(3) Indien de Registrateur van de maatschappij antwoord 

ontvangt dat deze geen zaken doet of bedrijf uitoefent 

of wanneer hij binnen een maand na het zenden van de 

tweede brief geen antwoord ontvangt, kan hij een kennis- 

geving in de Staatskoerant plaatsen en die per post aan de 

maatschappij toezenden dat, tenzij goede gronden voor het tegen- 

deel aangevoerd worden, de naam van de daarin genoemde 

maatschappij van het register geschrapt en de maatschappij ont- 

bonden worden zal, na verloop van drie maanden na de datum 

van de kennisgeving. 
(4) Op de eerste dag van Januarie en op de eerste dag van 

Julie van elk jaar of zo spoedig mogelik daarna, zendt de Meester 

een opgave aan de Registrateur van alle maatschappijen welke 

in staat van likwidatie zijn en betreflende welke— 

(a) de Meester redenen heeft om te geloven dat geen likwi- 
dateur handelt; of 

(b) dat de likwidateur in gebreke is gebleven om de 

opgave aan de Meester te sturen welke van hem 

krachtens artikel honderd en zeventiy vereist wordt 
maar de Meester reden heeft om te geloven dat zijn 

zaken geheel en al gelikwideerd zijn. 

De Registrateur kan daarop in de Staatskoerant publiceren 

en aan elke maatschappij genoemd in de opgave een kennis- 

geving van dezelfde aard als voorgeschreven is in het onmiddellik 
voorafgaande sub-artikel. 

(5) Indien een maatschappij gedurende meer dan twee jaren 

verzuimt om de opgaven, bij*sur-artikels (1) en (2) van arti- 

kel zes en twintiy vereist, in te dienen en de Registrateur rede- 

like gronden heeft om aan te nemen dat-de maatschappij geen 

zaken doet of geen bedrijf uitoefent, kan de Registrateur over- 

gaan tot het plaatsen in de Staatskocrant van een kennisgeving, 

als vermeld in sub-artikel (3) van dit artikel, en het zenden 

daarvan per post aan de maatschappij. 
(6) Na afloop van de termijn, vermeld in zulk een kennis- 

geving als omschreven of genoemd wordt in sub-artikels (3), 

(4) of (5), kan de Registrateur, tenzij van te voren goede gronden   voor het tegendeel doorde maatschappij aangevoerd worden, de



‘uolt 
-deyosyeeur 

ospusyueymMq 
epueyjory 

-9q U94SI0d0 A 

‘uopuez 
"1109-8148 
-1801 WO 

Joysooyy, URE 
ue4eour 194 

“FIyospoAo, 

moqpeiysisey ap [iq reel ye yzooy uofepuee do jeepidey use 
{ry wsrpur yoou “appe® joyxae rp roosrvem (ftddeqosyeem 
a}eatrd vee apuliz yoru) fiddeyosyzem ospuvjueyng ox (Z) 

‘puoassuee uosullepuvieA op ‘uetorpul 
ANAS Joy UVA 4pIIYOsye JyYoULIVVMES Use InozeIysIsey op fq 
‘sULepUBIEA Op BU UepuUReU slp UoUUIG ‘UsyyN|s uoAcryoS 
-wo (v) yevisvied ul Jep wee UT yYORIgoS ypIOM SutIopueIOA 
Ja [BA0S UI 4oOT Us U9ACD sIUUEY UVAIvEp INoqeAYSISOY Op URE 
BULOpUBIOA Tee ¥[Nz Vu UapuveU op uouUTq [rddeyoszeeut op 
yoour “4yoviqes ypiom uouosied opulsouIOOA op UPA Uessorpe 
Ws USUVU op Jo UoINoJyoIIp op Ul Surrepuviea use [eAes UT Te 

: uemou of uve fiddeyosyeem 
ep susetTIVu “‘UspioMm Uejoour pusyejeq [tddeyosyvem 
ep Ue oYfeM ‘UasULADSstUUSy orepue usa uweAyNGs 
eXToyyooes uliz poiyyorwmes ap ‘Syyorucom s1ugq op 
uL ‘uetosiad Joau jo Use UA UossoIpe us UsMTeU op (2) 

‘ {iddeyoszevur ap ova 
UdINZYeIIp op UA uasserpe uo UstAeU op UA 4slI]T Ue (q) 

: UeTBZ CIP UVA Wed UT UBA JO SuITeQIOA 9} yIOUT 
“ABEMOD WOO ‘SI Pjayses spurljoyy jo sposuq yoy ur yoru 
qyuounyop goy uoipur ‘uo ‘gzliyosuo fiddeyoszeeur 
ap UBA eTIN4TYSUOY op yep jo ypr0oM qyorresdo [iddeyos 
“jee op fiqiveMm ynj}s Jepue uos jo fiddeyosyveut 
op URA UoyNyeys op us Suyyoudo URA 244% Op ‘yuaTT 

-9[801 Joy “AopIVYS YoY WA gJlays}e yyIOMIeeMES Use (”) 
—USUdIpUl Me_viqsisoy op liq, ‘Swejes iveu pe ‘100j,UBy 

“USZeZ JOY UVA UEdIQSoA YoU VU UePURBUT TIP WOUUTG JO OM, 
ezep UBA SUIPEIJUIYIOMUL op VU TopuBeUL oLIp WouUIG yoou 
JHYSIA “OIUQ ep Ul IOOJURYUEYVz Use SuiperySupIeMUrL erp 
eu oyjem fiddeqosyreur ospuvpuezing eyjo Us oTUQ op Ut Iyooy 
LoojUByUSyVz Us JoA\ OZop UA Suiperysuryremut op [tq oyxjem 
‘WoaoIyosuo eure sjeoz [iddeyosyeeueyueinsse jo -yuRq 
wee opuliz yom fiddeyosyeeut ospuvyueymq oly (1) “66T 

‘NHLTdAVHOSLVV, YSANVINGLING 

‘A MOLSCHOOH 

‘MeyBIysisey ep ue 
1o4S8d0]{ OP URE UBAAO SULSIPIVBAJN op VU YIjesouL Sipoods oz 41p 
JoH JY UA Jos op ypuez [iddeyosyeeut uss uvA Suipuiq 
-JUO JO 91ZBPIMY]] Op YoU PURGIEA UI PFipIVeAs|sym ypIOM [VAoq 
use JOR Ye IOOp 4oA azep suoqzyoRIy IOOUURM “SGT 

‘soIpe eppouriea SuIyyordo uUrA o4yeV ap 
UI Joy URE ‘Uaqqey pUeyeqes proosserpves wey wee Suyyoudo 
UBA 04YB Op sIp UsuOsIed JOp yo Ue UepuOZeSs uepiom ‘ultz 
pucyog Mojeijsisoy op uve sorpe uo ween sustm st [tddeyos 
-JRVUL Op UA IVVUOYGWM JO INe}YorIp wees oe Uerpul ‘uey jo ‘lid 
-deyoszevul ap UA IVRUOIGUIL JO INo4ZoIIp olopue JO Use ep WBA 
SoIpe Joy UBB ‘Sl p199I}SI90105 IOOJURY Woes WOIpUl ‘Jo IOOjUeY 
SplOII}sI59109 SMOIP URE PidossaIpeos uopiom [iddeyosyevut op 
UBE JOOUL [OYI4IV Jip es[OAosuUL Sutaesstuuey JO joluq ue (g) 

‘stm qderyoses reqsiser yoy ueva you [iddeyosyeeu op jo 
“sje uesqzeeid 03 oisod oapyjezep ul yyesour joosoz uouosied 
orepue oe uo fiddeyoasyeeu op wo ueultyos yYIIq sje uexeU 
SWIUSIZIOOA OSIURPOZ Us MASS So1zANIYSUI ostUepoz JoAeq 4oy Ul 
uvy JOR Joy UM ‘sem qderyosos aoqsiser yoy UA JoTU WIeEUL 
uliz josje werqyseq uealtyq uoqqey 09 yyoves [iddeyosyexm ep 
ypiom doivep uo ‘ueszeryd 03 r0qsise1 yoy do aa0m fiddeyosyeeu 
op UPA TEBU op WO UsSIprVVAN [PAG Use ‘IMeJPeTy ep JO pl 
gaq ‘hddeyoszeeu op uva yoozuee do “gprom ysyeeides Ieqsiser 
yoy do sepom fiddeyosgevur op yep st xITIq yoy yep siepuR jo 
‘apueyooqin jflipeq Use Jo poop UeHezZ Joystso1 yoy UvA Uoddearyos 
gey ued dysply gey do ftiddeyosyeeut op yep st pamgieco 
yoy Uorpul ‘joH Joy uvy ‘Toqsiser qoy uva fiddeyosgevut op 
uva UBeU op uRA Uoddeiyos yoy SUSSOM 4[QOACD PIVVMZeq YZ 
uvAIeep Mozipery Jo py use jo liddeyosyevu use uerpuy (4) 

‘sta Uepuogjuo yeru [iddeyosyeem op joste pyeeypuriy 
-05 USPIOM UBY UoZyoor UL we womnpysrooa jez l[iddeyosyeeul 
ep UA Pl] Us IveUE4ZqUIe PUsINysSeq ‘INoJZorIp sya UBA prey 
-ylpoyeadsuee ajgnqueae op yep opueysieA UIP jop[ : Uepuog 
-juo fiddeyosyevm op si Sulacsstuuey ezep uva uoredlqnd 
gay fiq we { jupsa0ysyvjig ap Ul UeATeep Suiacsstuusey use [iy 
qsyeryd ue ‘uedderyqos roysiSer yoy uea fiddeyosyeem orp ureeu 

SB qUotioqeys @ yous ‘1vod ATOAO UL ‘TeLYSIDOY oY} YIM 9dpof 
‘qeqidevo orvys @ sey 4t jt [pegs seydde woroos sty} YoryM 07 
(Auvdutos ojvaid v Suteq you) Auwedutoo uster0y Atoa (Z) 

‘UOT}RI04[e OY} SUIMOYS JUOUTNIYSUT 
ayy yo Adoo poyysso e& TeIysiey oY} YPM ospoy ‘UoTes04/e 
oy} JO syyUOM ery} UIYIIM ‘Teys Auedutos oy} (0) ydvadered 
UL peqizosop quotunaysur AUR UT epeut Sureq worpRse9y7e AUB JO 
YUOAS OY} UL PUB { TOTYVL04]/e oY} JO doTJOU B ABIYSISOY OY} YIM 
ISpO] ‘UOTZVIE4[V JoNsS jo SYUOUL 9oIYy UTYAIA ‘TPeYs Aueduod 044 

‘preseroge se suosiod.yons Aue jo sessorppe Lo sotueuU oy UT JO 
‘s10J00IIp 94} UL opeUL SUTaq WONRIa4;e AU’ JO 4UoAS oY} UI pue 

‘uvduios oy} Wo poares oq 03 paatnbor 
ssoyou Aue puv sssooid yo sotares Aueduroa oy} fo 
yeyaq wo ydeooe 0} pesioyyNe voy) oy} Ul yuepIsor 
suoszed o1OW IO ao dTUOS JO sossorppe puv soTVU ay} (2) 

‘ Aueduod oq} 
JO SIOJOoILP 94} JO sSessorppe pu seuvU oY} Fo 4ST e (9) 

‘ sosenSuey esoyy Jo 9u0 Ut 
jooroy} UOTZR[sUvIy poyyseo B ‘osENnsuR, Yong ey} 10 
Ysysugq oy} wi you st 4yuaunaysur oyy ft ‘pue ‘Aued 
“WO BY} JO WONZYsUo0s oY} Suruyop 10 SuryNy1}ysu09 
quemmnaysul raqjzo 10 ‘Auvdutoo oY} jo sepoze pur 
UWNpuURIOUTE IO ‘saqngegs ‘T941BYo oYy Jo Adoo poytyse B (”) 

—aviysidoy oY} YyLAa e8poy ‘oq ABUL osvo ot} 
sv ‘ssoutsnq jo vovld oy4 Jo yuotYSTTGeYSe O44 J04FV YJUOU 9UO 
UIYJIM IO JOW SITY} JO JWoUTEOMSTIUTOD oY} J04ze S|JUOUL 9eTy4 
UIT}IM “[TVYs Wom oy} UL ssouisnq Fo soe[d B sayst[qeyse ‘JUST 
-soMotUI09 Yons Joye ‘Gory Auvdutoo usieroy AtoAo pure wou) 
oY} UI ssouisng jo vovid vw sey “JoV SY} Jo YUoUIODMETAUIOD O44 
ye ‘yourm ‘(peuyap sreyyeureroy sve Auedutoo ooueansut 10 Aued 
“moo Suryurq v uvy} royyo) Auedutoo uste107 Aoam (1) “66T 

“SHINVAUNOX)) NOIDAOH 

‘A UAL VHO 

“IBIYSISOY OY} 02 PUB JO}SBY OYF OF FANON 
ayy Jo ierysiver oyy Aq poyytursues oq ‘Joorsy} SuLjeu oyy 
roqye oq AvuL sv UOOS se “{pvys repro yons yo Adoo v ‘Luvduoo we 
jo woiynposstp 10 dn-SUIPUIM oY} YIIM WorosuMod UI 4.M0D eyy 
Sq dn ope st sapro AUR QoV SIq} Jopun TaacueyM ‘*86T 

: “unp 
-UBLOWIOUL OY} UL poulOUsUt ssorppe oY} 4B ULIY 0} passerppe 
UINpPUIOULET OY} pogiosqns oyM suosred oy} JO YOR 0} quaS 
oq AvUL ‘TeIysISoY oY} 03 UMOTY oie ssorppe pUB oUIBU ssoyM 
Auedwoo 043 jo Joyo JO JOJOoIIp OU st oLoyy JT ‘0 Auvd 
-W09 BY} JO Ld9yJO IO IOJOoIIP OULOS JO O1¥d VY} 04 ‘paroysisor 
Uoaq Sey COMO OU Fi ‘10 BoIYO posoqsisor sqt ye Auvdutod oy} 04 
pessoippe oq [[eYS Wo9es STYy JapuN 9d130U IO 4109407 VW (g) 

‘Yo yours ueeq you pey Aueduroo 014 
ji sv ‘oq Avu sev A[reou se ‘uorisod oures oy} ur suosied 10440 
[ev pus Auvduroo oy} Suroed z0f ysnf urees se worstaord yons 
aYVUL PUB SMOIIIIP Yons oats ‘repro oyy Aq ‘Avur 4.AN0;) oy} pue 
{YO Youdjs Usog JOU peY ewWU Sf JI SB OOTLO}STXO UL ponuryM09 
aAvY 0} pouloop oq [[eys Aueduroo oy} uodnessyy pus ‘104stdo.x 
ay} 0} poroysor oq 0} Auvdurod ayy Jo ouVU oY} JopIO ‘104SIFoL 
oy} 07 poroyser oq Aueduroos oy} geyy ysnl st 41 48q9 astNTOq IO 
Io ‘uoTyViedo UT SBM JO sSoTIsSNng UO Surdtieo Yo Suryisys 044 
jo ott} oy} 9e sem Auvduroo oy} yey} poystyes Ji ‘AvUT 10zIpor9 
Io zequiett 10 ‘Auedutos ayy jo uoryrordde oy} wo “yan0p 944 
qoysifer 04} YO yonsys uoceq Suiaey Aueduroo oyy Aq poaousse 
s]e0} JooLoYyy 104Ipexo Jo requiem Aue ro Auvduroo w 4#T (J) 

‘poajossip ueeq you pey Auvduioo oy} JI sv peorosua oq 
Aeut pue enuyuoo jpeys Aueduroo oy} Jo Joquiew pue “Teoyyo 
Suseuvur ‘10yoearp Areae Jo (Auv fr) AZIGeI], OY} 4VY poplacrg 
: peapossip oq qyeys Aueduoo oy} sorou siq} Jo uorzeoyqnd   ayy wo pur ‘oyazn4y oY} UT jooreyy soyou ysqnd T[eys pue 

‘soruvdui0o 
uUSsIEI0} 

0} sB syueTR 
-eambey 

‘sdooyjo Sut 
-IoysIHer pue 

‘IOSV OF 

poqrusuel} 
eq 04 sIepsig, 

  

TAXO ‘St6T ‘AUVOUAAA IST ‘AUVNIGUOVULXA ALLAZVN NOIND



Cxvill 
  

would, if it were a company (other than a private company) 

registered under Chapter I. and having a share capital, be 

required to be lodged in accordance with sub-section (3) of 

section twenty-stx. 

The statement to be lodged by a foreign company under 

this sub-section shall, unless it is in the English or Dutch 

language, be accompanied by a certified translation thereof 
in one of those languages. 

(3) Every foreign company to which this section applies 

and which uses the word “ Limited” as part of its name 

shall— 

(a) in every prospectus inviting subscriptions for its 

shares or debentures in the Union, state the foreign 

country in which the company is registered or in- 

corporated ; and 

(b) conspicuously exhibit outside all its places of business 

inthe Union the name of the company and the foreign 

country in which the company is registered or in- 

corporated ; and 
(c) have the name of the company and of the foreign 

country in which the company is registered or in- 

corporated, mentioned in legible characters in all 

billheads, and letter paper, and in all notices, ad- 

vertisements, and other official publications of the 

company. 

(4) There shall be paid to the Registrar for registering every 

document required by this section to be lodged with him the 

prescribed fee. 

Penalties for 200. If any foreign company to which the last preceding 

default by section applies fails to comply with any requirement thereof, 

foreign com the company, and every officer or agent of the company in 

plying with the Union, shall be liable to a fine not exceeding fifty pounds 

this Chapter. or, in the case of a continuing default. to a fine not exceeding 

five pounds for every day during which the default continues 

Definitions 901. For the purposes of this Chapter— 

“banking company” means a company which by 

reason of the business carried on by it (but so far only 

as concerns such business) is subject to the provisions 

of any law in force in any part of the Union specially 
relating to banking ; 

‘insurance company” means a company which by 

reason of the business carried on by it (but so far 

only as concerns such business) is subject to the 

provisions of any law in force in any part of the 

Union relating to insurance companies ; 

“ certified”? means certified in the manner prescribed 

by the Minister to be a true copy or a correct transla- 

tion : 
‘‘ place of business ” means any place where the company 

transacts or holds itself out as transacting business, 

and includes a share transfer or share registration 

office. 
CHAPTER VI. 

RESTRICTIONS ON APPLICATION OF ACT. 

202. Where a company or a foreign company is subject 
to the provisions of— 

(a) any law which for the time being is specially applicable 
to banking companies; or 

(b) any law which for the time being is specially applic- 
able to life, fire, or accident insurance companies or 
societies, 

Restricted 
application 
of Act in case 
of banking 
and insur- 
ance com- 
panies, 

the provisions of this Act which would otherwise apply in 

respect of such company shall not apply wherever those pro- 

visions would be inconsistent with any such law. 

208. Nothing in this Act contained shall apply to any co- 

“operative agricultural societies, the formation, registration 

and management whereof are governed by any other law save 

as may be otherwise provided in any such law. 

Non apylica 
bility of Act 
to co-opera- 
tive agri- 
cultural 
soc.cties. 
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zodanige verklaring in de vorm van een halansstaat indienen 
welke hij, indien hij een maatschappij was, welke niet is 
een private maatschappij geregistreerd ingevolge Hoofdstuk I, 
met een aandelekapitaal, zou moeten indienen overeenkomstig 
sub-artikel (3) van artikel zes en twintig. . 

De verklaring welke door buitenlandse maatschappijen in 
gevolge dit sub-artikel moet worden ingediend, moet, tenzij 
hij in het Engels of Hollands gesteld is, vergezeld gaan van 
een gewaarmerkte vertaling ervan in een van die talen. 

(3) Elke buitenlandse maatschappij, waarvoor dit artikel 

geldt en welke het woord “ Beperkt” in zijn naam voert, 
moet— ~ 

(a) in elk prospektus, hetwelk in de Unie tot inschrijving 
op zijn aandelen of obligaties uitnodigt, het vreemde 
land vermelden waarin de maatschappij geregistreerd 
of ingelijfd is; en 

(b) op zichtbare wijze buiten aan zijn zakenkantoor in 
de Unie de naam van de Maatschappij en van het 
land, waarin de maatschappij geregistreerd of ingelijfd 
is, vertonen; en 

(c) de naam van de maatschappij en van het vreemde 
land, waarin de maatschappij geregistreerd of ingelijfd 
is, in leesbare letters vermelden op alle hoofden van 

rekeningen, en briefpapier en in alle kennisgevingen, 
advertenties en andere officiéle bekendmakingen van 
de maatschappij. . 

(4) Aan de Registrateur worden de voorgeschreven gelden 
voor het registreren van elk dokument welk volgens dit artikel 
ingeleverd moet worden betaald. 

200. Indien een buitenlandse maatschappij, waarvoor het Straffen 
onmiddellik yoorafgaande artikel geldt, verzuimt om aan de "20m vor 

vereisten daar van te voldoen, wordt de maatschappij en elk puitenlandse 

ambtenaar of agent van de maatschappij in de Unie gestraft maatschap- 

met een geldboete van ten hoogste vijftig pond of, in het geval pii om aan 

van een voortgezet verzuim, met een geldboete van vijf pond di: Hootd: 
; stuk te 

voor elke dag waarop het verzuim voortduurt. voldoen. 

201. Voor de doeleinden van dit Hoofdstuk betekent :— — Woordbe- 
“ bank-maatschappij ” een maatschappij welke op grond Paling. 

van de door hem gedreven zaken (doch enkel voor 
zoverre het die zaken betreft gebonden is door 
de bepalingen van alle in enig deel van de Unie van 
kracht zijnde wetten welk in het biezonder het bank- 
.wezen gelden ; 

“ verzekeringmaatschappij ”” een maatschappij welke 
op grond van de door hem gedreven zaken (doch 
enkel in zoverre het die zaken betreft) gebonden is 
door de bepalingen van alle in enig deel van de 
Unie van kracht zijnde wetten op assurantiemaat- 
schappijen ; 

“ sewaarmerkt,” op de door de Minister bepaalde wijze 
gewaarmerkte als een waar afschrift of juiste ver- 
taling ; 

“ zakenkantoor ” een plaats waar de maatschappij zaken 
doet of voorgeeft zaken te doen, en omvat een kantoor 
voor de overdracht of de registratie van aandele. 

HOOFDSTUX VI. 

BEPERKINGEN AAN TOEPASSING VAN DE WET. 

202. Wanneer een maatschappij of een buitenlandse maat- Beperkte 
schappij gebonden is door— toepassing 

(a) een wet welke speciaul van tocpassing is op bank- van Wet op 
‘ banken, as- 

maatschappijen ; of bs 
surantie- 

(b) een wet welke speciaal van toepassing is op levens-, maatschap- 
brand- en ongevallen verzekering maatschappijen of pijen. 
verenivingen, 

zijn de bepalingen van deze Wet, welke anders op zulk een 
maatschappij van toepassing zouden zijn, niet van toepassing 
wanneer dic bepalingen in strijd zouden zijn met zulk een wet 

203. Het bepaalde in deze Wet is niet van toepassing op Niet toepas- 

ko-6peratieve landbouwverenigingen waarvan oprichting, regi- selikheid van   stratie en bestuur beheerst worden dooreen andere wet, be- Wet oP ko- 
houdens als in zulk een wet anders bepaald mocht zijn. endboww. 

verenigingen,
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Non-appli- 
eability of 
Act to build- 

friendly 

trade 
unions. 

Winding-up 
of unre- 
gistered 
companies; 
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204. (1) The provisions of this Act shall not be construed 
as applying to a building society, a friendly society, or a trade 

ing societies, UNion, unless the society or union is, at the commencement 
of this Act, registered under one of the provincial companies 

societies and laws: 

(2) In this section— 

205. Subject to the provisions of this Chapter any company, 
association or partnership having a place of business in the 
Union, which consists of more than seven members and is not 
a company to which Chapters I., II. and III. apply, may be 
wound up under this Act, and all the provisions of this Act 
with respect to winding-up shall apply to such a company, 
association, syndicate or partnership (hereinafter referred to 
as an “‘ unregistered company ”’), with the following exceptions 
and additions :— 

Provided that— 
(i) any society or union in this sub-section mentioned 

shall, until the enactment of any law providing for 
its registration and management, be permitted to 
register under Chapter I. upon complying with the 
provisions of that Chapter in respect of registration ; 

(1) every such society or union, unless so registered, shall 
be deemed for the purposes of Chapter VII., to be 
an unregistered company. 

“building society,’ until a law is in force in the 
Union regulating building societies, means a society 
of persons, formed for the sole purpose of raising by 
the subscription of its members, a fund out of which 
advances may be made to members upon the security 
of immovable property and, when any such law is in 
force, means a building society as therein defined ; 

“friendly society’? in the province of the Cape of 
Good Hope means a society registered under the 
Friendly Societies Act, 1892, of that province and 
in any other province, until a law is in force 
throughout the Union regulating friendly societies, 
mean a society of persons formed solely or mainly 
for the purpose of raising by the voluntary sub- 
scriptions of its members, with or without the aid of 
donations, a fund— 

(a) for the relief or maintenance of members and 
their relatives during minority, old age, widow- 
hood, sickness, or other infirmity, mental or 
bodily, or for the endowment at any age of 
members or their nominees ; 

(6) providing medical attendance and_ procuring 
medicines and medical requirements for such 
members or relatives ; 

(c) insuring a sum of money to be paid on the birth 
of a member’s child or on the death of a member 
or for the funeral expenses of the husband, wife, 
child, or relative of a member ; 

and, when any such law is in force, means a friendly 
society as therein defined ; 

“trade union” means a trade union as defined in 
any law for the time being in force for the prevention 
of industrial disputes. 

CHAPTER VII. 

WINDING-UP OF UNREGISTERED COMPANIES. 

(i) An unregistered company shall, for the purpose of 
determining the court having jurisdiction in the 
matter of the winding-up, be deemed to be registered 
in that district of the Union where its principal place   of business is situate; or if it has a principal place 

(i) een in dit sub-artikel vermelde vereniging, tot aan 
de invoering van een wet betreffende de registratic 
en het bestuur daarvan, geregistreerd kan worde 
krachtens Hoofdstuk I na voldoening aan de vereisten 
van dat Hoofdstuk ten aanzien van de registratie ; 

(ii) elke zodanige vereniging, tenzij aldus geregistreerd, 
voor de doeleinden van hoofdstuk VIT geacht wordt 
een niet geregistreerde maatschappij te zijn. 

(2) In dit artikel betekent— 
““bouwvereniging,” zolang nog geen wet betreffende 

bouwverenigingen in de Unie van kracht is, een 
vereniging van personen, gevormd uitsluitend met 
het doel om, door middel van kontributies van de 
leden, een fonds te stichten waaruit aan de leden 
voorschotten verstrekt kunnen worden tegen zekerheid 
van onroerend ‘goed ; en betekent, wanneer zulk een 
wet van kracht is, een bouwvereniging als daarin om- 
schreven ; 

“onderlinge hulpvereniging” in de Provincie van de 
Kaap de Goede Hoop een vereniging geregistreerd 
krachtens de Wet op Hulpverenigingen, 1892, van 
die Provincie, en in een andere Provincie, totdat 
een wet op onderlinge hulpverenigingen door de 
gehele Unie van kracht is, een vereniging van personen 
opgericht uitsluitend of hoofdzakelik met het doel 
om, door middel van de vrijwillige bijdragen van zijn 
leden, met of zonder de hulp van giften, een fonds op 
te richten— 
(a) voor hulp of onderhoud van leden en hun bloed- 

verwanten gedurende minderjarigheid, ouder- 
dom, weduwschap, ziekte of ander lichaams- of 
geestesgebrek of voor het toekennen van een 
som geld aan leden of hun genomineerden op een 
zekere leeftijd ; 

(b) voor het bezorgen van geneeskundige behandeling, 
medicijnen en geneeskundige benodigdheden aan 
leden en hun bloedverwanten ; 

(c) voor het verzekeren van een som geld uit te 
betalen bij de geboorte van cen kind van een 
lid of voor de begrafeniskosten van echtgenoot, 
echtgenote, kind of bloedverwant van een lid ; 

en wanneer zulk een wet van kracht is, betekent het 
een onderlinge hulpvereniging als daarin omschreven; 

“ vakvereniging ”’ een vakvereniging als omschreven in 
een alsdan geldende wet tot voorkoming van indus- 
triéle geschillen. 

” 

HOOFDSTUK VII. 

Het LIkwIDEREN VAN ONGEREGISTREERDE MAATSCHAPPIJEN. 

205. Met inachtneming van de bepalingen van dit Hoofdstuk Het likwi- 
kan een maatschappij, vereniging, syndikaat of vennootschap, deren van 
met een zakenkantoor in de Unie, die uit meer dan zeven 
Ieden bestaat en geen maatschappij is waarop Hoofdstuk- 
ken I, II en II van toepassing zijn, ingevolge deze Wet ge- pijen. 
likwideerd worden, en al de bepalingen van deze Wet met 
betrekking tot likwidatie zijn op zulk een maatschappij, 
vereniging, syndikaat of vennootschap (hierin verder een 
ongeregistreerde maatschappij genoemd) van toepassing met 
de volgende uitzonderingen en aanvullingen:— 

(i) Een ongeregistreerde maatschappij wordt, ten einde te 
kunnen bepalen welk Hof jurisdiktie heeft bij de likwi- 
datie geacht geregistreerd te zijn in dat distrikt van de 
Unie waarin voornaamste zakenkantoor gelegen is ; of 
indien hij zulk een kantoor in meer dan een distrikt 
van de Unie waarin ziin hoofd-zakenkantoor 
gelegen is, of indien hij zulk een kantoor in meer dan 

204. (1) De bepalingen van deze Wet worden niet geacht Niet toepas- 
van toepassing te zijn op een bouwvereniging, onderlinge 
hulpvereniging of vakvereniging, tenzij de vereniging bij het in- 
werkingtreden van deze Wet geregistreerd was krachtens een enigingen, 
van de provinciale wetten op maatschappijen : 

Met dien verstande dat— 

selikheid van 
Wet op] 
bouwver- 

onderlinge 
hulpver- 
enigingen 
en vakvers 
enigingen. 

ongere- 
gistreerde 
maatschap-
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of business in more than one district of the Union, 

then in each district of the Union where it has a prin- 

cipal place of business; and the principal place of 

business situate in that district of the Union in which 

proceedings are being instituted shall, for all the 

purposes of the winding-up be deemed to be the 
_ | registered office of the company. 

(ii) No unregistered company shall be wound up under 

this Act voluntarily or subject to supervision. 

(iii) The circumstances in which an unregistered company 

may be wound up are as follows (that is to say) :— 

(a) if the company is dissolved, or has ceased to 

carry on business, or is carrying on business 

only for the purpose of winding-up its affairs ; 

(b) if the company is unable to pay its debts ; 

(c) if the Court is of opinion that it is just and equit- 

able that the company should be wound up. 

(iv) An unregistered company shall, for the purposes of 

this Act, be deemed to be unable to pay its debts— 

(a) if a creditor, by cession or otherwise, to whom 

the company is indebted in a sum exceeding fifty 

pounds then due, has served on the company, 
by leaving at its principal place of business, or 
by delivering to the secretary or some director, 

manager, or principal officer of the company, 

or by otherwise serving in such manner as the 

Court may approve or direct, a demand under 
his hand requiring the company to pay the sum 
so due, and the company has for three weeks 

after the service of the demand neglected to pay 
the sum, or to secure or compound for it to the 
satisfaction of the creditor ; 

(b) if any action or other proceeding has been in- 
stituted against any member for any debt or 
demand due, or claimed to be due, from the 
company, or from him in his character of member, 
and notice in writing of the institution of the 
action or proceeding having been served on the 
company by leaving the same at its principal 
place of business, or by delivering it to the secre- 
tary, or some director, manager, or principal 
officer of the company, or by otherwise serving 
the same in such manner as the Court may 
approve or direct, the company has not within 
ten days after service of the notice paid, secured, 
or compounded for the debt or demand, or pro- 
cured the action or proceeding to be stayed, or 
indemnified the defendant to his reasonable 
satisfaction against the action or proceeding, 
and against all costs, damages, and expenses to 
be incurred by him by reason of the same ; 

(c) if execution or other process issued on a judgment 
decree or order obtained in any court in favour 
of a creditor against the company, or any member 
thereof as such, or any person authorised to be 
sued as nominal defendant on behalf of the 
company, is returned unsatisfied by the sheriff 
or messenger with the endorsement that. he has 
not found sufficient assets to satisfy the judgment, 
decree, or order, or that any assets found did   

s 

een distrikt van de Unie heeft, dan in elk distrikt van 

de Unie waarin hij een hoofd-zakenkantoor 

heeft: en het hoofd-zakenkantoor hetwelk in 

dat distrikt van de Unie gelegen is waarin een geding 

aanhangig gemaakt wordt, wordt voor de doeleinden 

van de likwidatie geacht het geregistreerde kantoor 

van de maatschappij te zijn. 

(ii) Geen ongeregistreerde maatschappij kan krachtens 

(iii) 

(iv) 

deze Wet vrijwillig of onder toezicht gelikwideerd 

worden. 

De omstandigheden, waaronder een ongeregistreerde 

maatschappij gelikwideerd kan worden, zijn de vol- 

vende. te weten :— 

(a) indien de maatschappij ontbonden is of het doen 

van zaken gestaakt heeft of zaken drijft enkel 

met het oog op de afwikkeling van zijn lopende 
zaken ; 

(b) indien de maatschappij zijn schulden niet betalen 
kan ; . 

(c) indien het Hof van oordeel is dat het recht en 

billik is dat de maatschappij gelikwideerd wordt. 

Een ongeregistreerde maatschappij wordt, voor de 

doeleinden van deze Wet, geacht zijn schulden niet te 
kunnen betalen :— 

(a) indien cen krediteur, door cessie of anderszins1 
aan wie de maatschappij een schuld van vijftig 
pond, die als dan opeisbaar is, verschuldigd is, 
een persoonlik door hem getekende aanmaning tot 
betaling van zulk een aldus opeisbare som aan 
de maatschappij betekend heeft door hem aan 

het hoofd-zakenkantoor te laten, of af te 

geven aan de sekretaris of een direkteur, be- 
stuurder of hoofdambtenaar van de maatschappij 
of op zodanige andere wijze als het Hof goedkeurt 
of yelast, en de maatschappij gedurende drie weken 
daarna in gebreke gebleven is om die som te be- 
talen of er zekerheid voor te geven of met de 
krediteur een akkoord daaromtrent aan te gaan ; 

(b) indien een aktie ingesteld is of andere gerechte- 
like stappen genomen zijn tegen een lid wegens een 
schuld of vordering door de maatschappij of 
door hem in zijn hoedanigheid als lid verschul- 
digd of als verschuldigd opgeéist en schrifte- 
like kennisgeving van de ingestelde aktie of geno- 
men stappen aan de maatschappij betekend is 
door hem aan het hoofd-zakenkantoor te 
laten, of af te geven aan de sekretaris of een der 
direkteuren, een bestuurder, of hoofdambtenaar 
van de maatschappij, of anders door hem op een zo- 
danige andere wijze te betekenen als het Hof zal 
goedkeuren of bepalen en de maatschappij niet 
binnen tien dagen na het betekenen van de 
kennisgeving de schuld betaald, er zekerheid voor 
gesteld of een akkoord daaromtrent aange- 
gaan heeft, of het schorsen van de aktie of van de 
gerechtelike stappen verkregen heeft, of de ver- 
weerder, tot diens redelike bevrediging gevrij- 
waard heeft tegen de aktie of gerechtelike stap- 
pen, en tegen alle kosten, schaden, en uitgaven 
door hem op grond daarvan te maken ; 

(c) indien de baljuw of gerechtsbode in zijn relaas 
op de lastbrief tot eksekutie of ander rechtsmiddel, 
ingevolge een uitspraak, beslissing of bevel van het 
Hof, uitgereikt ten gunste van een krediteur tegen 
de maatschappij, of tegen een lid daarvan als 
zodanig, of tegen een persoon bevoegd om 
als mominaal verweerder ten behoeve van 
de maatschappij gedagvaard te worden, ver- 
meld heeft dat hij geen baten gevonden heeft in 
voldoende hoeveelheid om de uitspraak, de 
beslissing of het beyel ten uitvoer te leggen of dat
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not, upon sale, satisfy the execution or other 
process ; 

(d) if it is otherwise proved to the satisfaction of the 
Court that the company is unable to pay its 
debts. 

Contribu- 206. (1) In the event of an unregistered company being 
tories in wound up, every person shall be deemed to be a contributory 
winding-up who is liable to pay or contribute to the payment of any debt 

“of unre- 54. wae : . 
yistered or liability of the company, or to pay or contribute to the pay- 
company. ment of any sum for the adjustment of the rights of the members 

amongst themselves, or to pay or contribute to the payment 
of the costs and expenses of winding-up the company, and 
every contributory shall be liable to contribute to the assets 
of the company all sums due from him in respect of any such 
liability as aforesaid. 

(2) In the event of the death or insolvency of any contribu- 
tory, the provisions of this Act with respect to the legal repre- 
sentatives, heirs, and legatees of deceased contributories and 
to the trustees of insolvent contributories shall apply. 

Power of 207. The provisions of this Act with respect to staying and 
Court to stay restraining actions and proceedings against a company at any 
or estan time after the presentation of a petition for winding-up and 
p ®* befure the making of a winding-up order shall, in the case of 

an unregistered company, where the application to stay or 
restrain is by a creditor, extend to actions and proceedings 
against any contributory of the company. 

Actions 208. Where an order has been made for winding-up an un- 
stayed on registered company, no action or proceeding shall be proceeded 
winding-up with or commenced against any contributory of the company 

in respect of any debt of the company, except by leave of the 
Court, and subject to such terms as the Court may impose. 

Directions as 209. If an unregistered company has no power to sue and 
to property be sued in a common name or if for any reason it appears 
i certain . : \ . . : 
cases. expedient, the Court may by the winding-up order or by any 

subsequent order direct that all or any part of the property, 
immovable and movable (including rights of action) belonging 
to the company, or to trustees on its behalf, is to vest in the 
liquidator by his official name, and thereupon the property 
or the part thereof specified in the order shall vest accordingly ; 
and the liquidator may, after giving such indemnity (if any) as 
the Court may direct, bring or defend in his official name any 
action or other legal proceeding relating to that property, or 
necessary to be brought or defended for the purpose of 
effectually winding-up the company and recovering its property. 

210. The provisions of this Chapter with respect to un- 
registered companies shall be deemed to be in addition to and 
not in restriction of any provisions hereinbefore in this Act 
contained with respect to winding-up companies by the Court, 
and the Court or liquidator may exercise any powers or do any 
act in the case of unregistered companies which might be 
exercised or done by it or him in winding-up companies re- 
vistered under Chapter I.; but an unreyistered company 
shall not, except in the event of its being wound up, be deemed 
to be a company under this Act, and then only to the extent 
provided by this Chapter. 

Provisions 
ot this 
chapter 
cumulative. 

CHAPTER VIII. 

GENERAL AND SUPPLEMENTARY PROVISIONS. 

What court 211, The Court which has jurisdiction under this Act in 
has jurisdic- respect of any company shall be any provincial division or 
tion under Jocal division within the area of the jurisdiction whereof thf 
this Act. : ; 

registered office of the company or any place of business oe 
the company is situate. 

de gevonden baten, na verkoop ervan, niet vol- 
doende geweest zijn om aan de lastbrief tot ekse- 
kute of ander rechtsmiddel te voldoen ; 

(d) indien er ten genoegen van het Hof, op andere 
wijze bewezen wordt dat de maatschappij zijn 
schulden niet betalen kan. 

206. (1) Ingeval cen ongeregistreerde maatschappij gelikwi- Kontri- 
deerd wordt, wordt elke persoon geacht een kontribuant te buanten bij 

os : kG . *.s 4 likwidatie zijn die aansprakelik is tot het betalen of bijdragen tot het 72 onge- 
betalen van schulden of verplichtingen van de maatschappij, registreerde 
of tot het betalen of bijdragen tot het betalen van een som maatschap- 
tot regeling van de rechten van de leden onderling, of tot het P4- 
betalen of bijdragen tot het betalen van de kosten en onkosten 
van de likwidatie van de maatschappij ; en elk kontribuant is 
verplicht tot de baten van de maatschappij bij te dragen al de 
gelden door hem wegens een verplichting als voornoemd 
verschuldigd. : 

(2) Ingeval van het overlijden of de insolventie van een 
kontribuant zijn de bepalingen van deze Wet betreffende de 
wettelike vertegenwoordigers, erfgenamen en legatarissen van 
de overleden kontribuanten en betreffende de kuratoren van 
insolvente kontribuanten van toepassing. 

207. De bepalinyen van deze Wet betrefiende het schorsen Bevoegd- 
of ophouden van gedingen of gerechtelike stappen tegen een heid van 
maatschappij te eniger tijd na de indiening van het verzoek- Hot om fe 

: : : oy ass : p van het 
schrift en voor het uitvaardigen van het likwidatiebevel, strekken geding te 
zich in het geval van een ongeregistreerde maatschappii waar schorsen of 
het verzoekschrift tot het schorsen of ophouden door een op te houden. 
krediteur ingediend is uit tot gedingen en gercchtelike stappen 
tegen elke kontribuant van de maatschappij. 

208. Wanneer een bevel tot likwidatie van cen ongeregi- Gedingen 
streerde maatschappij uitgevaardigd is, worden geen geding of geschorst 
gerechtelike stappen tegen een kontribuant van de maatschappij pea a 
begonnen of voortgezet, voor een schuld van de maatsehappij, , 
dan met verlof van het Hof en behoudens de voorwaarden 
door het Hof op te leggen 

209. Indien een ongeregistreerde maatschappij niet onder een Instrukties 
korporatie-naam als eiser of verweerder in rechten optreden betreffende 
kan, of indien het om welke reden ook wenselik blijkt, kan het Serres 
Hof bij het ikwidatiebevel of bij een later bevel gelasten dat valien. 
al de roerende of onroerende goederen of een gedeelte daarvan 
(waaronder begrepen rechtsvorderingen) welke aan de maat- 
schappij of aan trustees te zijnen behoeve toebehoren, op 
de vereffenaar in zijn officiéle naam overgaan, en daarop gaan 
zij aldus over : en de vereffenaar kan, na het stellen van zodanige 

zekerheid voor schaden als het Hof bepaalt in zijn officiéle 
naam een aktie of andere gerevhtelike stappen instellen, nemen 
of verdedigen met betreffing tot die goederen, of welke nodig 
zijn teneinde de maatschappij behoorlik te likwideren of zijn 
goedercn terug te vorderen. 

210. De bepalingen van dit Hoofdstuk met betrekking tot Dg bepalin- 
ougeregistreerde maatschappijen worden geacht de bepalingen, gen van dit 
hier te voren in deze Wet vervat, betreffende de likwidatie van artikel zijn 
maatschappijen door het Hof aan te vullen en ze niet te be- Kumulatief. 
perken, en het Hof of de vereffenaar kan in het geval van een 
ongeregistreerde maatschappij] de bevoegdheden uitoefenen 
en de handelingen verrichten welke het of hij uitoefenen of 
verrichten kan bij de likwidatie van geregistreerde maatschap- 
pijen krachtens Hoofdstuk I; maar een ongeregistrecrde 
maatschappij wordt, behalve ingeval hij gelikwideerd wordt, 
niet geacht een maatschappij krachtens deze Wet te zijn, en 
dan slechts in zoverre als bij dit Hoofdstuk is bepaald. 

HOOFDSTUK. VIII. 

ALGEMENE EN AANVULLENDE BEBALINGEN, 

211, Het Hof dat krachtens deze Wet rechtsmacht heeft ten Welk Hof 
aanzien van cen maavschappij is een provinciale afdeling of techtsmacht 
lokale afdeling binnen welks rechtsgebied het geregi- heelt — 
streerde kantoor van de maatschappij of een zakenkantoor van Wet. 
de maatschappij gelegen is.   I
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Amalgama- 
tion schemes 
to be sub- 
mitted to 
Minister for 
approval. 

Costs in 
actions by 
limited 
companies. 

Power of 
court to 
grant relief 
in certain 
cases. 

Prescribed 
fees, forms 
and altera- 
tions thereof, 

212. (1) Three months prior to the date when any amalgama 
tion scheme or portion thereof is to be submitted to any general 
meeting of a company that scheme shall be submitted to the 
Minister and, unless it has been so submitted and has been 
approved by him, no resclution purporting to adopt or give 
effect to the scheme or any portion thereof shall be of any 
force or effect nor shall the Registrar register in his office any 
document which purports to give effect to the scheme or to 
any portion thereof. 

(2) For the purposes of this section an amalgamation scheme 
means a scheme under which any one or more companies 
will be dissolved and the undertaking or undertakings of the 
dissolved company or companies transferred to a new com- 
pany or to another company then existing with or without 
a change in the name of that company, or a scheme under 
which the entire undertaking and assets of any company are 
transferred to another company. 

(8) The provisions of section ninety-siz may be applied by 
the Minister for the purposes of an investigation of the scheme 
submitted to him under this section and in the application 
of that section the expression “ affairs of any company ” as 
used therein shall be construed as referring to the interests of 
the shareholders of any of the companies to which the scheme 
relates. 

213. Where a limited company is plaintiff or applicant in 
any legal proceeding, the court having jurisdiction in the 
matter may, if it appears by credible testimony that there is 
reason to believe that tle company will be unable to pay the 
costs of the defendant or respondent if successful in his defence, 
require sufficient security to be given for those costs and may 
stay all proceedings till the security is given. 

214, If, in any proceeding under this Act against a director 

of a company for negligence or breach of trust, it appears to 
the court hearing the case that the director is or may be 

liable in respect of the negligence or breach of trust, but has 

acted honestly and reasonably, and ought fairly to be excused 
for the negligence or breach of trust, that court may relieve 

him either wholly or partly from his liability, on such terms 
as the court may think proper. — 

215. (1) There shall be paid in respect of the several matters 
mentioned inthe Third Schedule to this Act or in that Schedule 
as altered or added to under the powers of this section the 
several fees specified in such Schedule or in the alteration or 
addition thereto. All such fees shall be paid by means of 
revenue stamps which shall be duly defaced by the officer 
concerned with the particular matter. 

(2) The forms set forth in the Fourth Schedule to this Act, 
or forms as near thereto as the circumstances admit, shall be 
used in all matters to which those forms refer. 

(3) The Minister may from time to time alter or add to the 
tables in the Third Schedule to this Act, but so that he does 
not increase the amount of any specific fee payable in accord- 
ance with that Schedule, and may alter or add to any of the 
forms in the Fourth Schedule to this Act or Table A. 

The Minister may further from time to time make or alter 
a table of fees which shall be payable to a liquidator or special 
manager as remuneration and such a table of fees, when so 
made or altered, shall be deemed to form part of the Third 
Schedule to this Act. 

(4) Any such table and form, as altered, and any added form 
shall be published in the Gazette, and thenceforth shall have 
the same force and effect as if it were included in one of the 
Schedules to this Act but no alteration in, or addition to, Table A 
shall affect any company registered before the publication of| 

212. (1) Drie maauden voor de datum waarop een amalga- Amaiga- 
matieschema of gedeelte daarvan aan een algemence vergadering matiesche- 
zal worden voorgelegd, moet dat schema aan de Miuister oo 
voorgelegd worden en tenzij het aldus voorgelegd is en door oe eae 
hem is goedgekeurd, heeft geen besluit dat het schema of een gelegd voor 
gedeelte ervan aan te nemen of er uitvoering aan bedoelt te zijn good- 
geven bedoelt rechtskracht en de Registratcur registreert op K°¥"™s: 
zijn kantoor geen dokument dat aan het schema of een gedeelte 
ervan titvoering bedoelt te geven. 

(2) Voor de doeleinden van dit artikel betekent een alma- 
gamatieschema een schema krachtens hetwelk ecn of meer 
maatschappijen ontbonden zullen worden en de onderneming 
of ondernemingen van de ontbonden maatschappij of maat- 
schappijen overgedragen zullen worden aan een nieuwe maat- 
schappi] of aan een dan bestaande maatschappij al of niet 
met verandering van naam van die maatschappij, of een schema 
krachtens hetwelk de gehcle onderneming en al de baten van 
een maatschappij] aan een andere maatschappij overgedragen 
zulen worden. 

(3) De bepalingen van artikel zes en negentiqg kunnen door 
de Minister toegepast worden ten einde het aan hem krachtens 
dit artikel voorgelegde schema te onderzoeken en bij de toe- 
passing van dat artikel wordt de uitdrukking “ zaken van 
een maatschappij’ zoals daavin gebruikt geacht te slaan op 
de belangen van de aandeelnouders van een van de maat- 
schappijen waarop het schema betrekking heeft. 
_ 213. Wanneer een beperkte maatschappij eiser of applikant xoston van 
is in een rechtsgeding kan het Hof dat jurisdiktie heeft in de beperkte 
zaak, indien het uit geloofwaardig getuigenis blijkt dat er reden maatschap- 
is om aan te nemen dat de maatschappij niet in staat is de PNen in 
kosten van de verweerder of respondent, indien de laatst zpeliegede ° rabid a , ; gen. 
genoemde slaagt in zijn verwering, te betalen, vereisen dat 
behoorlike sekuriteit gesteld wordt voor zulke kosten en kan 
alle verrichtingen schorsen totdat de sekuriteit gesteld is. 

214, Indien er in een geding krachtens deze Wet tegen een povoood- 
direkteur van een maatschappij op grond van nalatigheid of heid van het 
breuk van vertrouwen ingesteld, aan het Hof, dat de zaak Hof om in 
hoort, blijkt, dat de direkteur aansprakelik is of kan zijn wegens uekkere ge- 

2 7. -. vallen ver- 
de nalativheid of de breuk van vertrouwen, maar dat hij lichting te 
eerlik en redelik gehandeld hecft en billikerwijze wegens die verlenen. 
nalatigheid of die breuk van vertrouwen verontschuldigd 
behoort te worden, kan dat Hof hem hetzij gehecl of gedeeltelik 
van zijn aansprakelikheid ontslaan op zulke voorwaarden als 
het Hof raadzaam acht. 

215. (1) Voor de verschillende zaken vermeld in de Derde Voor . 
os : : . vee oorgeschre- 

Bijlage van deze Wet of in die Bijlage na wijziging of aange- yen betalin- 
vulling krachtens de bevoegdheid in dit artikel verleend, gen, vormen 
moeten de verschillende bedragen, aangegeven in die Bijlage en wijzigin- 

worden betaald door middel van inkomstezegels welke 
behoorlik doorgehaald worden door de ambtenaar, met de 
bepaalde zaak belast. 

(2) De in de Vierde Bijjage van deze Wet vermelde vormeu 
of vormen welke daarmede zoveel mogelik overeenkomen, 
moeten in alle zaken waarop die vormen betrekking hebben 
worden gebruikt. 

(3) De Minister kan van tijd tot tijd de tabellen in de Derde 
Bijlage van deze Wet wijzigen of aanvullen, maar zonder het 
edrag van een bepaalde betaling welke volgens die Bijlage 

gedaan moet worden, te verhogen en hij kan de vormen op- 
genomen in de Vierde Bijlage van deze Wet of Tabel A wijzigen 
of aanvullen. / : 

De Minister kan verder van tijd tot tijd een tabel van 
betalingen vaststellen of wijzigen die als bezoldiying toekomen 
aan een vereffenaar of speciaal bestuurder, en zodanige tabel 
wordt, na zodanige vaststelling of wijziging geacht deel uit te 
maken van de Derde Bijlage van deze Wet. 

(4) Zulk een gewijzigde of aangevulde vorm wordt gepu- 
bliceerd in de Staatskoerant en heeft daarna dezelfde kracht 
alsof hij opgenomen was in een van de Bijlagen van deze 
Wet, maar geen wijziging of aanvulling van Tabel A geldt   voor een maatschappij welke geregistreerd is vor de publikatie 
van de wijziging of aanvulling en herroept ten aanzien van die 

“
 

of wijziging of aanvulling ervan worden betaald. Die bedragen 8°" @@"van
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the alteration, or addition, or shall repeal as respects that 
company, any portion of Table A which applies to it. 

(5) Every alteration and addition made under the powers 
of this section shall be laid on the tables of both Houses of 
Parliament within fourteen days after the date of its publica- 
tion in the Gazette, if Parliament is then in session, or if Parlia- 
ment is not then in session, within fourteen days after the 
commencement of its next ensuing session. 

Rules of e 216. (1) The chief justice and judges of the Supreme Court, 
urt. may, from time to time, make, alter, or rescind rules concern- 

ing the procedure to be followed with respect to any matter 
in connection with the winding-up of companies and generally 
as to all matters in which the Court is empowered under this 
Act to exercise jurisdiction. 

(2) Every such rule and any alteration or rescission thereof 
shall be submitted to the Minister for the approval of the 
Governor-General and, when so approved and published in 
the Gazette, the rule or the alteration or rescission thereof shall 
have the same force and effect as if it were in this Act contained. 

(3) The provisions of sub-section (5) of the last preceding 
section shall mutatis mutandis apply to every such rule, whether 
in regard to the making, the alteration, or the rescission 
thereof, 

217. Any person may inspect the documents kept by the 
gistrar on payment of the prescribed fees; and any person 

may require a certificate of the incorporation of any company, 
or a copy or extract of any other document or part of any 
other document, to be certified by the Registrar, on payment 

the certificate, certified copy, or extract, of the prescribed 
ee. 

Inspection 
and copies of Re 
registers in 
Registrar’s 
office. 

218. Any notice, order, or other document which by this 
Act may be or is required to be served upon a company may 
be served by leaving the same at, or sending it by prepaid 
registered post to— 

Service of 
documents. 

(a) the registered office, in the case of a company registered 
under Chapter I. or of an existing company ; 

(6) one of the persons at the address lodged with the 
Registrar in respect of such person, in the case of a 
foreign company ; 

(c) the principal place of business in the Union, in the 
case of an unregistered company. 

Judicial 219. (1) In all proceedings under this Act, all courts, judges 
notice of and persons acting judicially, and all officers, judicial or 
signature of ministerial, of any court, or employed in enforcing the procees 

officers. of any court, may take judicial notice of the sighature of any 
officer of any division of the Supreme Court, and shall take 
judicial notice of the official seal or stamp of any of such courts 
appended to or impressed on any document, made, signed or 
issued under this Act or an official copy thereof. 

(2) All courts, judges, commissioners and persons acting 
judicially may take judicial notice of the seal, or stamp, or 
signature appended or subscribed (as the case may be) to an 
affidavit lawfully sworn or solemn declaration lawfully made 
for the purposes of this Act. 

Penalties for 220. (1) If any person in any statement, return, report, 
false state- certificate, balance-sheet, or other document required by or 
ments and for the purposes of any of the provisions of this Act makes 
false oaths. . statement false in any material particular, knowing it to 

be false, he shall be guilty of an offence and liable on con- 
viction to a fine not exceeding one hundred pounds or to im- 
prisonment without the option of a fine for a period not 
exceeding one year. 

(2) If any person, on examination on oath authorised under 
this Act or in any affidavit, solemn declaration or deposition 
in or about any matter arising under this Act, wilfully and 
corruptly gives false evidence, he shall be guilty of an offence 

Cxxill 

maatschappij geen deel van Tabel A welke daarop van toc- 
passing is. ; ; 

(5) Elke wijziging of aanvulling krachtens dit artikel aange- 
bracht wordt in de Beide Huizen van het Parlement ter tafel 
gelegd binnen veertien dagen na de datum van de publikatie 
ervan in de Staatskoerant, indien het Parlement dan zitting 
houdt, of indien het Parlement dan geen zitting houdt binnen 
veertien dagen na de aanvang van zijn eerstvolgende zitting. 

216. (1) De hoofdrechter en rechters van het Hoogge- Regels van 
rechtshof kunnen van tijd tot tijd regels maken, wijzigen of her- bet Hof. 
roepen betrefiende de te volgen procedure in verband met 
een zaak in verband met de likwidatie van maatschappijen 
en in het algemeen met betrekking tot zaken waarbij het Hof, 
ingevolge deze Wet, gemachtigd is om rechtsmacht uit te 
oefenen. 

(2) Iedere zodanige regel en elke wijziging of herroeping daar- 
van wordt aan de Minister ter goedkeuring van de Goeverneur- 
generaal voorgelegd, en na goedkeuring en bekendmaking in 
de Staatskoerant heeft de regel, of de wijziging of herroeping 
ervan dezelfde bindende kracht en gevolg alsof het in deze 
Wet opgenomen was. 

(3) De bepalingen van sub-artikel (5) van het onmiddellik 
voorafvaande artikel zijn mutatis mutundis van toepassing op 
iedere zodanige regel, hetzij wat betreft het maken of wijzigen 
of herroepen ervar. 

217. Een ieder mag inzage nemen van de door de Regi- 
strateur bewaarde dokumenten tegen de voorgeschreven be- 
taling ; en kan verlangen dat een certifikaat van de inliiving 
van de maatschapp?j of een afschrift van of uitreksel uit een 
ander dokument of gedeelte van een ander dokument, door de 
Registrateur worden gewaarmerkt, tegen betaling van het voor- 
geschreven bedrag voor het certifikaat of het gewaarmerkte 
afschrift of uittreksel. 

218. De betekening van elke kennisgeving, bevel of ander 
dokument hetwelk volgen deze Wet aan een maatschappij 
moet of kan worden betekend, geschiedt door het te laten bij 
of, per gefrankeerde geregistreerde brief, te zenden aan— 

(a) het geregistreerde kantoor, in het geval van krach- 
tens Hoofdstuk I geregistreerde maatschappij of van 
een bestaande maatschappij ; 

(b) een van de personen, aan het adres hetwelk ten aan- 
zien van zulk een persoon bij de Registrateur inge- 

- diend is, in het geval van een buitenlandse maat- 
schappij ; 

(v) het hoofd-zakenkantoor in de Unie, in het geval 
van een ongeregistreerde maatschappij. 

Inzage en 
afschriften 
van registers 
in kantoor 
van Regi- 
strateur. 

Betekenen 
van doku- 
menten. 

219. (1) In alle rechtszaken volgens deze Wet kunnen alle Gerechtelik 
. . . . LKe 

hoven, rechters en personen die in een rechterlike hoedanig- kennisname 
heid optreden en alle gerechts- en administratieve ambte- van handte- 
naren van een Hof, of die gebezigd worden bij het ten uitvoer- Kening van 
leggen van de gerechtelike stukken van een Hof, gerechtclik 27>te™9"e? 
kennis nemen van de handtekening van elk ambtenaar van 
elke afdeling van het Hooggerechtshof en mveten gerechtelik 
kennis nemen van het officiéle plakzegel of drukzegel van zulk 
een Hof, hetwelk gehecht is aan of gedrukt is op een krach- 
tens deze Wet gemaakt getekend of uitgereikt stuk of aan of op 
een officieel afschrift daarvan. 

(2) Alle hoven, rechters, kommissarissen en persoen welke in 
een rechterlike hoedanigheid optreden kunnen gerechtelik ken- 
nis nemen van een plakzegel, drukzegel of handtekening, ge- 
hecht aan of getekend, op een beédigde of plechtige verklaring, 
wettig bezworen of gemaakt voor de doeleinden van deze Wet. 

220. (1) Indien een persoon in een verklaring, opgave, ver- 
slag, certifikaat, balansstaat of ander dokument bij of voor 
de doeleinden van de bepalingen van deze ‘Wet vereist, een in 
een ter zake dienende biezonderheid valse verklaring maakt, 
maakt hij zich schuldig aan een overtreding en wordt gestraft 
met een geldboete van ten hoogste één pond of met gevangenis- 
straf, zonder afternatief van boete, van ten hoogste één jaar. 

_ (2) Indien iemand bij een onderzoek onder ede, dat krachtens 
deze Wet wordt toegelaten, of in een beédigde of plechtige ver- 
klaring, in of omtrent een zaak die zich onder deze Wet voor- 
doet, opzettelik en wederrechtelik valse getuigenis aflest 

K 

Straffen 
voor valse 
verklaringer 
en meineed  
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and liable on conviction to the penalties prescribed by law{maakt hij zich schuldig aan een overtreding en wordt gestraft 
for perjury. met de straffen bij de. Wet op meineed gesteld. 

221. Een persoon of personen handel drijvend of zaken Straf voor 

Penalty for 221. Any person or persons trading or carrying on business|doend onder een naam of firma waarvan het woord “ Beperkt ” onbehoorlik 
improper us€ ynder a name or title of which the word ‘‘ Limited” is the 

Sas last word shall, unless duly incorporated with limited liability, 
be liable to a fine not exceeding five pounds for every day upon 
which that name or title has been used. 

Pavey eet 222. In this Act unless inconsistent with the context— 
tion o 
terms. “articles ’ mean the articles of association of a company]. 

as originally framed, or as altcred by special resolu- 
tion, and includes so far as they apply to a company, 
the regulatons set out in Table A in the First Schedule 
to this Act ; 

“hooks or papers’? and “ books and papers” include 
accounts, deeds, writings, and other documents ; 

“company” means a limited or unlimited company 
which is incorporated and registered under Chapter I. 
of this Act and every existing company ; 

“ debenture ’ includes debenture stock ; 

‘director’? includes any person occupying the position 
of director or alternate director of a company, by 
whatever name he may be called ; 

“existing company” means a company formed or 
revistered under the provincial companies laws and 
appearing at the commencement of this Act in the 
books of any public office as still so registered ; 

“extraordinary resolution ” means a resolution passed at 
a general meeting of a company in accordance with the 
provisions of sub-section (1) of section sixty-seven : 

a) 

“‘foreion company” means a company or other 
association of persons which has for its objects the 
acquisition of gain by the company or association, or 
by the individual members thereof, and is registered 
or incorporated in a foreign country under the laws 
of that country ; 

“ foreion country’? means any state, country, colony cs ? 2 ? 

or territory, other than the Union, whether the same 

is or is not included in the British Empire or is or 
is not a British Protectorate ; 

“limited company” means a company having the 
liability by shares or limited by guarantee, as in 
section five described ; 

“* memorandum”? means the memorandum of association 
of a company, as originally framed or as altered in 
pursuance of the provisions of his Act ; 

“ Minister’ means the Minister of Justice or any Minister 
of State acting for him in his absence or any other 
Minister of State to whom is assigned from time to 
time by the Governor-General the ministerial respon- 
sibility. for the Companies Registration Office ; 

“prescribed fee” means the fee specified in the Third 
Schedule to this Act, or in that Schedule as altered 
under the powers of this Act, as the fee payable in 
respect of any particular matter ; 

‘prescribed form’? means a form set out in the Fourth 
Schedule to this Act or any form added to or altered 
in that Schedule under the powers of this Act ; 

*‘ private company ” means such a company as is defined 
in section one hundred and five ; 

-** prospectus’? means any prospectus, notice, circular, 
advertisement or other invitation offering to the 
public for subscription or purchase any shares or 
debentures of a company ;   

gebruik van 
+ : : het d 

zijn met beperkte verantwoordelikheid, gestraft met een hoete © Beperkt, 
van ten hoogste vijf vond voor elke dag waarop die naam of 

het laatste woord vormt, worden, tenzij zij behoorlik ingelijfd 

firma gebruikt is. 
222. In deze Wet zo het verband geen andere zin aanwijst 

wordt verstaan en begrepen onder :— 
“statuten ” de statuten van een maatschappij Zoals 

in oorspronkelik opgetrokken zijn of gewijzigd 
bij speciaal besluit, en sluit, voor zover ze op een 
maatschappij van toepassing zijn, de regulaties in 
neergelegd in Tabel A van de Eerste Bijlage van deze 
Wet ; 

“boeken of bescheiden’’ en “ boeken en bescheiden ” 
rekeningen, akten, geschriften en andere dokumenten ; 

‘“‘maatschappij ’ een beperkte of onbeperkte maat- 
schapplj, welke ingelijfd en geregistreerd is krachtens 
Hoofdstuk I van deze Wet, en iedere bestaande 
maatschappi] ; 

“‘ obligatie ” tevens obligatie stock ; 
“ direkteur ” tevens elk persoon die de betrekking van 

direkteur of plaatsvervangend direkteur van een 
maatschappij bekleedt, bij welke 1iaam hij ook aan- 
geduid wordt ; 

“ bestaande maatschappij ’ een maatschappij, opgericht 
of geregistreerd krachtens provinciale wetten op 
maatschappijen en welke bij het inwerkingtreden 
van deze Wet voorkomen in de boeken van een 
openbaar kantoor als zijnde nog als zodanig geregi- 
streerd ; 

“huitengewoon besluit’’ een besluit genomen op cen 
algemene vergadering van een maatschappij overeen- 
komstig de bepalingen van sub-artikel (1) van artikel 
zeven en zestig ; 

 buitenlandse maatschappij ” een maatschappij of andere 

vereniging van personen welke het maken van 
winst door de maatschappij of vereniging of door 
de individuéle leden ervan beoogt en welke geregi- 

streerd of ingelijid is ineen vreemd land naar de 
wetten van dat land ; 

“vreemd land’ een staat, land, kolonie of gebied, niet 

zijnde de Unie, en hetzij al dan niet ingesloten in het 
Britse Rijk of hetzij aldan niet Brits protektoraat ; 

‘“beperkte maatschappij’ een maatschappij waarvan 
de aansprakelikheid van de leden door aandelen of 
door garantie beperkt is zoals omschreven in artikel 
vif 5 

“ ark ian oprichting ” de akte van oprichting van 
een maatschappij, als oorspronkelik opgetrokken of 
als gewijzigd ingevolge de bepalingen van deze Wet ; 

“ Minister? de Minister van Justitie of andere Minister 
van Staat die zijn departement waarneemt in zijn af- 
wezigheid of een ander Minister van Staat van tijd 
tot tijd door de Goeverneur-generaal belast met de 
ministeriéle verantwoordelikheid voor het Registratie- 
kantoor van Maatschappijen ; 

“voorgeschreven bedrag” het bedrag voorgeschreven 
in de Vierde Bijlage van deze Wet, of in die Bijlage 
als gewijzigd krachtens de bevoegdheden door deze 
Wet verleend, als het bedrag voor een bepaalde 
yaak verschuldigd ; 

“ voorgeschreven vorm” een vorm, aangegeven in de 
Vijfde Bijlage van deze Wet of een vorm aan die 
Bijlage toegevoegd of daarin gewijzigd krachtens de 
bevoegdheden door deze Wet verleend ; 

“ private maatschappij ” een maatschappij, al in artikel 
honderd en viyf omschreven ; 

“ prospektus ” een prospektus, kennisgeving, cirkulaire, 
advertentie of andere uitnodiging, waarin aandelen 
of obligaties van een maatschappij ter intekening of 
aankoop worden aangeboden aan het publiek ; 

Woordbepa- 
ling.
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“ Registrateur ’ de Revistrateur van Maatschappijen 
krachtens deze Wet benoemd, en tevens een persoon 
die als zodanig wettig optreedt ; 

“aandeel’’ een aandeel in het aandelekapitaal van 
een maatschappij, en tevens stock behalve waar 
een onderscheid tussen stock en aandelen uitdrukkelik 
of stilzwijgend wordt gemaakt ; 

““speciaal besluit ” een besluit, op een algemene vergade- 
ring van een maatschappij genomen op de wijze 
bepaald bij sub-artikel (2) van artikel zeven en zestig ; 

“het Hof,” in verband met een maatschappij, het Hof 
dat krachtens deze Wet ten aanzien van die grens 
maatschappij tot rechtspreken bevoegd is ; 

“ onbeperkte maatschappij ”’ een maatschappij, waarbij 
de aansprakelikheid van de leden onbeperkt is. 

223. De wetten in de Vijfde Bijlage van deze Wet opgenoemd Herroeping 
worden hierbij herroepen zover in de vierde kolom van die van Wetten 
Bijlage is aangegeven. 

224, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel 
als de Wet op Maatschappijen 1922, en treedt in werking en SS 
wordt van kracht op de eerste dag van Januarie, 1923. 

“ Registrar ” means the Registrar of Companies appointed 
under this Act and includes any person lawfully acting 
in that capacity ; 

“share ”” means a share in the share capital of a company, 
and includes stock, except where a distinction between 
stock and shares is expressed or implied ; 

special resolution’? means a resolution passed at a 
general meeting of a company in manner provided 
by sub-section (2) of section sixty-seven ; 

ce 

“the Court” in relation to any company means the court 
which has jurisdiction under this Act in respect of that 
company ; 

“unlimited company “means a company which has no 
limit on the liability of its members. 

Repeal of 
laws. 

243. The laws specified in the Fifth Schedule to this Act 
are hereby repealed to the extent set out in the fourth column 
of that Schedule. 

Short title 224. This Act may be cited for all purposes as the Companies 
: : kingtreden. andcom- Act 1922 and shall commence and come into operation on the wae 

oe ee first day of January, 1923. 

First Schedule. 

TABLE A. 

REGULATIONS FOR MANAGEMENT OF A Company LimiIreD By Smanes. 

Preliminary. 

1. In these regulations, unless the context otherwise requires, 
expressions defined in the Companies Act, 1922, or any statutory modi- 
fication thereof in torce at the date at which these regulations become 
binding on the company, shall have the meanings so defined; the ex- 

pression “foreign committee’ shall mean any such committee as is 
appointed under article eighty-nine of these regulations and words im- 
porting the singular shall include the plural, and vice versa, and words 
importing the masculine gender shall include females, and words import 
ing persons shall include bodies corporate. 

Business. 

2. The directors shall have regard to the restrictions on the com- 
mencement of business imposed by section eighty-five of the Companies 
Act, 1922, if, and so far as, those restrictions are binding upon the 
company. 

Shares and Certificates of Shaves. 

3. Subject to the provisions, if any, in that behalf of the memorandum 
of association of the company, and without prejudice to any special 
rights previously conferred on the holders of existing shares in the com- 
pany, any share in the company may be issued with such, preferred, 
deferred, or other special rights, or such restrictions, whether in regard 
to dividend, voting, return of capital or otherwise, as the company 
may from time to time by special resolution determine. 

4. If at any time the share capital is divided into different classes 
of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided 
by the terms of issue of the shares of that class) may be varied with 
the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares 
of that class, or with the sanction of an extraordinary resolution passed 
at a separate general meeting of the holders of the shares of the class. 
To every such separate general meeting the provisions of these regula- 
tions relating to general meetings, and sections sixty-three and sixty-five 
of the Act whenever applicable, shall mutatis mutandis apply but so 
that the necessary quorum shall be two persons at least holding or re- 
presenting by proxy one-third of the issued shares of the class. 

5. No share shall be offered to the public for subscription except upon 
the terms that the amount payable on application shall be at least ten 
per centum of the nominal amount of the share; and the directors 
shall, as regards any allotment of shares, duly comply with such of the 
provisions of sections eighty-three and vighty-siv of the Companies Act, 
1922, as may be applicable thereto. 

6. Every person whose name is entered as a member in the register 
of members shall, without payment, be entitled to a certificate specifying 
the share or shares held by him and the amount paid up thereon. 

7. If a share certificate is defaced, lost, or destroyed, it may be re- 
newed on payment of such fee, if any, not exceeding one shilling, and 
on such terms, if any, as to evidence and indemnity as the directors 
think fit. 

  

Eerste Bijlage. 

TABEL A. 
REGULATIES VOOR HET BEHEER VAN EEN MAAaTscHappiy BEPERKT 

DOOR AANDELEN, 

Inleiding. 
1. In deze regulaties hebben, tenzij het verband een andere zin aan- 

duidt, uitdrukkingen als omschreven in de Wet op Maatschappijen 
van 1922 of enige wettelike wijziging daarvan, van kracht zijnde op de 
datum waarop deze regulaties voor de maatschappij bindend worden, 
de omschreven betekenis ; de uitdrukking “ buitenlands komitee ” be- 
tekent een komitee als aangesteld krachtens artikel negen en tachtig van 
deze regulaties, en woorden in het enkelvoud sluiten het meervoud in 
in en omgekeerd, en woorden van het mannelik geslacht omvatten 
vrouwen en woorden, die personen aanduiden, omvatten rechtspersonen. 

Zaken. 

%  e direkteuren moeten rekening houden met de beperkingen aan 
het aanvangen met het drijven van zaken gesteld door artikel vif en 
tachtig van de Wet op Maatschappijen van 1922, indien en voor_zover 
als deze beperkingen bindend zijn voor de maatschappij. 

Aandelen en Aandelencertifikaten. 
3. Behoudens eventuéle bepalingen te dien opzichte in de Akte van 

Oprichting van de maatschappij en zonder benadeling van speciale 
rechten tevoren aan de houders van bestaande aandelen in de maat- 
schappij verleend kan elk aandeel in de maatschappij worden uitge- 
geven met zulke voorkeurs-, uitgestelde-, of andere speciale rechten, of 
zulke beperkingen, hetzij met betrekking tot dividend, stemmen, terug- 
betaling van kapitaal of anderszins, als de maatschappij van tijd tot 
tijd bij speciaal besluit bepaalt. 

4. Indien het aandelekapitaal te eniger tijd verdeeld wordt in ver- 
schillende klassen van aandelen, kunnen de aan de een of andere klasse 
verbonden rechten (tenzij andere voorziening is gemaakt bij de voorwaar- 
den van uitgifte van de aandelen van die klasse) worden gewijzigd met 
de schriftelike toestemming van de houders van drie-vierden van het 
aantal uitgegeven aandelen van die klasse, of met goedkeuring door een 
buitengewoon besluit, genomen op een afzonderlike algemene vergadering 
van de houders van de aandelen van de klasse. Op elke zodanige at- 
zonderlike algemene vergadering zijn de bepalingen van deze regu- 
laties betreffende algemene vergaderingen, en artikels drie en zestig 
en vif en zestig van de Wet wanneer die toepasselik zijn, mutatis mutan- 
dis van toepassing doch zo dat het vereiste kworum minstens twee per- 
sonen is die een-derde van het aantal uitgegeven aandelen van de klasse 
bezitten of bij volmacht vertegenwoordigen. 

5. Geen aandeel wordt ter inschrijving aan het publiek aangeboden dan 
op voorwaarde dat het bedrag, bij aanzoek betaalbaar ten minste tien 
percent van het nominale bedrag van het aandeel bedraagt, en de direk- 
teuren moeten wat betreft enige toekenning van aandelen, die bepalingen 
van artikels drie en tachtig en zes en tachtig van de Wet op Maatschappijen 
1922, welke daarop van toepassing mogen zijn, behoorlik in achtnemen. 

6. Ieder persoon, wiens naam als lid is ingeschreven in het lede- 
register, is, zonder betaling, gerechtigd op een certifikaat, aangevende 
het aandeel of de aandelen door hem gehouden en het bedrag dat daarop 
is gestort. 

7. Indien een aandelen-certifikaat onleesbaar geworden, verloren of 
vernietigd is, kan het vernieuwd worden tegen betaling van zodanig 
bedrag, niet meer bedragende dan een shilling, en op zodanige 
voorwaarden, met betrekking tot bewijs en schadeloosstelling, als de 
direkteuren dienstbaar achten.  
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8. Share certificates shall be issued under the authority of the directors, 
or the foreign committee when authorised thereto by resolution of the 
directors, in such manner and form as the directors shall from time to 
time prescribe. AJ] shares shall be numbered in numerical progression 
beginning with the number one, and each share shall be distinguished 
by its appropriate number. 

9. Each member shall be entitled to one certificate for all the shares 
registered in his name, or to several certificates, each for a part of such 
shares. Every share certificate shall specify the number of shares in 
respect of which it is issued, and the amount paid up thereon. Every 
original member shall be entitled to one share certificate gratis but 
for every subsequent certificate the directors may make such charge 
as from time to time they may think fit. 

10. A certificate for shares registered in the names oi two or more 
persons shall be delivered to the person first named in the register as 
a holder thereof, and delivery of a certificate for a share to that person 
shall be a sufficient delivery to all joint holders of that share. 

11. No part of the funds of the company shall be employed in the 
purchase of, or in loans upon the security of, the company’s shares. 

Lien, 

12. The company shall have a lien on every share (not being a fully- 
paid share) for all moneys (whether presently payable or not) called or 
payable at a fixed time in respect of such share and the company shall 
also have a lien on all shares (other than fully-paid shares) standing 
registered in the name of a single person, for all moneys presently 
payable by him or his estate to the company : but the directors may at 
any time declare any share to be wholly or in part exempt from the 

provisions of this clause. The company’s lien, if any, on a share shall 
extend to all dividends payable thereon. 

13. The company may sell, in such manner as the directors think fit, 
any shares on which the company has a lien, but no sale shall be made 

unless some sum in respect of which the lien exists, is presently payable, 

nor until the expiration of fourteen days after a notice in writing, stating 

and demanding payment of such part of the amount in respect of which 

the lien exists as is presently payable, has been given to the registered 

holder for the time being of the share, or the person entitled by reason 
of his death or insolvency to the share. 

8. Aandelen-certifikaten worden uitgereikt op gezag van de direk~ 
teuren, of van het buitenlands komitee, daartoe bij besluit van de direk- 
teuren gemachtigd, op zodanige wijze en in zodanige vorm als de direk- 
teuren van tijd tot tijd vaststellen. Alle aandelen worden genummerd 
in numerieke volgorde beginnende met het nummer een, en ieder aan- 
deel wordt door zijn eigen nummer onderscheiden. 

9. Ieder lid is gerechtigd tot een certifikaat voor al de aandelen welke 
op zijn naam geregistreerd zijn, of tot verscheiden certifikaten, elk voor 
een gedeelte van zodanige aandelen. Jeder aandelen-certifikaat moet 
het aantal aandelen vermelden ten opzichte waarvan het uitgereikt is, 
en het daarop gestorte bedrag. Ieder oorspronkelik lid is gerechtigd een. 
aandelen-certifikaat gratis te ontvangen, doch voor ieder volgend certi- 
fikaat zullen de direkteuren zodanig bedrag in rekening brengen als 
van tijd tot tijd door hen dienstig wordt geacht. 

10. Een certifikaat voor aandelen geregistreerd op naam van twee of 
meer personen wordt afgeleverd aan de persoon wiens naam het eerst in 
het register als eigenaar daarvan genoemd wordt, en de afgifte van een 
certifikaat voor een aandeel aan die persoon is een voldoende afgifte voor 
al de gezamenlike eigenaars van dat aandeel. 

11. Geen gedeelte van de fondsen van de maatschappij mag worden 
aangewend voor aankoop van, of voor Jeningen op zekerheid van, de 
aandelen van de maatschappij. 

Stilzwijgende of lequle hypotheek. 

12. De maatschappij heeft een stilzwijgende of legale hypotheek op 
elk aandeel (niet zijnde een volgestort aandeel) voor alle gelden (hetzij 
alsdan betaalbaar of niet) op een bepaalde tijd opgevraagd of betaalbaar 
met betrekking tot zulk aandeel en de maatschappij heeft eveneens 
een stilzwijgende of legale hypotheek op alle aandelen (niet zijnde volge- 
storte aandelen) welke geregistreerd staan op naam van een enkei 
persoon, voor alle gelden alsdan door hem of door zijn boedel aan de 
maatschappij verschuldigd ; doch de direkteuren kunnen te enigertijd 
verklaren dat een of ander aandeel geheel of gedeeltelik van de bepalingen 
van dit artikel vrijgesteld is. Het recht van stilzwijgende of legale 
hypotheek van de maatschappij op een aandeel strekt zich eveneens 
uit tot alle dividenden, welke daarop betaalbaar zijn. 

13. De maatschappij kan, op de door de direkteuren goedgekeurde 
wijze, ieder aandeel verkopen waarop de maatschappij het recht van 
stilzwijgende of legal hypotheek heeft, doch geen verkoop zal plaat= 
hebben tenzij een of ander bedrag, ten aanzien waarvan het recht van 
stilzwijgende of legale hypotheek bestaat, alsdan betaalbaar is, en 
evenmin véér het verlopen van veertien dagen nadat een schriftelike 
kennisgeving, de betaling aangevende en verzoekende van zodanig 
gedeelte van het bedrag ten opzichte waarvan het recht van stilzwijgende 
of legale hypotheek bestaat als dan betaalbaar is, is toegezonden aan. 

  
14. The proceeds of the sale shall be applied in payment of such part|4¢ als dan geregistreerde houder van het aandeel, of de persoon die 

of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, terzake van zijn dood of insolventie op het aandeel recht heeft. 

and the residue shall (subject to a like lien for sums not presently pay- 14, De opbrengst van de verkoop moet worden aangewend tot betaling 

able as existed upon the shares prior te the sale) be paid to the person|V@n een zodanig gedeelte van het bedrag ten opzichte waarvan het 
entitled to the shares at the date of the sale. 

The purchaser shall be recht van stilzwijgende of legale hypotheek bestaat als dan betaalbaar 

registered as the holder of the shares, and he shall not be bound to sce|#8 ¢2 het restant wordt (behoudens een dergelijk recht van stilzwijgende 

to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares of legale hypotheek inzake sommen die niet dan betaalbaar zijn als 

be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in 
reference to the sale. 

Calls on Shares. 

15. The directors may from time to time make calls upon the members 
in respect of any moneys unpaid on their shares; provided that no 
call shall exceed one-fourth of the nominal amount of the share, or be 

estond met betrekking tot de aandelen véér het verkopen daarvan) 
aan de persoon betaald, die op de datum van de verkoop recht had 
op de aandelen. De koper wordt geregistreerd als eigenaar van de 
aandelen en hij is niet gehouden toe te zien op het besteden van de 
koopsom, evenmin wordt zijn recht op de aandelen aangetast door 

Jenige onregelmatigheid of ongeldigheid bij het verkopen begaan.   
Opvragingen op Aandelen. 

15. De direktewren kunnen van tijd tot tijd de opvragingen doer 
payable at less than one month from the last cali ; and each member pjj jeden met betrekking tot gelden welke op hun aandelen nog niet gestort 
shall (subject to receiving’ at least fourteen days’ notice specifying the zijn; met dien verstande dat geen opvraging meer dan een-vierde van. 
time or times of payment) pay to the company at the time or times so het nominale bedrag van het aandeel mag bedragen, of betaalbaar za’ 
specified the amount called on his shares. 

16. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable 
to pay all calls in respect thereof. 

17. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the 
day appointed for payment thereof the person from whom the sum is 
due shall pay interest upon the sum at the rate of ten pounds per centum 
per annum from the day appointed for the payment thereof to the time 
of the actual payment, but the directors shall be at liberty to waive 
payment of such interest wholly or in part. 

18. The provisions of these regulations as to payment of interest 
shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms 
of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account 
of the amount of the share, or by way of premium, as if the same had 
become payable by virtue of a call duly made and notified. 

19. The directors may make arrangements on the issue of shares 
for a difference between classes of holders in the amount of calls to be 
paid and in the times of payment. 

20. The directors may, if they think fit, receive from any member 
willing to advance the same all or any part of the moneys uncalled and 

\zijn binnen een maand na de laatste opvraging, en ieder lid moet (be- 
‘houdens het ontvangen van een kennisgeving minstens veertien dagen 
jtevoren, waarin de tijd of tijden van betaling worden aangegeven) aan 
‘de maatschappij op de aldus aangegeven tijd of tijden het op zijn aan- 
'delen opgevraagde bedrag betalen. 
: 16. De gezamenlike eigenaars van een aandeel zijn gezamenlik en 
jeder voor het geheel aansprakelik voor de betaling van alle opvragingen 
‘met betrekking daartoe. 
: 17. Indien een ten opzichte van een aandeel opgevraagd bedrag niet 
-betaald wordt voor of op de dag, vastgesteld voor de betaling daarvan, 
dan betaalt de persoon, door wie het bedrag verschuldigd is, interest op 
het bedrag op de voet van tien pond per honderd per jaar gerekend 
‘van de datum vastgesteld voor de betaling daarvan tot de tijd van de 
werkelike betaling, doch het zal de direkteuren vrij staan de betaling 
-van zodanige interest geheel of gedeeltelik kwijt te schelden. 
' 18. De bepalingen van deze regulaties met betrekking tot het betalen 
yan interest zijn van toepassing in het geval van niet-betaling van enig 
-bedrag, hetwelk, ingevolge de voorwaarden van uitgifte van een aandeel, 
‘op een, bepaalde tijd betaalbaar wordt, hetzij als bedrag van het aandeel 
of bij wijze van premie, alsof hetzelve betaalbaar geworden ware uit 
‘hoofde van een opvraging welke behoorlik was geschied en aangekondigd. 

19. De direkteuren kunnen regelingen maken bij de uitgifte van 
,aandelen voor verschillende klassen van aandeelhouders wat betreft het 
‘bedrag van de opvragingen welke betaald moeten worden, alsook ten 
opzichte van de tijden van betaling. 

20. De direkteuren kunnen, indien zij zulks dienstig achten, van 
jonig lid, dat bereid is deze vooruit te betalen, alle of een gedeelte van_de
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(b) by sub-division of its existing shares or, any of them, divide 
the whole, or any part, of its share capital into shares of smaller 
amount than is fixed by the memorandum of association, 
subject nevertheless, to the provisions of paragraph (d) of 
sub-section (1) of section thirty-nine of the Companies Act, 
1922 ; 

(c) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolu- 
tion, have not been taken or agreed to be taken by any person ; 

(d) reduce its share capital in any manner and with, and subject 
to, any incident authorised, and consent required, by law. 

Borrowing Powers. 

51. The directors may in their discretion, from time to time, raise 
or borrow from the members or other persons any sum or sums of money 
for the purposes of the company ; provided that the moneys so raised 
or borrowed shall not without the sanction of a special resolution exceed 
one half the issued share capital for the time being of the company. 

52. The directors may raise or secure the repayment of such moneys 
in such manner and upon such terms and conditions in all respects as 
they think fit, and in particular by the execution of mortgage bonds, 
the issue of debenture, or debenture stock of the company charged 
upon all or any part of the property and rights of the company, both 
present and future, including its uncalled capital. 

53. If any uncalled capital of the company is included in or charged 
by any mortgage bond or other security, the directors may delegate to 
any person as trustee for the person in whose favour the mortgage bond 
or security is executed, the power to make calls on members in respect 
of such uncalled capital, and to sue in the name of the company or other- 
wise for the recovery of the moneys becoming due in respect of calls 
so made and to give valid receipts for such moneys, and the power so 
delegated shall subsist during the continuance of the mortgage bond or 
security, notwithstanding any change in the directors, and shall be 
assignable if expressed so to be, 

General Meetings. 

54. The statutory general meeting of the company shall be held within 
the period required by section siaty-two of the Companies Act, 192?. 

55. A general meeting shall be held once in every year at such time and 
place as may be prescribed by the company in general meeting, or, by the 
Directors subject always to the provisions of sections twenty-six and 
sixty-one of the Companies Act, 1922. 

56. The abovementioned general meetings shall be called ordinary 
meetings ; all other general meetings shall be called extraordinary. 

57. The directors may, whenever they think fit, convene an extra- 
ordinary general meeting, and extraordinary general meetings shall 
also be convened on such requisition, or, in default, may be convened 
by such requisitionists as provided by and subject to the provisions of 
section sixty-three of the Companies Act, 1922. If at any time there 
shall not be within the Union sufficient directors capable of acting to 
form a quorum, any director or any two members of the company may 
convene an extraordinary general meeting in the same manner as nearly 
as possible as that.in which meetings may be convened by the directors. 

Proceedings at General Meeting. 

58. Subject to the provisions of section sixty-five of the Companies 
Act, 1922, seven days’ notice at the least (exclusive of the day on which 
the notice is served, or deemed to be served, but inclusive of the day 
for which notice is given) specifying the place, the day, and the hour 
of meeting and, in case of special business, the general nature of such 
business shall be given in manner hereinafter mentioned, or in such 
other manner (if any), as may be prescribed by the company in general 
meeting, to such persons as are, under the regulations of the company, 
entitled to receive such notices from the company ; but the non-receipt 
of such notice by any member shall not invalidate the proceedings at any 
general meeting. 

59. All business shall be deemed special that is transacted at an 
extraordinary meeting, and all that is transacted at an ordinary meet- 
ing, with the exception of sanctioning a dividend, the consideration of 
the accounts, balance sheets, and the ordinary report of the directors 
and auditors, the election of directors and other officers in the place 
of those retiring by rotation, and the fixing of the remuneration of the 
auditors. 

60. No business shall be transacted at any general meeting unless a 
quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to 
business ; save as herein otherwise provided, a person or persons entitled 

(b) door onderverdeling van zijn bestaande aandelen of van enkele 
ervan, het geheel of een gedeelte van zijn aandelekapitaal 
verdelen in aandelen van een kleiner bedrag dan vastgesteld is 
door de Akte van Oprichting, behoudens echter de bepalingen 
van paragraaf (d) van sub-artikel (1) van artikel negen en 
dertig van de Wet op Maatschappijen, 1922 ; 

(c) aandelen intrekken welke, op de dag van het nemen van het 
besluit, niet door iemand genomen zijn of tot het nemen waar- 
van niemand zich verbonden heeft ; 

(d) zijn aandelekapitaal verminderen op enigerlei wijze en met en 
behoudens een voorwaarde bij de wet gemachtigd en een toe- 
stemming bij de wet vereist. 

Bevoegdheid om Leningen te sluiten. 

51. De direkteuren kunnen te hunner diskretie van tijd tot tijd va™ 
de leden of van andere personen voor de doeleinden van de maatschappJ 
een zekere som of zekere sommen gelds opnemen of lenen, op vooT- 
waarde dat de aldus geleende of opgenomen bedragen niet dan mt 
de toestemming door een speciaal besluit verleend meer dan de helft 
van het béedrag van de tot op die tijd uitgegeven aandelen van de maat:- 
schappij mogen belopen; 

52. De direkteuren kunnen zodanige gelden opnemen of de terug- 
betaling daarvan verzekeren op de wijze en op bedingen en voorwaarden 
in alle opzichten die hun goed zullen dunken en in het biezond:r door 
het verlijden van verbanden, het uitgeven van obligaties of obligatie 
stock van de maatschappij ten laste van het geheel of een gedeelte van 
het eigendom en de rechten van de maatschappij, zowel voor het tegen 
woordige als in de toekomst, met inbegrip van zijn onopgevorderd 
kapitaal. 

53. Wanneer onopgevorderd kapitaal van de maatschappij begrepen 
is in of bezwaard is door een verband of andere zekerheidsstelling, 
kunnen de direkteuren aan iemand als trustee voor de persoon te wiens 
gunste het verband of de zekerheidsstelling is verleden, de bevoegdheid 
opdragen om opvragingen van leden te doen ten opzichte van zodanig 
onopgevraagd kapitaal en in rechten op te treden -namens de maat- 
schappij of anderszins om betaling te krijgen van de gelden welke ten 
gevolge van aldus gedane opvragingen verschuldigd worden en geldige 
kwijtingen voor zodanige gelden te geven, en de aldus opgedragen 
bevoegdheid blijft in stand zolang het verband of de zekerheidsstelling 
blijft bestaan, niettegenstaande verandering van direkteuren, en kan 
aan iemand anders overgedragen worden wanneer dat uitdrukkelik is 
vermeld. 

Algemene Vergaderingen. 

54. De wettelik voorgeschreven algemene vergadering van de maat- 
schappij wordt gehouden binnen het tijdperk, volgens artikel twee en 
zestig van de Wet op Maatschappijen 1922, vereist. 

55. Een algemene vergadering wordt eenmaal in elk jaar gehouden 
op zulk een tijd en op zulk een plaats als door de maatschappij in alge- 
mene vergadering of door de direkteuren wordt bepaald behoudens de 
bepalingen van artikels zes en twintag en een en zestig van de Wet op 
Maatschappijen 1922. 

56. De bovengenoemde algemene vergaderingen worden gewone 
vergaderingen genoemd; alle andere algemene vergaderingen worden 
buitengewoon genoemd. 

57. De direkteuren kunnen, wanneer zij zulks maar wenselik achten, 
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, en buitengewone 
aigemene vergaderingen worden evenzo op zodanige aanvrage bijeen- 
geroepen, of bij gebreke daarvan, kunnen deze worden bijeengeroepen 
door zulke aanvragers als waarvoor voorziening is gemaakt in, en met 
inachtneming van de bepalingen van, artikel drie en zestig van de Wet 
op Maatschappijen 1922. Indien er te eniger tijd in de Unie geen 
voldoende tot handelend optreden in staat zijnde direkteuren zijn om 
een quorum te vormen, kan elk direkteur of kunnen twee leden van de 
maatschappij een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, 
zoveel mogelik op dezelfde wijze als waarop vergaderingen door de 
direkteuren kunnen worden bijeengeroepen. 

Werkwijze op Algemene Vergadering. 

.58. Behoudens de bepalingen van artikel vijf en zestig van de Wet 
op Maatschappijen 1922, wordt minstens zeven dagen tevoren kennis 
gegeven (de dag waarop de kennisgvsing wordt bezorgd, of geacht 
wordt bezorgd te zijn niet medegerekend, doch met insluiting 
van de dag waarvoor kennis gegeven wordt), met opgave van plaats, 
dag en uur van de vergadering en, in het geval van speciale te behandelen 
zaken de algemene aard van zodanige zaken, op de hierintevoren vermelde 
wijze of op zodanige andere wijze als door de maatschappij op een 
algemene vergadering wordt voorgeschreven, aan zulke personen als 
krachtens de regulaties van de maatschappij gerechtigd zijn tot het 
ontvangen van zulke kennisgevingen van de maatschappij; doch 
het niet ontvangen van zodanige kennisgevingen door een of ander lid 
doet de verrichtingen op een algemene vergadering niet ongeldig zijn. 

59. Alle zaken worden geacht speciale zaken te zijn welke behandeld 
worden op een buitengewone vergadering, alsook alles wat plaats vindt 
op een gewone vergadering, met uitzondering van het goedkeuren van 
een dividend, het overwegen van de geldzaken, balanstaten, en het 
gewone rapport van de direkteuren en auditeuren, het verkiezen van 
direkteuren en andere ambtenaren in de plaats van de volgens rooster 
aftredenden, en het vaststellen van de beloning van de auditeuren. 

60. Geen zaken worden behandeld op een algemene vergadering 
tenzij een kworum van leden tegenwoordig is, op het ogenblik dat de 
vergadering tot het behandelen van zaken overgaat; behalve zoals  
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40. Such of the regulations of the company (other than those relating 
to share warrants) as are applicable to paid-up shares shall apply to 

40. De regulaties van de maatschappij (niet zijnde die welke betrekking 
hebben op aandeelbewijzen) welke toepasselik zijn op volgestorte aandelen 

stock, and the word “share” and “ shareholder” therein shall include|zijn ook van ‘toepassing op stock en de woorden ‘“ aandeel” en 

“stock” and “ stock-holder.” 

Share Warrants. 

“aandeelhouder”’ daarin, sluiten ‘“‘stock’’ en ‘‘ stockhouder’’ in 

Aandeelbewijzen. 

41. De maatschappij kan aandeelbewijzen uitreiken, en de direkteuren 
of, indien daartoe gemachtigd,”een buitenlands komitee, kunnen dien- : i hi ti d dingly the ; : : : 

ieee pli vg ag A oor. Li ghee y enc habs rake Seomgee oie Seg cA overeenkomstig te hunner diskretie met betrekking tot een volgestort directors or, if so authorised any foreign committee, may, in their dis- 
aandeel op schriftelik verzoek, getekend door de als houder van het 

cretion, with respect to any share which is fully paid up, on application p : . <a 

in writing signed by the person registered as holder of the share, and aandeel geregistreerde persoon, en bevestigd door zodanig bewijs als de 
authenticated by such evidence (if any) as the directors or foreign com- direkteuren of het buitenlands komitee (naar gelang) van tijd tot tijd 
mittee (as the case may be), may from time to time require as to the verlangen met betrekking tot de identiteit van de persoon dic het verzoek 

identity of the person signing the request, and on receiving the certificate ondertekent, en na het ontvangen van het eventuéle certifikaat van het 

(if any), of the share, and the amount of the stamp duty (if any) on the aandeel, en het bedrag van eventuéle zegelrechten op het bewijs en van 

warrant and snch fee as the directors may from sime to time require, pee eae i CE van tijd tot oe olaneen een 

t. di d, when st duty i ble stating that |bewijs uitreiken, behoorlik gezegeld, wanneer zegelrec etaald moe 

sesasa warrant, Guly aaripeds Wen eae oy Pee tags ea, worden, vermeldende dat de houder ‘van het bewijs gerechtigd is tot de 
the bearer of the warrant is entitled to the shares therein specified and 

daarin vermelde aandelen, en kunnen voorziening maken, door coupons Z a hi t of dividends, . .: oe 
nny peowiae, by anpons or outsrwme tor oe Pecan e) eee Oe of anderszins, voor de betaling van dividenden of andere gelden met other moneys, on the shares included in the warrant. 

42. A share warrant shall entitle the bearer to the shares included 
in it and the shares shall be transferred by the delivery of the share 
warrant, and the provisions of the regulations of the company with 
respect to transfer and transmission of shares shall not apply thereto. 

43. The bearer of a share warrant shall, on surrender of a warrant 

betrekking tot de aandelen in het bewijs begrepen. 
42, Een aandeelbewijs geeft de houder recht op de daarin vermelde 

aandelen, en de aandelen worden overgedragen door levering van het 
aandeelbewijs, en de bepalingen in de regulaties van de maatschappij met 
betrekking tot overdracht en overgave van aandelen zijn daarop niet 
van toepassing. 

43. De houder van een aandeelbewijs is, tegen overgave van een bewijs 
to the company for cancellation, and on payment of such sum as the|aan de maatschappij ter vernietiging, en tegen betaling van zodanige som 
directors may from time so time prescribe, be entitled to have his namelals de direkteuren van tijd tot tijd bepalen, gerechtigd om zijn naam 
entered as a member in the register of members in respect of the shares/als lid ingeschreven te krijgen in het register van leden met betrekking 
included in the warrant. tot de aandelen die in het bewijs vermeld zijn. 

44, De houder van een aandeelbewijs kan het bewijs te eniger tijd bij 
44, The bearer of a share warrant may at any time deposit the warrant |het kantoor van de maatschappij deponeren en zolang het bewijs aldus 

at the office of the company, and so long as the warrant remains so de-|gedeponeerd blijft heeft de depositaris hetzelfde recht om een aanvrage 
posited the depositor shall have the same right of signing a requisition|te tekenen voor het bijeenroepen van een vergadering van de maat- 
for calling a meeting of the company, and of attending and voting and|schappij, en om tegenwoordig te zijn en te stemmen en de andere voor- 
exercising the other privileges of a member at any meeting held after|rechten van een‘lid uit te oefenen op elke vergadering gehouden na het 
the expiration of two clear days from the time of the deposit, as if his verlopen van twee volle dagen van de datum van het deponeren af, als 
name were inserted in the register of members as the holder of the shares|ware zijn naam opgenomen in het lederegister als de bezitter van de 
included in the deposited warrant. 
recognised as depositor of the share warrant. The company shall, on|als depositaris van het aandeelbewijs. 

Not more than one person shall be|aandelen in het bewijs vermeld. Niet meer dan één persoen wordt erkend 
Na ontvangst twee dagen te 

two days’ written notice return the deposited share warrant to the|voren van een aanvraag daartoe in geschrifte zendt de maatschappij 

depositor. 

45. Subject as herein otherwise expressly provided no person shall, 

het gedeponeerde aandeelbewijs aan de depositaris terug. 
45. Behoudens de hierin speciaal vermelde bepalingen tekent niemand 

‘als*houder van een aandeelbewijs een aanvrage voor het bijeenroepen 
van een vergadering van de maatschappij of is tegenwoordig, of stemt, 

as bearer of a share warrant, sign a requisition for calling a meeting of : 2 

the company, or attend, or vote, or exercise any other privilege of a of oefent een ander voorrecht van een lid op een vergadering van de 
maatschappij uit, of is gerechtigd tot het ontvangen van kennisgevingen member at a meeting of the company, or be entitled to receive any 
van de maatschappij: doch de houder van een aandeelbewijs is in alle notices from the company; but the bearer of a share warrant shall be A 4 

entitled in all other respects to the same privileges and advantages as|®2dere opzichten gerechtigd tot dezelfde voorrechten en voordelen als 
kwam zijn naam op het lederegister voor als bezitter van de aandelen if he were named in the register of members as the holder of the shares 

included in the warrant, and he shall be a member of the company. 
in het bewijs vermeld, en hij is lid van de maatschappij. 

46. De direkteuren kunnen van tijd tot tijd regulaties maken met 
betrekking tot de voorwaarden waarop (indien zij zulks wenselik achten) 

46. The directors may from time to time make rules as to the terms|.., niouw a a . en ee ae 
ae ; andeelbewijs of coupon kan worden uitgegevén bij wijze van 

on which (if they shall think fit) a new share warrant or coupon may be|_.niouwin g ingeval van onleesbaarheid, verlies of vernietiging. 

issued by way of renewal in case of defacement, loss, or destruction. 

Alteration of Capital.’ 

47. The directors may, with the sanction of an extraordinary resolu- 
tion of the company, increase the capital by such sum, to be divided 
into shares of such amount, as the resolution shall prescribe. 

Verandering van Kapitaal. 

47. De direkteuren kunnen, met machtiging van een buitengewoon 
besluit van de maatschappij, het kapitaal met zodanige som vermeerderen 

te oe verdeeld in aandelen van zodanig bedrag als het besluit 
epaalt. 
48. Behoudens eventuéle aanwijzing in tegenovergestelde zin, gedaan 

48, Subject to any direction to the contrary that may be given by 
the resolution sanctioning the increase of share capital, and subject also 
to the provisions of section eighty-three of the Companies Act, 1922, all 
new shares shall before issue, be offered to such persons as at the date 
of the offer are entitled to receive notices from the company of general 
meetings in proportion, as nearly as the circumstances admit, to the 
amount of the existing shares to which they are entitled. The offer shall 
be made by notice specifying the number of shares offered, and limiting 
a time within which the offer, if not accepted, will be deemed to be de- 
clined, and after the expiration of that time, or on the receipt of an 
intimation from the person to whom the offer is made that he declines 
to accept the shares offered, the directors may dispose of the same in 
such manner as they think most beneficial to the company. The directors 
may likewise so dispose of any new shares which (by reason of the ratio 
which the new shares bear to shares held by persons entitled to an offer 
of new shares) cannot, in the opinion of the directors, be conveniently 
offered under this article. 

49. The new shares shall be subject to the same provisions with 

in het besluit dat de vermeerdering van het aandelekapitaal machtigt 
en behoudens ook de bepalingen van artikel drie en tachtig van de Wet 
op Maatschappijen van 1922, worden alle nieuwe aandelen, voor de 
uitgifte daarvan, aan zulke personen aangeboden als ten tijde van het 
aanbieden gerechtigd zijn tot het ontvangen van kennisgevingen van 
wege de maatschappij van algemene vergaderingen, naar verhouding, voor 
zover de omstandigheden zulks veroorloven, van het bedrag van de 
bestaande aandelen waartoe zij gerechtigd zijn. De aanbieding geschiedt 
bij kennisgeving het aantal aandelen aangevend dat aangeboden 
wordt en een tijdperk vaststellend na verloop waarvan het aanbod, 
indien niet aangenomen, als afgeslagen zal worden beschouwd ; en na 
verloop van dat tijdperk of na ontvangst van een bericht van de persoon 
aan wie het aanbod gedaan is, dat hij de aangeboden aandelen niet 
wenst te nemen, kunnen de direkteuren deze van de hand zetten op de 
wijze die zij het voordeligst voor de maatschappij achten. De direkteuren 
kunnen.eveneens op dergelijke wijze nieuwe aandelen van de hand 
zetten welke (wegens de verhouding in welk de nieuwe aandelen staan 
tot de aandelen die bezeten worden door personen die gerechtigd zijn tot 
een aanbod van nieuwe aandelen) volgens het oordeel van de direkteuren 
niet op geschikte wijze volgens dit artikel kunnen worden aangeboden. 

49. De nieuwe aandelen vallen onder dezelfde bepalingen met be- 
reference to the payment of calls, lien, transfer, transmission, forfeiture trekiing tot de betaling van opgevraagde gelden, recht van stilewi{gends 

and otherwise as the shares in the original capital. 

50 The company may, by special resolution—   (a) consolidate and divide its share capital into shares of larger 
amount than, its existing shares ; 

of legale hypotheek, overdracht, overgang, verbeurdverklaring en 
anderszins als de aandelen in het oorspronkelike kapitaal. 

50. De maatschappij kan bij speciaal besluit :— 

(a) zijn aandelekapitaal konsolideren en verdelen in aandelen van 
een’ groter bedrag dan dat van zijn bestaande aandelen ; 

Cxxix
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28 A person becoming entitled to a share by reason of the death or 
nsolvency of the holder shall be entitled to the same dividends and other 
advantages to which he would be entitled if he were the registered 
holder of the share, except that he shall not, before being registered 
as a member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise 
any right conferred by mémbership in relation to meetings of the company. 

Forfeiture of Shares, 

29. If a member fails to pay any call or instalment of a call on the 
day appointed for payment thereof, the directors may, at any time 
thereafter during such time as any part of such call or instalment remains 
unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call 
or instalment as is unpaid, together with any interest which may have 
accrued. 

30. The notice shall name a further day (not earlier than the expira- 

tion of fourteen days from the date of the notice) on or before which 

the payment required by the notice is to be made, and shall state that 

in the event of non-payment at or before the time appointed the shares 

in respect of which the call was made will be liable to be forfeited. 

31. If the requirements of any such notice as aforesaid are not com- 

plied with, any share in respect of which the notice has been given may 

at any fime thereafter, before the payment required by the notice has 

been made, be forfeited by a resolution of the directors to that effect. 

32. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such 

terms and in such manner as the directors think fit, and at any time 

before a sale or disposition the forfeiture may be cancelled on such 

terms as the directors think fit. 

33. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a 

member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding 

remain liable to pay to the company all moneys which, at the date of 

forfeiture, were presently payable by him to the company in respect 

of the shares, but his liability shall cease if and when the company shall 

have received payment in full of the nominal amount of the shares. 

34. When any share shall have been so forfeited notice of the resolu- 

tion shall be given to the person in whose name the shares stood prior 

to the forfeiture, and an entry of the forfeiture with the dato thereof 

shall forthwith be made in the register. 

35. An affidavit or solemn declaration in writing that the declarant 

is a director of the company, and that a share in the company has been 

duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive 

evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to 

be entitled to the share, and such declaration, and the receipt of the 

company for the consideration (if any) given for the share on the sale 

or disposition thereof shall constitute a good title to such share and the 

person to whom the share is sold or disposed of shall be registered as the 

holder of the share and shall not be bound to see to the application of 

the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected 

by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the 

forfeiture, sale or disposal of the share. 

36. The provisions of these regulations as to forfeiture shall apply 

in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a 

share, becomes payable at a fixed time whether, on account of the 

amount of the share, or by way of premium, as if the same had been 

payable by virtue of a call duly made and notified. 

Conversion of Shares into Stock. 

37. The directors may, with the sanction of the company previously 

given in general meeting, convert any paid-up shares into stock and may 

with the like sanction reconvert any stock into paid-up shares of any 

denomination. f 

38. The holders of stock may transfer the same, or any part thereof 

in the same manner, and subject to the same regulations as, and subject 

to which, the shares from which the stock arose might previously to 

conversion have been transferred, or as near thereto as circumstances 

admit; but the directors may from time to time fix the minimum 

amount of stock transferable, and restrict or forbid the transfer of frac- 

tions of such minimum, but the minimum shall not exceed the nominal 

amount7of the shares’ from which the stock arose. 

39. The holders of stock shall, according to the amount of the stock 

held by them, have the same rights, privileges, and advantages as regards 

dividends, voting at meetings of the company, and other matters as 

if they held tho shares from which the stock arose, but no such privilege 

or advantage (except participation in the dividends and profits of the 

company) shall be conferred by any such aliquot part of stock as would 

not if existing in shares, have conferred that privilege or advantage. 

Naar deze regulatie wordt hierin verder verwezen als de “ over- 
gangs klausule.”’ 

28. Iemand die recht krijgt op een aandeel tengevolge van de dood 
of de insolventie van de houder, is gerechtigd tot dezelfde dividenden 
en andere voordelen waartoe hij gerechtigd zou zijn indien hij de gere- 
gistreerde houder van het aandeel ware, met uitzondering dat, alvorens 
met betrekking tot het aandeel als lid geregistreerd te zijn, hij niet 
gerechtigd is met betrekking daartoe enig recht uit te oefenen, dat met 
betrekking tot vergaderingen van“de" maatschappij door lidmaatschap 
wordt verkrigen. . 

Verbeurdverklaring van Aandelen. 

29. Indien een lid in gebreke blijft aan een opvraging tot betaling van 
een bedrag of gedeelte van een bedrag gehoor te geven op de voor de 
betaling daarvan vastgestelde dag, kunnen de direkteuren te eniger tijd 
daarna gedurende de tijd dat zulk een opgevraagd bedrag of termijn 
onbetaald blijft, hem een kennisgeving doen betekenen betaling vor 
derend van zoveel van het opgevraagde bedrag of de termijn als nog 
onvoldaan is, tezamen met de rente welke daarop mocht zijn opgelopen. 

30. De kennisgeving moet een verdere dag bepalen (niet eerder dan 
veertien dagen na de datum van de kennisgeving op of voor welke de 
volgens de kennisgeving opgevraagde betaling moet geschieden, en 
vermelden dat ingeval van wanbetaling op of voor de bepaalde tijd de 
aandelen met betrekking waartoe de opvraging is gedaan, zullen kunnen 
worden verbeurdverklaard. 

31. Indien aan de vereisten van zulk een kennisgeving niet wordt 
voldaan, kunnen de aandelen met betrekking waartoe de kennisgeving 
geschied is te eniger tijd daarna, voordat de betaling ingevolge de kennis- 
geving vereist geschied. is, verbeurdverklaard worden door middel van 
een besluit daartoe door de direkteuren. 

32. Een verbeurdverklaard aandeel kan verkocht of op andere wijze 
van de hand gezet worden op zulke voorwaarden en op zodanige wijze 
als de direkteuren wenselik oordelen, en te eniger tijd voor een verkoping 
of van de handzetting kan de verbeurdverklaring worden ingetrokken 
op die voorwaarden welke de direkteuren wenselik oordelen. 

33. Iemand wiens aandelen verbeurdverklaard zijn houdt op lid te 
zijn met betrekking tot de verbeurdverklaarde aandelen, doch blijft, 
desniettegenstaande, verantwoordelik voor de betaling aan de maat- 
schappij van alle gelden welke, op de dag van de verbeurdverklaring, 
als dan door hem op de aandelen aan de maatschappij verschuldigd 
waren, doch zijn aansprakelikheid houdt op indien en wanneer de 
maatschappij volle betaling heeft ontvangen van het nominale bedrag 
van de aandelen. re 

34. Wanneer een aandeel aldus verbeurdverklaard is, wordt van het 
besluit kennis gegeven aan de persoon op wiens naam het aandeel stond 
voor de verbeurdverklaring, en in het register wordt dadelik een aan- 
tekening gemaakt van de verbeurdverklaring met de datum daarvan. 

35. Een plechtige verklaring in geschrifte dat de verklaarder direkteur 
van de maatschappij is en dat een aandeel in de maatschappij behoorlik 
verbeurdverklaard is op een in de verklaring vermelde datum, levert 
afdoend bewijs op van de daarin vermelde feiten tegen alle personen die 

beweren tot het aandeel gerechtigd te zijn, en zulke verklaring en het 

ontvangbewijs van de maatschappij voor het voor het aandeel in ruil 
gegevene bij de verkoop of bij het van de hand zetten, is volkomen 
titel voor zulk aandeel en de persoon aan wie het aandeel verkocht is of 
van de hand gezet, wordt geregistreerd als de eigenaar van het aandeel 
en is niet verplicht het besteden van de aankoopsprijs na te gaan, noch, 

wordt zijn recht op het aandeel’ aangetast door een of andere onregel- 

matigheid of ongeldigheid voorgekomen bij de verbeurdverklaring, de 
verkoop of‘het van de hand zetten van het aandeel. 

36. De bepalingen van deze regulaties inzake verbeurdverklaring zijn 
van toepassing in het geval van wanbetaling van enig bedragen dat, 

ingevolge de voorwaarden van uitgifte van een aandeel, op een bepaalde 

tijd betaalbaar wordt, hetzij als bedrag van het aandeel of bij wijze van 

premie, als ware het betaalbaar wegens een opvraging, behoorlik gedaan 
en ter kennis gebracht. 

Omzetting van Aandelen in Stock. 

37. De direkteuren kunnen, met de toestemming van de maatschappij 

tevoren op een algemene vergadering gegeven, volgestorte aandelen in 

stock omzetten en, met gelijke toestemming, stock{weder in volgestorte 
aandelen van¥elke soort. 

38. De“thouders van stock kunnen dezelve overdragen, of een 
gedeelte daarvan, op Jezelfde wijze en met inachtneming van dezelfide 

regulaties “als, en behoudens welke, de aandelen waarvan de stock 

afkomstig was voor de verandering konden zijn overdragen, >f zoveel 

mogelik dienovereenkomstig als de omstandigheden toelaten ; doch de 

direkteuren kunnen van tijd tot tijd het minimum bedrag stock 

dat overdraagbaar is, vaststellen en het overdragen van gedeelten van 

zodanig minimum beperken of verbieden, doch het minimum zal het 

nominale bedrag van de aandelen waaruit de [stock ontstaan ‘is 
niet overschrijden. 

39. De houders van stock fhebben, overeenkomstig het bedrag 

van de “stock door hen bezeten, dezelfde rechten, voorrecuten en 

voordelen, wat betreft dividenden, stemmen op vergaderingen van de 

maatschappij en andere zaken, als bezaten zij de aandelen waarvan de 

stock afkomstig is, doch geen zodanig voorrecht of voordeel (behalve 

het delen in de dividenden*en profijten van de maatschappij) wordt 

verleend “door een zodanig evenmatig deel, van de~stock * hetwelk | 

niet, indien in aandelen bestaande, dat voorrecht‘of voordeel’zou hebben   verleend,
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unpaid upon any shares held by him ; and upon all or any of the moneys 
so advanced may (until the same would, but for such advance, become 
presently payable) pay interest at such rate (not exceeding, without 
the sanction of the company in general meeting six per centum) as may 
be agreed upon between the member paying the sum in advance and 
the directors. If the whole amount unpaid on any shares be paid, the 
directors may issue those shares as fully paid up. 

Transfer and Transmission of Shares. 

21. The instrument of transfer of any share in the company shall be 
executed both by the transferor and transferee, and the transferor shall 
be deemed to remain a holder of the share until the name of the trans- 
feree is entered in the register of members in respect thereof. 

22. Shares in the company shall be transferred in the following form, 
or in any usual or common form which the directors shall approve : 

I, A.B. of in consideration of the sum of £ paid to me 
by C.D. of (hereinafter called ‘‘ the said transferee ’’) 
do hereby transfer to the said transferee the share (or shares) 
numbered in the undertaking called the Company, 
Limited, to hold unto the said transferee, his legal representa- 
tives and assigns, subject to the several conditions on which 
T held the same at the time of the execution thereof; and I, 
the said transferee, do hereby agree to take the said share 
(or shares) subject to the conditions aforesaid, As witness 
our hands the day of : 

Witness to the signatures of, etc. 

23. The directors may decline to register any transfer of shares, not 
being fully-paid shares, to a person of whom they do not approve, and 
may also decline to register any transfer of shares on which the com- 
pany has a lien. The directors may also suspend the registration of 
transfers during the fourteen days immediately preceding the ordinary 
general meeting in each year. The directors may decline to recognise 
any instrument of transfer unless— 

'(a) a fee not exceeding two shillings and sixpence is paid to the 
company in respect thereof, and 

(b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate 
of the shares to which it relates, and such other evidence as the 
directors may reasonably require to show the right of the 
transferor to make the transfer, 

24. Every instrument of transfer shall be left at a transfer office of 
the company at which it is presented for registration, accompanied by & 
certificate of the shares to be transferred. Every power of attorney 
given by a shareholder authorising the transfer of shares, shall, when 
lodged, produced or exhibited to the company or any of its proper 
officers, be deemed as between the company and the donor of the power 
to continue and remain in full force and effect, and the company may 
allow that power to be acted upon until such time as express notice in 
writing of its revocation has been lodged at such of the company’s 
transfer offices as the power was lodged, produced, or exhibited as afore- 
said. The company shall not be bound to allow the exercise of any act 
or matter by an agent for a shareholder unless a duly certified copy of 
that agent’s authority be produced and lodged with the company. 

25. The legal representatives of a deceased sole holder of a share 
shall be the only persons recognised by the company as having any 
title to the share. In the case of a share reyistered in the names of two 
or more holders, the survivors or survivor, or the legal representatives 
of the deceased survivor shall be the only persons recognised by the 
company as having any title to the share. 

26. Any person becoming entitled to a share in consequence of the 
death or insolvency of a member shall, upon such evidence being pro- 
duced as may from time to time be required by the directors, have the 
right, either to be registered as a member in respect of the share or 
instead of being registered himself, to make such transfer of the share 
as the deceased or insolvent could have made; but the directors shall, 
in either case, have the same right to decline or suspend registration as 
they would have had in the case of a transfer of the share by the de- 
ceased. or insolvent before the death or insolvency, but nothing herein 
contained shall release the estate of a deceased joint shareholder from 
any liability in respect of shares jointly held by him. 

27. The parent or guardian of a minor and the curator bonis of a 
lunatic member and any person becoming entitled to shares in conse- 
quence of the death, insolvency, or arrangement with creditors, of any 
member or the marriage of any female member or by any lawful means 
other than by transfer in accordance with these regulations, may, upon 
producing such evidence as sustains the character in respect of which 
he proposes to act under this regulation, or of his title, as the directors 
think sufficient, transfer those shares to himself or any other person 
subject always to the regulations as to transfer hereinbefore contained 

This regulation is hereinafter referred to as the “transmission clause.” 

gelden welke onopgevraagd en nietgestort zijn op door hem bezeten aan- 
delen ontvangen, en op alle of enkele van de aldus vooruitbetaalde gelden 
rente betalen (tot tijd en wijle dat deze, indien zij niet vooruit betaald 
waren, betaalbaar zouden worden) op zulk een rentevoet (niet meer 
bedragende, buiten de toestemming van de maatschappij op een 
algemene vergadering verkregen, dan zes percent) als wordt overeenge- 
komen tussen het lid dat de som vooruit betaalt en de direkteuren. 

Overdracht en Overgang van Aandelen. 

21. Het dokument van overdracht van enig aandeel in de maatschappij 
moet worden verleden door de overdrager alsook door de verkrijger 
en de overdrager wordt geacht houder van het aandeel te zijn totdat 
de naam van de verkrijger, in het register van leden is ingeschreven met 
betrekking daartoe. 

22, Aandelen in de maatschappij worden overgedragen in de volgende 
vorm, of in een andere gebruikelike of gewone vorm, welke de direkteuren 
goedkeuren :— 

Th, AsBi,, V8ies cs cenc ca cee cscs sectacecssanss , draag hierbij 
over, wegens de betaling aan mij van een bedrag van.......... 
door C.D. van... .. cece cece ee ee eeee (hierin verder genoemd 
“de verkrijger”) aan-de genoemde verkrijger het aandeel 
(of de aandelen) genummerd...... Cie badeeeesus in de 
onderneming genaamd de............... ..... Maatschappij 
Beperkt, om te worden bezeten door genoemde verkrijger, 
zijn wettige vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden, be- 
houdens de verschillende voorwaarden waarop ik deze bezat 
ten tijde van het verlijden daarvan: en ik, de genoemde 
verkrijger, neem mits deze aan het genoemde aandeel (of 
aandelen) over te nemen, behoudens de voormelde voorwaarden. 
Ten blijke waarvan ik dit dokument onderteken, op heden de 
She saas cece es GAG VAN we cece eee e eee eee eeeene 

Getuige bij de handtekeningen van, enz. 
23. De direkteuren mogen de overdracht van aandelen, niet zijnde 

volgestorte aandelen, weigeren te registreren op de naam van een persoon 
waarmede zij geen genoegen nemen en mogen tevens weigeren de over- 
dracht van aandelen te registreren waarop de maatschappij recht van 
stilzwijgende of legale hypotheek heeft. De direkteuren kunnen mede 
de registrate van overdrachten staken gedurende het tijdperk van 
veertien dagen dat onmiddellik voorafgaat aan de gewone algemene 
vergadering in elk jaar. De direkteuren kunnen weigeren een akte van 
overdracht te erkennen, tenzij :— 

(a) een bedrag van niet meer dan twee shillings en zes pence aan 
de maatschappij wordt betaald met betrekking daartoe; en 

(b) de akte van overdracht vergezeld is van het certifikaat van de 
aandelen, waarop hij betrekking heeft, en van zulk ander 
bewijs als de direkteuren redelikerwijze kunnen vorderen om 
het recht van de overdrager tot de overdracht aan te tonen. 

24. Iedere akte van overdracht moet bij het kantoor van overdracht 
van de maatschappij, waar hij voor registratie wordt aangeboden, in- 
gediend worden, vergezeld van een certifikaat van de over te dragen 
aandelen. Iedere volmacht gegeven door een aandeelhouder, tot over- 
dracht van aandelen wordt, wanneer hij is ingediend bij of overgelegd 
aan de maatschappij of aan een van de bevoegde ambtenaren daarvan, 
geacht tussen de maatschappij en de schenker van de volmacht bindende 
kracht te behouden en de maatschappij kan toestaan dat krachtens 
die volmacht gehandeld wordt tot tijd en wijle van de intrekking daarvan 
aan de kantoren van overdracht van de maatschappij, waar de volmacht 
werd ingediend of overgelegd, speciaal schriftelik kennis is gegeven. 
De maatschappij is niet gehouden de uitoefening van een zaak of daad 
door een zaakwaarnemer voor een aandeelhouder toe te staan, tenzij 
een behoorlik gewaarmerkte kopie van de volmacht van die zaakwaar- 
nemer aan de maatschappij wordt overgelegd en bij hem ingediend. 

25. De wettelike vertegenwoordigers van een overleden enkele houder 
van een aandeel zijn de enie personen die door de maatschappij erkend 
worden als aanspraak hebbend op het aandeel. In het geval van een 
aandeel hetwelk geregistreerd is ten name van twee of meer houders, 
zijn de overlevenden of de overlevende of de wettelike vertegenwoordigers 
van de overleden overlevende, de enige personen die door de maatschappij 
erkend worden als aanspraak hebbend op het aandeel. 

26. Elk persoon die recht verkrijgt op een aandeel tengevolge van het 
overlijden of de insolventie van een lid heeft na het leveren van zodanig 
bewijs als van tijd tot tijd door de direkteuren wordt verlangd, het 
recht of om te worden geregistreerd als lid met betrekking tot het 
aandeel, of om in plaats van zelf te worden geregistreerd, zodanige 
overdracht van het aandeel te doen plaats hebben als de overledene of 
insolvente persoon zou hebben kunnen doen: doch de direkteuren 
hebben in beide gevallen hetzelfde recht om de registratie af te wijzen 
of te staken als zij zouden hebben gehad in het geval van de overdracht 
van een aandeel door de overledene of de insolvente persoon védr de 
dood of de insolventie, doch niets hierin vervat ontheft de boedel van 
een overleden gezamenlike aandeelhouder van enige aansprakelikheid 
ten opzichte van de door hem met anderen bezeten aandelen. 

27. De ouder of voogd van een minderjarige en de curator bonis van 
een lid dat krankzinnig is en een ieder die in het bezit van aandelen 
eraakt tengevolge van de dood, insolventie of overeenkomst met 
rediteuren, van een lid, of van het huwelik van een vrouwelik lid, of 

door andere wettige middelen dan door overdracht overeenkomstig de in 
deze regulaties neergelegde bepalingen, kan, na overlegging van zodanig 
bewijs tot staving van de hoedanigheid in welke het zijn plan is krachtens 
deze regulatie te handelen, of van zijn titel, als de direkteuren genoeg- 
zaam oordelen, die aandelen, behoudens de hierin boven vervatte regu- 

laties met betrekking tot overdracht, op zichzelf of iemand anders over- 
dragen. : 

    

CXXVil
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under these regulations to vote and holding not less than one-sixtieth 
of the total capital which has been issued. 

61. If within half an hour from the time appointed for the meeting 
a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition 
of members, shall be dissolved; in any other case it shall stand ad- 
journed to the same day in the next week, at the same time and place, 
or, if that day be a public holiday, to the next succeeding day other than 
a public holiday, and if at such adjourned meeting a quorum is not 
present within half an hour from the time appointed for the meeting, 
the members present shall be a quorum. 

62. The chairman, if any, of the board of directors shall preside as 
chairman at every general meeting of the company. 

63. If there is no such chairman, or if at any meeting he is not present 
within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting 
or is unwilling to act as chairman, the members present shall choose 
some one of their number to be chairman. 

64. The chairman may, with the consent of any meeting at which a 
quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the 
meeting from time to time and from place to place, but no business shall 
be transacted at any adjourned meeting other than the business left 
unfinished at the meeting from which the adjournment took place. 
When a meeting is adjourned for ten days or more, notice of the ad- 
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hierin anders bepaald, wordt een kworum gevormd door een persoon 
of personen die krachtens deze regulaties gerechtigd zijn tot stemmen 
en die niet minder dan een-zestigste van het totale uitgegeven kapitaal 
vertegenwoordigen. 

61. Indien binnen een half uur na de vastgestelde tijd voor de ver- 
gadering geen kworum aanwezig is, wordt de vergadering, wanneer die 
bijeengeroepen is op aanvrage van leden, gesloten; in elk ander geval 
wordt dezelve verdaagd tot dezelfde dag in de volgende week, op dezelfde 
tijd en plaats of wanneer die dag een openbare vakantiedag is tot de 
daaropvolgende dag geen openbare vakantie dag zijnde en indien op 
zulk een uitgestelde vergadering geen kworum aanwezig is binnen een 
half uur na de voor de vergadering vastgestelde tijd, vormen de aanwezige 
leden een kworum. 

62. De voorzitter van de raad van direkteuren neemt het voorzitter- 
schap waar op elke algemene vergadering van de maatschappij. 

63. Bij ontstentenis van zodanige voorzitter of indien hij op een of 
andere vergadering niet aanwezig is binnen vijftien minuten na de voor 
het houden van de vergadering vastgestelde tijd, of indien hij niet 
gewillig is als voorzitter op te treden, kiezen de aanwezige leden een 
uit hun midden tot voorzitter. 

64. De voorzitter kan, met toestemming van elke vergadering waarop 
een kworum aanwezig is (en hij moet dit doen, indien daartoe door de 
vergadering gelast), de vergadering van tijd tot tijd en van plaats tot 
plaats verdagen, doch geen andere zaken zullen op een verdaagde ver- 
gadering behandeld worden dan de zaken die nog onafgehandeld waren op 
de verdaagde vergadering. Wanneer een vergadering voor tien dagen 
of langer verdaagd is moet van de verdaagde vergadering kennis gegeven 
worden zoals in het geval van een oorspronkelike vergadering. Behalve 
als voorzegd is het niet nodig kennis te geven van een verdaagde ver- 

journed meeting shall be given as in the case of an original meeting. gadering of van de zaken welke op een verdaagde vergadering behandeld 
Save as aforesaid it shall not be necessary to give any notice of an 
adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting. 

65. At any general meeting a resolution put to the vote of the meeting 
shall be decided on a show of hands, unless a poll is (before or on the 
declaration of the result of the show of hands) demanded, in case the 
resolution be proposed as a special or extraordinary resolution by a 
person or persons entitled under these regulations to vote and holding 
not less than one-sixtieth of the share capital represented at the meet- 
ing, and, unless a poll is so demanded a declaration by the chairman, 
that a resolution has, on a show of hands, been carried, or carried wn 
animously, or by a particular majority, or lost, and an entry to that 
effect in the book of the proceedings of the company, shall be conclusive 
evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the 
votes recorded in favour of, or against, such resolution. 

66. If a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as 
the chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be 
the resolution of the meeting at which the poll was demanded. In com- 
puting the majority on the poll regard shall be had to the number of 
votes to which each member is entitled under these regulations. 
Scrutineers shall be elected to declare the result of the poll, and their 
decision, which shall be given by the chairman of the meeting, shall be 
deemed to be the resolution of the meeting at which the poll is demanded. 

67. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands 
or on a poll, the chairman of the meeting at which the show of hands 
takes place, or at which the poll is demanded, shail be entitled to a 
second or casting vote. 

68. A poll demanded on the election of a chairman, or on a question 
of adjournment, shall be taken forthwith. A poll demanded on any, 
other question shall be taken at such time as the chairman of the meet- 
ing directs. The demand for a poll shall not prevent the continuation 
of a meeting for the transaction of any business other than the question 
upon which the poll has been demanded. 

Votes to Members. 

69. On a show of hands every member present in person shall have 
one vote. On a poll every member shall have one vote for each share 
of which he is the holder. 

70. In the case of joint holders the vote of the senior who tenders a 
vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion 
of the votes of the other joint holders; and for this purpose seniority 
shall be determined by the order in which the names stand in the register 
of members. 

71. The parent or guardian of a minar, and the curator bonis of a 
lunatic member, and also any person entitled under the transmission 
clause to transfer any shares, may vote at any general meeting in respect 
thereof in the same manner as if he were the registered holder of those 
shares provided that forty-eight hours at least before the time of hold. 
ing the meeting at which he proposes to vote he shall have satisfied 
the directors that he is such parent, guardian or curator or that he is 

zullen worden. 
65. Op een algemene vergadering wordt een besluit, hetwelk aan de 

stemming van de vergadering wordt onderworpen, beslist door het 
opsteken van de handen, tenzij (védr of bij het bekend maken van de 
uitslag van de stemming door het opsteken van de handen) een stemming 
met stembriefjes wordt, gevorderd, ingeval het besluit wordt voorgesteld 
als een speciaal of buitengewoon besluit door een persoon of personen 

houders van niet minder dan een-zestigste van het op de vergadering 
vertegenwoordigde aandelekapitaal en, tenzij een stemming met stem- 
briefjes_aldus gevorderd wordt, is een verklaring door de voorzitter dat 
een besluit, door het opsteken van de handen, aangenomen is, of met 
algemene stemmen aangenomen is, of door een bepaalde meerderheid, 
of dat het verworpen is, en een aantekening in die zin in het notuleboek 
van de maatschappij, afdoend bewijs daarvan, zonder bewijs van het 
aantal of de verhouding van de stemmen voor of tegen zodanig besluit 
uitgebracht. 

66. Indien een stemming met stembriefjes behoorlik gevorderd is 
wordt deze op zodanige wijze gehouden als de voorzitter bepaalt en de 
uitslag van de stemming wordt geacht het besluit van de vergadering 
te zijn waarop de stemming met stembriefjes werd gevorderd. Bij het 
berekenen van de meerderheid van de stemmen moet rekening gehouden 
worden met het aantal stemmen waartoe ieder van de leden uit krachte 
van deze regulaties gerechtigd is. Stemopnemers worden gekozen die 
de uitslag van de stemming bekend maken en hun bevinding, die door 
de voorzitter bekend wordt gemaakt, wordt geacht het besluit te zijn 
van de vergadering waarop de stemming met stembriefjes werd ge- 
vorderd. 

67. In het geval van een staking van stemmen, hetzij bij het opsteken 
van handen of bij een stemming met stembriefjes is de voorzitter van 
de vergadering, waarop gestemd wordt door het opsteken van handen of 
waarop de stemming met stembriefjes wordt gevorderd, gerechtigd tot 
een tweede of beslissende stem. 

68. Een stemming met stembriefjes, die met betrekking tot de ver- 
kiezing van een voorzitter wordt gevorderd, heeft onmiddellik plaats. 
Een stemming met stembriefjes, die met betrekking tot een andere 
zaak gevorderd wordt, wordt gehouden op zodanige tijd als de voorzitter 
van de vergadering bepaalt. Het verzoek om een stemming met stem- 
briefjes belet niet dat de vergadering wordt voortgezet voor het af- 
handelen van andere zaken dan de kwestie in verband waarmede de 
stemming met stembriefjes gevorderd werd. 

Stemmen van Leden. 

69. Bij het opsteken van handen heeft elk lid dat persoonlik tegen- 
woordig is één stem. Bij een stemming met stembriefjes heeft elk 
lid een stem voor elk aandeel waarvan hij de houder is. 

70, In het geval van gemeenschappelike houders wordt de stem van 
de oudste persoon die aanbiedt te stemmen, hetzij persoonlik of door 
een gevolmachtigde, aangenomen met uitsluiting van de stemmen van 
de andere gemeenschappelike houders ; en voor dit doel wordt ouderdom 
bepaald door de volgorde waarin de namen in het lederegister geboekt 
zijn. 

71. De ouder of voogd van een minderjarige en de curator bonis van 
een lid met gekrenkte geestvermogens, en verder een ieder die ingevolge 
de overgangsklausule gerechtigd is tot het overdragen van aandelen, 
kan op elke algemene vergadering ten aanzien daarvan op dezelfde 
wijze stemmen als ware hij de geregistreerde houder van die aandelen, 
mits dat hij, minstens acht en veertig uur voor de tijd van het houden van 
de vergadering waarop hij zijn stem wenst uit te brengen, ten genoegen 
kan de direkteuren het bewijs levert dat hij zodanige ouder, voogd 
Kurator is, of dat hij ingevolge de overgangsklausule tot overdracht   
krachtens deze regulaties gerechtigd om te stemmen en de houder of © 

CXxxi
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entitled under the transmission clause to transfer those shares, or that 

the directors have previously admitted his right to vote in respect of 

those shares. Several executors of a deceased member in whose name 

shares stand in the reyister shall, for the purposes of this regulation be 

deemed joint holders of thuse shares. 

72. No member shall be entitled to vote at any general meeting unless 

all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in 
the company have been paid. 

73. On a poll votes may be yiven either personally or by proxy. 

74, The instrument appointing a proxy shall be in writing under the 

hand of the appointer or of his agent duly authorised in writing, or, if the 

appointer is a corporate body, under the hand of an officer or agent 

authorised by the body. No person shall act as a proxy unless either 

he is entitled on his own behalf to be present and vote at the meeting 

at which he acts as proxy, or he is appointed to act at that meeting as 

proxy for a corporate body. The holder of a general or special power 

of attorney given by a shareholder shall be entitled to vote, if duly 

authorised under that power to attend and take part in the meetings 

and proceedings of the company, whether or not he be himself a share- 

holder in the company. 

75. The instrument appointing a proxy and the power of attorney 

or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified 

copy of such power or authority shall be deposited at the registered office 

of the company not less than forty-eight hours before the time for hold- 

ing the meeting at which the person named in the instrument proposes 

to vote, and in default the instrument of proxy shall not be treated as 
valid. No instrument appointing a proxy shall be valid after the expira- 
tion of six months from the date when it was signed, unless so specifically 

stated in the proxy itself, and no proxy shall be used at an adjourned 
meeting which could not have been used at the original meeting. 

76. An instrument appointing a proxy may be in the following form 
or in any other form which the directors shall approve :— 

Company Limited. 

I of being a member of the 
Company, Limited, hereby appoint oO 
as my proxy to vote for me and on my behalf at the (ordinary 

or extraordinary, as the case may be) general meeting of the 

company to be held on the day of and 

at any adjournment thereof. 
Signed this day of 

Directors. 

77. The number of the directors and the names of the first directors, 

shall be determined in writing by a majority of the subscribers of the 
memorandum of association. ; 

78. The remuneration of the directors shall from time to time be 
determined by the company in general meeting. 

79. If any director be called upon to perform extra services or to make 

any special exertions in going or residing abroad, or otherwise, for any 

of the purposes of the company, the company may remunerate that 

director either by a fixed sum or by a percentage of profits or otherwise 

as may be determined, and such remuneration, may be either in addi- 

tion to, or in substitution for his or their share in the remuneration 

determined under the last preceding regulation. 

80. The qualification of a director shall be the holding of at least one 

share in the company, and it shall be his duty to comply with the pro- 
visions of section seventy-one of the Companies Act, 1922. 

Alternate Directors. 

81. Each director shall have the power to nominate one of the share- 

holders possessing the necessary qualifications of a director, to act as 

alternate director in his place during his absence or inability to act as 

such director, and provided that the appointment of an alternate director 

shall be approved of by the board and on such appointment being made, 

the alternate director shall, in all respects, be subject to the terms, 

qualifications, and conditions, existing with reference to the other directors 

of the company. 

82, The alternate directors, whilst acting in the place of the directors 

who appointed them, shall exercise and discharge all the duties and 

functions of the directors they represent. The appointment of an alternate 

director shall be cancelled, and the alternate director shall cease to hold 

office whenever the director who appointed him shall cease to be a 

director, or shall give notice to the secretary of the company that the 

alternate director representing him shall have ceased to do so, and in 

case of the disqualification or resignation of any alternate directoi 

during the absence or inability to act of the director whom he represents, 

the vacancy so arising shall be filled by the chairman for the time being 

of the directors nominating a duly qualified shareholder to fill the same, 

subject to approval of the board. 

van die aandelen gerechtigd is, of dat de direkteuren te voren zijn recht 
tot stemmen ten opzichte van die aandelen erkend hebben. Verschillende 
eksekuteurs van een overleden lid te wiens name aandelen in het register 
geboekt staan worden, voor de doeleinden van deze regulatie, als gemeen- 
schappelike houders van die aandelen beschouwd. 

72. Geen lid is gerechtigd op een algemene vergadering te stemmen 
tenzij alle opgevorderde gelden of andere bedragen, als dan door hem 
op aandelen in de maatschappij verschuldigd, voldaan zijn. 

73. Bij een stemming met stembriefjes kunnen stemmen of persoonlik 
of door een gevolmachtigde worden uitgebracht. 

74. Het dokument waarbij een gevolmachtigde wordt aangesteld 
moet in geschrifte zijn en door de aansteller of door zijn behoorlik in 
geschrifte aangestelde agent, getekend worden, of indien de aansteller 
een rechtspersoon is, ondertekend zijn door een door dat lichaam ge- 
volmachtigde ambtenaar of agent. Geen persoon treedt als een gevol- 
machtigde op die niet of persoonlik gerechtigd is om tegenwoordig te 
zijn en te stemmen op de vergadering waarop hij als gevolmachtigde 
optreedt, of aangesteld is om op die vergadering als gevolmachtigde 
voor een rechtspersoon op te treden. De houder van een algemene of 
speciale volmacht door een aandeelhouder verleend is stemgerechtigd 
indien hij dcor die volmacht machtiging bezit de vergaderingen en 
verrichtingen van de maatschappij bij te wonen en er deel aan te 
nemen, of hij zelf aandeelhouder van de maatschappij is of niet. 

75. Het dokument waarbij een gevolmachtigde wordt aangesteld en 
de volmacht of andere machtiging, zo die er is, uit krachte waarvan deze 
is getekend, of een door een notaris gewaarmerkt afschrift van zulk 
een volmacht, moet gedeponeerd worden op het geregistreerde kantoor 
van de maatschappij niet later dan acht en veertig uren voor de tijd 
voor het houden van de vergadering waarop de in het dokument genoemde 
persoon wenst te stemmen vastgesteld, en bij gebreke hiervan wordt 
het dokument tot machtiging niet als geldig beschouwd worden. Geen 
dokument waarbij een gevolmachtigde wordt aangesteld is geldig na 
het verstrijken van zes maanden sedert de datum waarop het getekend 
werd, tenzij dit speciaal in de volmacht zelf uitgedrukt wordt, en geen 
volmacht welke op de oorspronkelike vergadering niet zou kunnen 
gebruikt zijn kan op een verdaagde vergadering gebruikt worden. 

76. Een dokument waarbij een gevolmachtigde wordt aangesteld kan 
de volgende vorm hebben of elke andere vorm welke door de direkteuren 
wordt goedgekeurd :— 

Maatschappij Beperkt. 

de Se eRe cat eee VAD. cece nee ent eens teenies 
lid: vijnde:- van dO. og iw cies os vais oe ed os Maatschappij, 
Beperkt, stel hierbij aan........ 0... cece cece ee eee ee van 
bis Goatain olel Sipe aid ace «nue St a cenit tot mijn gevolmachtigde om 
namens mij te stemmen op de (gewone of buitengewone, al 
naar gelang) algemene vergadering van de maatschappij, to 
houden op de.......... COG: VON Ge: ie ee a 09 8a en op de 
verdagingen daarvan. 

Getekend heden de........dag Van.......e scene 

Direkteuren. 

77. Het aantal direkteuren en de namen van de eerste direkteuren 
worden schriftelik vastgesteld door een ineerderheid van de onder- 
tekenaren van de Akte van Oprichting. 

78. Het salaris van de direkteuren wordt van tijd tot tijd door de 
maatschappij op een algemene vergadering vastgesteld. 

79. Wanneer van cen direkteur verlangd wordt extra werk te ver- 
richten of zich speciale moeite te geven door een buitenlandse reis 
te ondernemen of in het buitenland te wonen, of anderszins, voor de 
doeleinden van de maatschappij, kan de maatschappij die direkteur 
daarvoor een vergoeding toekennen hetzij in de vorm van een vast 
bedrag hetzij in die van een aandeel in de winsten of anderszins naar 

|bepaald wordt, en zodanige vergoeding kan zijn of boven en behalve 
of in de plaats van zijn of hun deel van het salaris krachtens de onmid- 
dellik voorafgaande regulatie vastgesteld. 

80. De kwalifikatie voor een direkteur is het bezitten van minstens 
één aandeel in de maatschappij, en hij is verplicht te voldoen aan de 
bereieet van artikel cen en zeventig van de Wet op Maatschappijen 
van 1922. 

Alternatieve Direkteuren. 

81. Iedere direkteur heeft de bevoegdheid een van de aandeelhouders, 
die de nodige kwalifikaties voor direkteur bezit, aan te wijzen, om 
in zijn plaats als alternatief direkteur op te treden gedurende zijn af- 
wezigheid of ontstentenis, en mits de benoeming van een alternatieve 
direkteur door de raad wordt goedgekeurd en, als zulk een benoeming 
gedaan wordt, is de alternatieve direkteur in alle opzichten gebonden 
door de bedingen, kwalifikaties en voorwaarden welke van kracht zijn 
met betrekking tot de andere direkteuren van de maatschappij. 

82. De alternatieve direkteuren vervullen, wanneer zij optreden in 
de plaats van de direkteuren die hen benoemd hebben, al de plichten van 
en de taak opgelegd aan de direkteur die zij vertegenwoordigen. De 
benoeming van ¢en alternatief direkteur wordt ingetrokken en de 
alternatieve direkteur houdt op zijn betrekking te bekleden wanneer 
de direkteur die hem aanstelde ophoudt direkteur te zijn of aan de 
sekretaris kennis geeft dat de alternatieve direkteur die hem vertegen- 
wcordigt opgehouden heeft dit te doen, en in het geval van de diskwalifi- 
katie of aftreding van een alternatief direkteur gedurende de afwezigheid 
of ontstentenis van de direkteur die hij vertegenwoordigt, wordt in de 
aldus ontstane vakature voorzien door de benoeming van een behoorlik 
gekwalificeerde aandeelhouder door de dan voorzitter van de direkteuren,   behoudens de goedkeuring van de raad.
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Powers and Duties of Directors. 

83. The business of the company shall be managed by the directors 
who may pay all expenses incurred in getting up and registering the 
company, and may exercise all such powers of the company as are not 
by the Companies Act, 1922, or any statutory modification thereof for 
the time being in force, or by these articles, required to be exercised by 
the company in general meeting, subject nevertheless to any regulation 
of these regulations to the provisions of the said Act or modification 
thereof, and to such regulations being not inconsistent with the aforesaid 
regulations or provisions, as may be prescribed by the company in 
general meeting ;but no regulation made by the company in general 
meeting shall invalidate any prior act of the directors which would 
have been valid if such regulation had not been made. 

84. The directors may from time to time appoint one or more of their 
body to the office of manaying director or manager for such term, and 
at such remuneration (whether by way of salary, or commission, or par- 
ticipation in profits, or partly in one way, and partly in another) as 
they may think fit and a director so appointed shall not, while holding 
such office, be subject to retirement by rotation, or taken into account 
in determining the rotation of retirement of directors ; but his appcint- 
ment shall be subject to determination ipso facto if he shall cease from 
any cause to be a director, or if the company in general meeting shall 
resolve that his tenure of the office of managing director or manager 
be determined.” 

85 The directors may from time to time entrust to or confer upon a 
managing director or manager for the time being such of the powers 
aad authorities vested in them, as they may think fit, and may confe1 
sach powers and authorities for such time and to be exercised for such 
objects and purposes and upon such terms and conditions and with such 

- restrictions as they may think expedient; and they may confer such 
powers and authorities either collaterally or to the exclusion of, and in 
substitution for, all or any of the powers and authorities of the directors 
in that behalf and may from time to time revoke or vary all or any 

of such powers and authorities. 

86. The amount for the time being remaining undischarged of moneys 
borrowed or raised by the directors for the purposes of the company 
otherwise than by the issue of share capital) shall not at any time exceed 
one half the issued share capital of the company without the sanction 
of the company in general meeting. / , 

87. The directors shall duly comply with the provisions of the Com- 
panies Act, 1922, or any statutory modification thereof for the time 
being in force, and in particular the provisions in regard to keeping a 
register of the directors, and in regard to sending to the Registrar of 
Companies an annual list of members, and a summary of particulars 
relating thereto, and notice of any consolidation or increase of share 
capital, or conversion of shares into stock, and copies of special resolu- 
tions and a copy of the register of directors and notification of any 
changes therein. 

88. The directors shall cause minutes to be made in books provided 
for the purpose— 

(a) of all appointments of officers made by the directors ; 

(6) of the names of the directors present at each meeting of the 
directors and of any committee of the directors ; 

(c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the com- 
pany, and of the directors, and of committees of directors ; 

and every director present at any meeting of directors or committee of 
directors shall sign his name in a book to be kept for that purpose. - 

Foreign Committees. 

89. The directors may from time to time appoint persons resident 

in a foreign country to be a foreign committee for the company in that 

country and may appoint transfer offices of the company in any foreign 

country and close the same at their discretion and may appoint and 

remove agents to represent the company in a foreign country for the 

issue, sub-division, and transmission of shares of that company, subject 
to the provisions of these regulations and for such other purposes as the 

directors may, subject to these regulations, determine. The directors 

may further give to the members of a foreign committee or such agents 

the power to appoint alternate e»mmittee men or substituted agents to 
act during their absence and remove such alternate committee men 
and substituted agents and appoint others or themselves again to act 

for the company and may grant to such committee men or agents the 

power to appoint other persons as co-committee-men or joint agents. 

90. The directors may act on a foreign committee whenever tem- 

porarily in the foreign country in which the committee is appointed and 

may take part in the proceedings of such committee and have the same 
rights and privileges as any member of the committee permanently 
resident in that foreign country. 

91. A foreign committee may— 

(a) appoint a transfer office of the company in the foreign country 
for which it is appointed and pay the rent and other expenses 
connected therewith ;   

Bevoegdheden en Plichten van Direkteuren. 

83, De zaken van de maatschappij worden bestuurd door de direk- 
teuren, die alle onkosten mogen betalen, aangegaan bij het oprichten en 
registreren van de maatschappij, en alle zodanige bevoegdheden van de 
maatschappij mogen uitoefenen als niet volgens de Wet op Maatschappijen 
1922, of een wettelike wijziging daarvan, dan van kracht zijnde, of 
ingevolge deze artikels, door de maatschappij in een algemene ver- 
gadering mocten worden uitgeoefend, behoudens evenwel het in over- 
eenstemming brengen van deze regulaties met de bepalingen van de 
genoemde wetten of wijzigingen daarvan en het niet in strijd zijn 
hiervan met de voorzegde regulaties of bepalingen als door de maat- 
schappij worden vastgesteld op een algemene vergadering ; doch geen 
regulatie, door de maatschappij op een algemene vergadering gemaakt 

doet een vorige handeling van de direkteuren welke geldig zou zijn 
geweest ware zulke regulatie niet gemaakt, ongeldig zijn. 

84. De direkteuren kunnen van tijd tot tijd één of meer uit hun midden 

aanstellen als besturend direkteur of bestuurder, voor zulke tijd en tegen 

zulk een vergoeding (hetzij als salaris, of kommissie, of aandeel in de winst, 

of gedeeltelik op de ene en gedeeltelik op de andere wijze) als zij wenselik 
oordelen, en een aldus aangestelde direkteur is terwijl hij zodanige post 
bekleedt niet gebonden volgens rooster af te treden en wordt niet mede- 
gereken bij het vaststellon van de rooster van aftreding van direkteuren ; 
doch zijn aanstelling houdt ipso facto op indien hij om de een of andere 
reden ophoudt direkteur te zijn, of indien de maatschappij op een alge- 

mene vergadering besluit dat zijn ambtstijd als besturend direkteur 
of bestuurder behoort te eindigen. 

85. De direkteuren kunnen van tijd to tijd aan een bes turend direkteur 

of bestuurder zodanige van de bij hen berustende bevoegdheden toever- 

trouwen of verlenen als zij wenselik oordelen, en zij kunnen zodanige 

bevoegdheden verlenen voor zulk een tijdperk om te worden uitgeoefend 
voor zodanige oogmerken en doeleinden en op zodanige bedingen en 

voorwaarden en met zodanige beperkingen als zij geschikt achten ; 

en zij kunnen zodanige bevoegdheden verlenen of gezamenlik met of 

met uitsluiting van, en in de plaats van, alle of sommige van de be- 

voegdheden van de direkteuren te dien opzichte, en kunnen van tijd 
tot tijd alle of sommige van die bevoegdheden intrekken of wijzigen. 

86. De som die te eniger tijd onbetaald blijft van door de direkteuren 
voor de doeleinden van de maatschappij geleende of opgenomen_be- 
dragen (op andere wijze verkregen dan door de uitgifte van aandele- 

kapitaal) mag zonder de toestemming van de maatschappij op een 

algemene vergadering verleend niet meet bedragen dan de helft van 

het uitgegeven aandelekapitaal van de maatschappij. 
87. De direkteuren moeten behoorlik voldoen aan de bepalingen van 

de Wet op Maatschappijen van 1916 of van alsdan van kracht zijnde 

wettelike wijzigingen daarvan, en meer in het biezonder aan de bepalingen 

met betrekking tot het houden van een register van de direkteuren, 

en het zenden aan de Registrateur van Maatschappijen van de jaarlikse 

lijst van leden en een kort verslag van de biezonderheden in verband 

daarmede en het kennisgeven van een konsolidatie of vermeerdering van 

aandele-kapitaal, of het konverteren van aandelen in “stock”, en 

kopién van speciale besluiten en een kopie van het register van direk- 

teuren en het kennisgeven van eventuéle wijzigingen daarvan. 

88. De direkteuren moeten aantekening doen houden in de daarvoor 

bestemde boeken :— 
(a) van alle aanstellingen van ambtenaren door de direkteuren 

gedaan ; 
(b) van de namen van de direkteuren die tegenwoordig zijn op 

elke vergadering van direkteuren en van elk komitee van 
direkteuren ; 

(c) van alle besluiten en handelingen op alle vergaderingen van 
de maatschappij, en van de direkteuren, en van komitees van 
direkteuren ; 

en iedere direkteur die tegenwoordig is op een vergadering van direk- 

teuren of komitce van direkteuren tekent zijn naam in een voor dat doe- 

te houden boek. 
Buitenlundse Konvitces. 

89. De direkteuren kunnen van tijd tot tijd in een vreemd land 

woonachtige personen aanstellen om in dat vreemde land een buiten- 

lands komitee van de inaatschappij te zijn en zij kunnen in alle vreemde 

landen overdrachtskantoren van de maatschappij vestigen en die naar 

willekeur sluiten, en agenten aanstellen en ontslaan om de maatschappij 

in een vreemd land te vertegenwoordigen voor de uitgifte, onderverdeling 

en overdracht van aandelen van die maatschappij, behoudens de be- 
palingen van deze regulaties, en voor zodanige andere doeleinden als 

de direkteuren, met inachtneming van deze regulaties bepalen. De 
direkteuren kunnen verder aan de leden van een buitenlands komitee of 

zodanige agenten de macht verlenen om alternatieve komiteeleden of 

plaatsvervangende agenten aan te stellen om gedurende hun afwezigheid 

voor hen op te treden, en om zulke alternatieve komiteeleden en plaats- 

vervangende agenten weer te ontslaan en anderen of zichzelven weer 

aan te stellen om handelend voor de maatschappij op te treden en zij 
kunnen aan zulke komiteeleden of agenten de macht verlenen om andere 

personen aan te stellen als mede-komiteeleden of gemeenschappelike 
agenten. 

90. De direkteuren mogen zitting nemen in een buitenlands komitee 

wanneer zij zich tijdelik bevinden in het vreemde land waarin het komitee 

is aangesteld en zij kunnen deel nemen aan de verrichtingen van zodanig 

komitee en hebben dezelfde rechten en voorrechten als ieder ander 

lid van het komitee blijvend in dat vreemde land woonachtig. 
91. Een buitenlands komitee kan :— 

(a) een overdrachtskantoor van de maatschappij openen in het 
vreemde land waarvoor het is aangesteld en de huur en andere 
onkosten in verband daarmede betalen ;
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(b) engage and at their discretion remove or suspend a secretary, 

’ clerks, and servants in connection with the business of the 

company in a foreign country for which it is appointed and 

determine their duties and pay their salaries as fixed by the 
directors of the company ; 

(c) execute and sign transfers of shares in the foreign country for 

which it is appointed and do any act or thing necessary for 
effecting the transmission of such shares ; 

(d) issue and sign new certificates relating to shares transferred or 

to be transferred at the transfer office of the country for which 

the committee is appointed, replace any existing share cer- 

‘tificates, sub-divide shares, or replace defaced or worn out 

certificates upon production thereof to the committee and if 

any such certificate or any cheque, dividend warrant, or other 

document be lost or destroyed, the committee may upon proof 

to its satisfaction of the loss or destruction and on receiving 

such indemnity and giving such advertisement as it deems 

adequate, issue and sign a new certificate, dividend warrant, 

cheque, or other document in lieu thereof. A foreign com- 

mittee may charge fees and expenses in respect of all or any 

of the acts mentioned in this paragraph which may from time 

to time be payable under these regulations and may by its 

committee or its secretary give valid receipts for such fees. 

Every certificate relating to shares transferred at the transfer 

office in the country for which the committee is appointed 

shall be signed by two members of that committee and 

countersigned by its secretary or like officer ; 

(e) issue shares and certificates therefor when thereto authorised 

by resolution of the board of directors in such manner or form 

as the directors may‘from time to time prescribe, subject to 

the provisions of these regulations ; 

(f) do in the name of and on behalf of the company all such acts 

and things not specifically mentioned in these regulations as 

may in the judgment of the committee be necessary or con- 

venient for the exercise of any of the committee’s powers. 

92. Each member of a foreign committee may appoint an alternative 

committee man to act with full power during his own absence or in- 

ability to act, provided the appointment be confirmed by the foreign 

committee. 

93. It shall not be necessary for a member of a foreign committee 

to be a shareholder of the company. 

94. The meetings, proceedings, and acts of a foreign committee shall 

be governed by the provisions of these regulations relating to meetings 

proceedings, and acts of directors so far as the same are applicable and 

are not superseded by any express powers vested from time to time 

in the foreign committee by the directors. 

Disqualifications of Directors. 

95. The office of director shall be vacated— 

if he ives one month’s notice in writing to the board of the directors 

of his intention to resign office and his resignation be accepted 

by them ; 

if he ceases to be a director by virtue of section seventy-one of the 

Companies Act, 1922; or 

if he holds any other office of profit under the company except that 

of managing director or manager ; or 

if he becomes insolvent or assigns his estate for the benefit of or 
compounds with his creditors ; or 

if he is found lunatic or becomes of unsound mind ; or 

if he is absent from four consecutive meetings of the directors with- 

out special leave of absence given by the board provided all 

such four meetings be not held without a period of thirty days ; 

provided further that the board may not grant such special 

leave for more than six consecutive months unless the director 

is to be absent on the business of the company: this sub-clause 

shall not apply to a director represented by an alternate 

director ; 

if he is concerned or participates in the profits of any contract with 

the company: 

Provided that no director shall vacate his office by reason of his being 

a member of any company which has entered into contracts with or 

done any work for the company of which he is director if he has fully 

disclosed to the board of direetors his interest in such contract or work ; 

but a director shall not vote in respect of such contract or work, and if 

he does so vote his vote shall not be counted. 

(b) een sekretaris, klerken en dienstboden aanstellen, die het naar 
goedvinden kan ontslaan of schorsen, in verband met de 
zaken van de maatschappij in een vreemd land waarvoor het 
is aangesteld, en hun werkzaamheden vaststellen en hun 
salarissen betalen naar door de direkteuren van de maatschappij 
is vastgesteld. 

(c) overdrachten van aandelen verlijden en tekenen in het vreemde 
land waarvoor het is aangesteld en alle handelingen of dingen 
verrichten welke nodig zijn voor het tot standbrengen van de 
overdracht van zulke aandelen ; 

(d) nieuwe certifikaten uitgeven en tekenen met betrekking tot 
aandelen welke worden overdragen of overgedragen zullen 
worden op het overdrachtskantoor van het land waarvoor het 
komitee is aangesteld, bestaande aandeel-certifikaten vervangen, 
aandelen onderverdelen, of beschadigde of versleten certifikaten 
door nieuwe vervangen tegen overgave daarvan aan het komitee, 
ew indien zulk een certifikaat of een cheque, dividend bewijs, 
of ander dokument, verloren of vernietigd is, kan het komitee, 
wanneer het afdoend bewijs van het verlies of van de vernieti- 
ging ontvangt en nadat zodanige schadeloosstelling is gegeven 
en zodanige bekendmaking is geschied als het voldoende oordeelt 
in de plaats daarvan een nieuw certifikaat, dividendbewijs, 
cheque of ander dokument uitgeven en tekenen. Hen buiten- 
lands komitee kan vergoedingen en kosten in rekening brengen 
ten opzichte van alle of van een der handelingen in deze para- 
graaf genoemd, welke van tijd tot tijd krachtens deze regulaties 
betaalbaar zijn en kan door zijn komitee of door zijn sekretaris 
geldige ontvangbewijzen voor zodanige vergoedingen geven. 
Teder certifikaat dat betrekking heeft op aandelen overge- 
dragen op het overdrachtskantoor in het land waarvoor het 
komitee is aangesteld wordt getekend door twee leden en 
medeondertekend door de sekretaris of dergelijke ambtenaar 
van dat komitee. 

(e) aandelen uitgeven en certifikaten daarvoor, na machtiging 
daartoe door een besluit van de raad van direkteuren, op zulk 
een wijze en in zodanige vorm als de direkteuren van tijd tot 
tijd met inachtneming van de bepalingen van deze regulaties 
bepalen ; 

(f )mamens en ten behoeve van de maatschappij alle zodanige 
handelingen en dingen doen welke niet bepaaldelik in deze 
regulaties genoemd zijn en die naar het oordeel van het komitee 
nodig of gepast zijn voor de uitoefening van een van de be- 
voegdheden van het komitee. 

_ 92. Teder lid van een buitenlands komitee kan een alternatief komitee- 
lid benoemen met volle bevoegdheid om gedurende zijn afwezigheid of 
ontstentenis op te treden, mits de aanstelling door het buitenlands 
komitee wordt goedgekeurd. - 

93. Het is niet nodig dat een lid van een buitenlands komitee tevens 
aandeelhouder van de maatschappij is. 

94. De vergaderingen, verrichtingen en handelingen van een buiten- 
lands komitee worden geregeld door de bepalingen van deze regulaties 
met betrekking tot vergaderingen, verrichtingen en handelingen van 
direkteuren voor zover zij van toepassing zijn en niet zijn opgeheven 
door uitdrukkelike bevoegdheden welke van tijd tot tijd door de 
direkteuren aan het buitenlands komitee verleend zijn. 

Diskwalifikaties van Direkteuren. 

95. Het ambt van een direkteur wordt vakant :— 
indien hij een maand van tevoren schriftelik aan de raad van direk- 

teuren kennis geeft dat hij voornemens is zijn ambt neer te 
leggen en zijn ontslag door de direkteuren aangenomen wordt ; 

indien hij ophoudt direkteur te zijn krachtens artikel een en zeventiy 
van de Wet op Maatschappijen van 1922; of 

indien hij bij de maatschappij een ambt bekleedt waaraan voordeel 
verbonden is, behalve dat van besturend direkteur of bestuurder; 

oO 
indien hij insolvent wordt, of zijn boedel overgeeft aan zijn kredi- 

teuren of met hen tot een vergelijk komt; of 
indien hij krankzinnig blijkt te zijn of in zijn geestvermogens 

gekrenkt wordt; of 
indien hij van vier achtereenvolgende vergaderingen van de 

direkteuren zonder verlof van de raad afwezig is mits al de 
vier vergaderingen niet binnen een tijdperk van dertig dagen 
gehouden worden en met dien verstande verder dat de raad 
zulk speciaal verlof voor niet langer dan zes maanden mag 
toestaan, tenzij de direkteur voor de zaken van de maatschappij 
afwezig is. Dit sub-artikel vindt geen toepassing op een 
direkteur die door een alternatief direkteur vertegenwoordigd 
wordt ; . 

indien hij belang heeft bij of aandeel heeft in de winsten van een 
kontrakt met de maatschappij : 

Met dien verstande dat geen direkteur zijn ambt verliest omdat hij 
lid is van een maatschappij die kontrakten heeft aangegaan met of 
werk gedaan heeft voor de maatschappij waarvan hij direkteur is, indien 
hij de raad van direkteuren ten volle in kennis gesteld heeft met zijn 
belangen bij zulk kontrakt of werk; doch een direkteur moet zich 
met betrekking tot zodanig kontrakt of werk van stemmen onthouden 
en, als hij stemt, wordt zijn stem niet medegerekend.  
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Rotation of Directors. 

96. At the first ordinary meeting of the company the whole of the 
directors shall retire from office, and at the ordinary meeting in every 
subsequent year one-third of the directors for the time being, or if their 
number is not three or a multiple of three, then the number nearest to 
one-third, shall retire from office. 

97. The directors to retire in every year shall be those who have been 
longest in office since their last election, but as between persons who 
became directors on the same day those to retire shall, unless they other- 
wise agree among themselves, be determined by lot. 

98. A retiring director shall be eligible for re-election. 

99. The company at the general meeting at which a director retires 
in manner aforesaid may fill up the vacated office by electing a person 
thereto. 

100. If at any meeting at which an election of directors ought to take 
place the places of the vacating directors are not filled up, the meeting 
shall stand adjourned till the same day in the next week at the same 
time and place, and if at such adjourned meeting the places of the 
vacating directors are not filled up the vacating directors, or such of 
them as have not had their places filled up shall be deemed to have 
been re-elected at such adjourned meeting. 

101. The company may from time to time in general meeting increase 
or reduce the number of directors, and may also determine in what 
rotation such increased or reduced number is to go out of office. 

102. Unless the shareholders otherwise determine in general meeting 
any casual vacancy occurring in the board of directors may be filled 
up by the directors, but the person so chosen shall be subject to retire- 
ment at the same time as if he had become a director on the day on which 
the director in whose place he is appointed was last elected a director. 

103. The directors shall have power at any time, and from time to 
time, to appoint a person as an additional director who shall retire from 
office at the next following ordinary general meeting, but shall be eligible 
for election by the company at that meeting as an additional director. 

104. The company may by extraordinary resolution remove any 
director before the expiration of his period of office, and may by an 
ordinary resolution appoint another person in his stead ; the person so 
appointed shall be subject to retirement at the same time as if he had 
become a director on the day on which the director in whose place he is 
appointed was last elected a director. 

Proceedings of Directors. 

105. The directors may meet together for the despatch of business, 
adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit. Ques- 
tions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. 
In case of an equality of votes the chairman shall have a second or cast- 
ing vote. A director may, and the secretary on the requisition of a 
director shall, at any time summon a meeting of the directors. 

106. The quorum necessary for the transaction.of the business of the 
directors may be fixed by the directors, and unless so fixed shall (when 
the number of directors exceeds three) be three. 

107. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy 
in their body, but, if and so long as their number is reduced below the 
number fixed by or pursuant to the regulations of the company as the 
necessary quorum of directors the continuing directors may act for the 
purpose of increasing the number of directors to that number, or of 
summoning a general meeting of the company, but for no other purpose. 

108. The directors may elect a chairman of their meetings and deter- 
mine the period for which he is to hold office ; but if no such chairman 
is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five 
minutes after the time appointed for holding the same, the directors 
present may choose one of their number to be chairman of the meeting. 

109. The directors may delegate any of their powers to committees 
consisting of such member or members of their body as they think fit : 
any committee so formed shall, in the exercise of the powers so delegated. 
conform to any regulations that may be imposed on them by the 
directors. 

110. A committee may elect a chairman of their meetings: if no 
such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present 
within five minutes after the time appointed for holding the same, the 
members present may choose one of their number to be chairman of 
the meeting. 

111. A committee may meet and adjourn as they think proper. 
Questions arising ut any meeting shall be determined by a majority of 
votes of the members present, and in case of an equality of votes the 
chairman shall have a second or casting vote. 

112. All acts done by any meeting of the directors or of a committee 
of directors, or by any person acting as a director shall, notwithstanding 
that it be afterwards discovered that there was some defect in the ap- 
pointment of any such directors or persons acting as aforesaid, or that 
they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person 
had beeu duly appointed and was qualified to be a director. 

  

Aftreden van Direkteuren volgens Rooster. 

96. Op~de eerste gewone vergadering van de maatschappij treden 
alle direkteuren af, en op de gewone vergadering in elk volgend jaar 
treedt één-derde der direkteuren, die dan dit ambt bekleden, of, indien 
hun aantal geen drie of een veelvoud van drie bedraagt, dan het aantal dat 
het dichtst bij één-derde komt af. : 

97. De direkteuren die elk jaar moeten aftreden zijn diegenen die het 
langst hun ambt hebben bekleed sedert hun laatste verkiezing, doch 
bij personen die op dezelfde dag direkteur zijn geworden, wordt, tenzij 
zij onderling anders besluiten, door het lot beslist. 

98. Een aftredend direkteur kan dadelik herkozen worden. 
99. De maatschappij kan op de algemene vergadering waarop een 

direkteur op de voornoemde wijze aftreedt in de vakature voorzien door 
daarvoor een persoon te verkiesen. 

100. Indien op een vergadering, waarop een verkiezing van direkteuren 
behoort plaats te hebben, de plaatsen van de aftredende direkteuren 
niet worden bezet, wordt de vergadering verdaagd tot dezelfde dag in 
de volgende week op dezelfde tijd en plaats en indien op zodanige ver- 
daagde vergadering de plaatsen van de aftredende direkteuren niet 
worden bezet, worden de aftredende direkteuren, of diegenen van hen 
wier plaatsen niet bezet zijn, geacht herkozen te zijn op zodanige 
verdaagde vergadering. 

101. De maatschappij kan van tijd tot tijd op een algemene vergade- 
ring het aantal direkteuren vermeerderen of verminderen, en kan ook 
bepalen volgens welk rooster zodanig vermeerderd of verminderd aantal 
moet aftreden. 

102. Tenzij de aandeelhouders op een algemene vergadering anders 
besluiten wordt een toevallige vakature, die zich in de raad van direk- 
teuren voordoet, door de direkteuren bezet, doch de aldus verkozen 
persoon moet op dezelfde tijd aftreden als ware hij direkteur geworden 
op de dag waarop de direkteur in wiens plaats hij werd benoemd, het 
laatst tot direkteur werd verkozen. 

103. De direkteuren hebben te allen tijde, en van tijd tot tijd, de 
bevoegdheid om een persoon aan te stellen als ekstra direkteur, die op de 
eerstvolgende gewone algemene vergadering aftreedt, doch op die 
vergadering door de maatschappij als een ekstra direkteur herkozen kan 
worden. 

104, De maatschappij kan een direkteur bij buitengewoon besluit 
voor het verstrijken van zijn ambtstijd verwijderen en bij een gewoon 
besluit iemand anders in zijn plaats aanstellen; de aldus aangestelde 
persoon moet op dezelfde tijd aftreden als ware hij direkteur geworden 
op de dag waarop de direkteur, in wiens plaats hij werd aangesteld, 
het laatst tot direkteur werd verkozen. 

Handelingen van Direkteuren. 

105. De direkteuren kunnen vergaderen voor het afdoen van zaken, 
hun vergaderingen verdagen of op andere wijze regelen, zoals zij wenselik 
oordelen. Vraagpunten die zich op een vergadering voordoen worden 
bij meerderheid van stemmen beslist. In geval van staking van stemmen 
heeft de voorzitter een tweede of beslissende stem. Een direkteur kan, 
en de sekretaris moet op verzoek van een direkteur, te eniger tijd een 
vergadering van direkteuren bijeenroepen. 

106. Het kworum dat nodig is voor het afhandelen van zaken door de 
direkteuren kan door de direkteuren worden vastgesteld en bedraagt 
tenzij aldus vastgesteld (wanneer het aantal direkteuren meer dan 
drie bedraagt) het getal van drie. ‘ 

107. De aanblijvende direkteuren kunnen niettegenstaande een 
vakature in hun midden handelend optreden doch, indien, en zolang 
hun aantal minder bedraagt dan het aantal dat vastgesteld is door 
of ingevolge de regulaties van de maatschappij als het vereiste kworum 
van direkteuren, kunnen de aanblijvende direkteuren stappen nemen 
ten einde het aantal direkteuren tot dat getal te verhogen, of om een 
algemene vergadering van de maatschappij bijeen te roepen, doch 
voor geen andere doeleinden. 

108. De direkteuren kunnen een voorzitter kiezen voor hun vergade- 
ringen en het tijdperk vaststellen waarvoor hij als zodanig zal optreden ; 
doch indien geen zodanig voorzitter is verkozen, of indien op een ver- 
gadering de voorzitter niet binnen vijf minuten na de voor het houden 
van de vergadering bepaalde tijd tegenwoordig is, kunnen de tegen- 

verkiezen. 
109. De direkteuren kunnen hun bevoegdheden overdragen aan 

komitees, bestaande uit zulk lid of zulke leden van hun lichaam als 
zij voegzaam achten; een aldus gevormd komitee houdt zich bij de 
ultoefening van de aldus overgedragen bevoegdheden, aan de regels 
welke hem door de direkteuren zijn voorgeschreven. 

110. Ken komitee kan een voorzitter voor zijn vergaderingen kiezen ; 
indien geen zodanige voorzitter is gekozen, of indien op een vergadering 
de voorzitter niet binnen vijf minuten na de voor het houden van de 
vergadering bepaalde tijd tegenwoordig is, kunnen de aanwezige leden 
een hunner tot voorzitter van de vergadering verkiezen. 

111. Een komitee kan vergaderen en zijn vergaderingen verdagen 
naar goedvinden. Kwesties die zich op een vergadering mogen voordoen 
worden door een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden 
beslist en ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter een 
tweede of beslissende stem. 

112. Alle handelingen, door een vergadering van direkteuren of door 
een komitee van direkteuren, of door een als direkteur optredend persoon, 
verricht, zijn, niettegenstaande later ontdekt wordt dat er een verzuim 
plaats heeft gehad bij de aanstelling van zodanige direkteuren of 
personen, handelend als voorzegd, of dat zij of een hunner niet benoem- 
baar waren, even geldig als ware elk zodanig persoon behoorlik aangesteld   en als ware hij benoembaar tot direkteur. 

woordig zijnde direkteuren een hunner tot voorzitter van de vergadering. 

CXXXV
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Dividends Bonus and Reserve. 

113. The company in general meeting may declare dividends, 

114, The directors may from time to time pay to the members such 

interim dividends as appear to the directors to be justified by the profits 

of the company. 

115. No dividend shall be paid otherwise than out of profits. 

116, Subject to the rights of persons (if any) entitled to shares with 

special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid 

according to the amounts paid on the shares, but if and so long as nothing 

is paid up on any of the shares in the company dividends may be declared 

and paid according to the amounts of the shares. No amount paid 

on a share in advance of calls shall, while carrying interest, be treated 

for the purposes of this article as paid on the share. 

117. The directors may, before recommending any dividend, set aside 

out of the profits of the company such sums as they think proper as 4 

reserve or reserves, which shall, at the discretion of the directors be 

applicable for meeting contingencies or for equalising dividends, or foi 

any other purpose to which the profits of the company may be properly 

applied and pending such application may, at the like discretion, either 

be employed in the business of the company or be invested in such in- 

vestments (other than shares of the company) as the directors may 

from time tc time think fit. 

registered as joint holders of any share 118. If several persons are 
dividend payable any one of them may give effectual receipts for any 

on the share. 

119. Notice of any dividend that may have been declared shall be 

given in manner hereinafter mentioned to the persons entitled to share 

therein. : 

220, The directors may deduct from the dividends or bonus payable 

to any member all such claims or sums of money which may be due from 

time to time to the company on account of calls or otherwise. No 

dividend or bonus shall bear interest against the company, and any 

dividend or bonus remaining unclaimed for a period of five years from 

this declaration may, provided notice of the declaration has been given 

by advertisement to the person entitled thereto and sent to his last 

registered address, be forfeited by resolution of the directors for the 

benefit of the company. 

121. Every dividend or bonus may be paid by cheque, warrant, coupon, 

or otherwise as the directors may from time to time determine, and shall, 

if paid otherwise than by coupon, either be sent by post to the last re- 

gistered address of the member entitled thereto or be given to him 

personally, and the receipt or endorsement on the cheque or warrant 

of the person whose name appears in the register as the shareholder, or his 

duly authorised agent or the surrender of any coupon shall be a good 

discharge to the company in respect thereof. 

122, The company shall not be responsible for the loss in transmission 

of any cheque, warrant, coupon, or other document sent through the 

post to the registered address of any member, whether or not it was 

so sent at his request. 

Accounts. 

123. The directors shall cause true accounts to be kept— 

of the sums of money received and expended by the company 

and the matter in respect of which such receipt and expendi 

ture takes place; and ; 

of the assets and liabilities of the company. 

124, The books of account shall be kept at the registered office of the 

company or at such other place or places as the directors think fit, and 

shall always be open to the inspection of the directors. 

125. The directors shall from time to time determine whether and to 

what extent and at what times and places and under what conditions 

or regulations the accounts and books of the company or any of them 

shall be open to the inspection of members not being directors, and no 

member (not being a director) shall have any right of inspecting any 

account or book or document of the company except as conferred by 

statute or authorised by the directors or by the company in general 

meeting. 

126. Once at least in every year the directors shall lay before the 

company, in general meeting a profit and loss account for the period 

since the preceding account or (in the case of the first account) since 

the incorporation of the company, made up to a date not more than six 

months before such meeting. 

127. A balance sheet shall be made out in every year and laid before 

the company in general meeting made up to a date not more than six 

months before such mecting. ‘The balance sheet shall be accompanied 

by a report of the directors as to the state of the company’s affairs, and 

the amount which they recommend to be paid by way of dividend, 

and the amount, if any, which they propose to carry to a reserve fund. 

128. A copy of the balance sheet and report shall, seven days previously 

to the meeting, be sent to the persons entitled to receive notices of general 

meetings in the manner in which notices are to be given hereunder. 

Dividenden, Bonus en Reserve. 

118. De maatschappij kan op een algemene vergadering dividenden 

vaststellen. 
114. De direkteuren kunnen van tijd tot tijd aan de leden zulke tussen- 

tijdse dividenden uitkeren als hun met het oog op de winsten van de 

maatschappij gerechtvaardigd voorkomen. 

115. Dividend wordt slechts uit de winsten betaald. 

116. Behoudens de rechten van personen, die gerechtigd zijn tot aan- 

delen met speciale rechten wat betreft dividenden, worden alle dividen- 

den. vastgesteld en uitbetaald overeenkomstig de op de aandelen be 

taalde bedragen, doch indien en zolang op de aandelen in de maatschappij 

niets is gestort, kunnen dividenden worden vastgesteld en uitbetaal 

overeenkomstig de bedragen van de aandelen. Geen bedrag, op een 

aandeel gestort alvorens de opvraging daartoe werd gedaan, wordt, zolang 

rente daaropbetaald wordt, voor de doeleinden van dit artikel beschouwd 

als storting op het aandeel te zijn betaald. 

117. De direkteuren kunnen, alvorens een dividend aan te bevelen, 

uit de winsten van de maatschappij zulke sommen ter zijde zetten als 

zij wenselik oordelen voor een reserve of reserven, welke, ter diskretie 

van de direkteuren gebruikt kunnen worden tot dekking in onvoor- 

ziene omstandigheden of om dividenden gelijk te maken, of voor enig 

ander doel waarvoor de winsten van de maatschappij rechtens aange- 

wend kunnen worden en dezelve kunnen, hangende zulk gebruik, even- 

eens ter diskretie van de direkteuren, of gebruikt worden voor de zaken 

van de maatschappij, of op zulk een wijze belegd worden (op andere wijze 

dan in aandelen van de maatschappij) als de direkteuren van tijd tot 

tijd ~:-nselik oordelen. 
118. Indien verschillende personen als gezamenlike houders van een   aandeel geregistreerd zijn, kan elk hunner geldige kwijting geven voor 

een dividend dat op het aandeel betaalbaar is. . 

| 119. Kennisgeving van een vastgesteld dividend geschiedt op de 

hierna vermelde wijze aan de personen welke daarop gerechtigd zijn. 

120. De direkteuren kunnen van de dividenden of bonus, welke aan 

een lid betaalbaar zijn, alle vorderingen of bedragen aftrekken, welke van 

tijd tot tijd aan de maatschappij verschuldigd zijn ten opzichte van 

opvragingen of anderszins. De maatschappij betaalt geen rente op een 

dividend of bonus en een dividend of bonus welke gedurende een tijd- 

perk van vijf jaar na de vaststelling daarvan onopgesist zijn gebleven kun- 

nen mits aan de daartoe gerechtigde persoon door middel van advertentie 

en aan zijn laatst geregistreorde adres kennis van de vaststelling is 

gegeven, door besluit van de direkteuren ten voordele van de maat- 

schappij verbeurd verklaard worden. 
121. Ieder dividend of bonus kan per cheque, lastbrief, coupon of 

anderzins betaald worden, naar de direkteuren van tijd tot tijd bepalen, en 

moet indien op andere wijze dan door coupon betaald, of per 

post verzonden worden aan het laatst geregistreerde adres van de daar- 

toe gerechtigde persoon, of aan hem persoonlik overhandigd worden, en 

de kwijting van of endossement op de cheque of lastbrief door de persoon- 

wiens naam in het register voorkomt als de aandeelhouder, of zijn behoor- 

lik gemachtigde agent, of de afgifte van een coupon, is voor de maat- 

schappij een geldig bewijs van voldoening daarvan. 

122. De maatschappij is niet aansprakelik wanncer een per post aan 

het geregistreerde adres van een lid verzonden cheque, lastbrief, coupon, 

of ander dokument onderweg verloren raakt, onverschillig of de ver- 

zending al dan niet op verzock van dat lid is geschied. 

Rekeningen. 

123. De direkteuren doen juiste rekening houden— 

van de door de maatschappij.ontvangen en uitgegeven bedragen en 

de zaak met betrekking waartoe zulke ontvangst of uitgave 

plaats vindt; en 

van de baten en lasten van de maatschappij. 

124. De rekeningboeken worden bewaard op het geregistreerde 

kantoor van de maatschappij of op zulke andere plaats of plaatsen als de 

direkteuren dienstig achten, en liggen steeds voor de direkteuren ter 

inzage. 
125. De direkteuren stellen van tijd tot tijd vast of en in hoeverre en op 

welke tijden en plaatsen en op welke voorwaarden of krachtens welke 

regulaties de rekeningen en boeken van de maatschappij of sommige 

ervan ter inzage liggen voor leden die geen direkteuren zijn, en een lid, 

dat geen direkteur is, heeft niet het recht om van rekeningen, boeken of 

dokumenten van de maatschappij inzage te verlangen, tenzij hem dat 

recht bij de wet verleend is of dat hij daartoe van de direkteuren of van 

de maatschappij op een algemene vergadering machtiging ontvangt. 

126. Minstens eenmaal per jaar leggen de direkteuren aan de maat- 

schappij op een algemene vergadering een winst- en verliesrekening voor 

dekkende het tijdperk verlopen sedert de vorige rekening of (in het 

geval van de eerste rekening) sedert de inlijving van de maatschappij, 

bijgewerkt tot op zes maanden of korter voor zodanige vergadering. 

127. Ieder jaar wordt een balansstaat opgemaakt en aan de maat- 

schappij voorgelegd op een algemene vergadering bijgewerkt tot op 

zes maanden of korter voor zodanige vergadering. De balansstaat 

gaat vergezeld van een rapport van de direkteuren aangaande de staat 

van zaken van de maatschappij, en het bedrag dat zij voorstellen als 

dividend uit te betalen, en het bedrag dat zij eventueel voorstellen in een 

reservefonds te storten. 
128. Een afschrift van de balansstaat en het rapport worden, zeven 

dagen voor de vergadering, gezonden aan de per onen die gerechtigd 

zijn kennisgevingen van algemene vergaderingen te ontvangen op de wijze 

waarop kennisgevingen volgens deze statuten moeten geschieden.  
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Audit. | 

129, Auditors shall be appointed and their duties regulated in accord- 
ance with sections ninety-nine and one hundred of the Companies Act, 
1922, or.any statutory modification thereof for the time being in ferce. 

Notices. 

130. A notice may be given by the company to any member either 
by advertisement or personally, or by sending it through the post in a 
prepaid letter addressed to such member at his registered address, or 
(if he has no registered address in the Union) at the address (if any) 
within the Union supplied by him to the company for the giving of 
notices to him. Any notice which may be yiven by advertisement 
shall be inserted in the Gazette and in such newspapers as the directors 
may from time to time determine. 

131. Whenever a notice is to be given personally or sent by post, 
the notice may be given by the company to the joint holders of a share 
by giving the notice to the joint holder named first in the register in 
respect of the share. 

132. Whenever a notice is to be given personally or sent by post 
the notice may be given by the company to the persons entitled to a 
share in consequence of the death or insolvency of a member by sending 
it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or 
by the title of representatives of the deceased, or trustee of the insolvent 
or by any like description at the address (if any) in the Union supplied 
for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or (until such 
address has been so supplied) by giving the notice in any manner in which 
the same might have been given if the death or insolvency had not 
occurred. 

133. Notice of every general meeting shall be given in some manner 
hereinbefore authorised to (a) every member of the company (includ- 
ing bearers of share warrants) except, in the case of notices to be given 
personally or sent by post, those members who (having no registered 
address within the Union) have not supplied to the company an address 
within the Union for the giving of notices to them and also to (b) every 
person entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a 
member who, but for his death or insolvency, would be entitled to receive 
notice of the meeting. No other persons shall be entitled to receive 
notices of general meeting. 

134, Any notice, if given by post, shall be deemed to have been served 
at the time when the letter containing the same is put into the Post Office, 
any any notice given by advertisement shall be deemed to have been 
given on the day upon which the advertisement was published in the 
Gazette, and in proving the giving of the notice sent by post it shall be 
sufficient to prove that the letter containing the notice was properly 
addressed and put into the Post Office. 

135. A notice given to any member shall be binding on all persons 
claiming on death, or by any transmission of his interests, 

136. The signature to any notice given by the company may be written 
or printed, or partly written and paitly printed. : 

137. When a given number of days’ notice or notice extending over 
any other period is required to be given, the day of service shall be 
counted in such number of days or period. — 

e 

Miscellaneous. 

188. If the provisions of these regulations are in any way incon 
sistent with the provisions of the Companies Act, 1922, or any other 
law, the provisions of that Act or other law shall prevail, and these 
regulations shall be read in all respects subject to that Act or that 
other law. 

Second Schedule. | 

THE COMPANIES ACT, 1922, 

Statement in lieu of prospectus lodged by Limited 
pursuant to section eighty of the Companies Act, 1922. 

Presented for filing by 

The Companies Act, 1922. 
Limited. 

STATEMENT IN Ligu oF PRosPECIUS. 

  

  

    

The nominal capital of the company .. £ 

Divided into oh A os se Shares of £ each. 
che £ cee 

” £ > - 

9 £ ” 

Names, descriptions and addresses of directors 
or proposed directors. 

Auditeren van*Rekeningen. 

129, Auditeurs worden benoemd en hun werkzaamheden worden 
geregeld overeenkomstig artikels negen en negentig en honderd van d 
Wet op Maatschappijen van 1922 of een wettelike wijziging daarvan 
welke dan van kracht is. 

Kennisgevingen. 

' 130. Kennisgeving door de maatschappij aan een lid kan geschieden of 
per advertentie, of persoonlik, 6f door deze per post te verzenden pet 
gefrankeerde brief gericht aan het geregistreerde adres van het lid, of 
(indien hij geen geregistreerd adres in de Unie heeft) aan het éventueel 
adres in de Unie, dat door hem aan de maatschappij voor het doen van 
kennisgevingen aan hem is verstrekt. Kennisgevingen welke bij adver- 
tentie mogen geschieden worden in de Staa'skoerunt geplaatst en in die 
nieuwsbladen welke de direkteuren van tijd tot tijd daarvoor aanwijzen. 

131. Indien een kennisgeving persoonlik afgegeven of per post ver- 
zonden moet worden, kan door de maatschappij aan de gemeenschap- 
pelike houders van een aandeel kennis gegeven worden door kennis te 
geven aan de gemeenschappelike houder die in het register het eerst 
wordt genoemd met betrekking tot het aandeel. 

132. Indien een kennisgeving persoonlik afgegeven of per post ver- 
zonden moet worden, kan de maatschappij aan personen die tot een 
aandeel gerechtigd zijn tengevolge van het overlijden of de insolventie 
van een lid, kennis geven door de kennisgeving per gefrankeerde brief 
te verzenden, geadresseerd aan hen bij naam, of als vertegenwoordigers 
van de overledene, of als kurator van de insolvent,; of met een dergelijke 
omschrijving aan het eventueel adres in de Unie, voor dit doel ver- 
strekt door de personen die aanspraak maken aldus gerechtigd te zijn, 
of (totdat zulk een adres is verstrekt door kennis te geven op de wijze 
waarop zulks zou kunnen gedaan zijn indien het overlijden of de insol- 
ventie niet had plaats gehad. 

133. Kennisgeving van een algemene vergadering geschiedt op een 
der bovengenoemde wijzen aan (a) elk lik van de maatschappij (houders 
van aandeelbewijzen inbegrepen) met uitzondering, in het geval dat 
de kennisgevingen persconlik afgegeven of per post verzonden moeten 
worden aan die leden die geen geregistreerd ‘adres in de Unie hebbend, 
aan de maatschappij geen adres in de Unie hebben verstrekt voor het 
doen van kennisgevingen aan hen, en ook aan (b) elk persoon die ge- 
rechtigd is tot een aandeel ten gevolge van het overlijden of de insol- 
ventie van een lid dat, indien het niet was overleden of insolvent ge- 
worden, gerechtigd zou zijn kennisgeving van de vergadering te ont- 
vangen. Geen andere personen zijn gerechtigd kennisgevingen van alge- 
mene vergaderingen te ontvangen. ; 

134. Indien een kennisgeving per post geschiedt wordt deze geacht 
behoorlik gedaan te zijn op het tijdstip waarop de brief, welke dezelve 
bevat, op de post wordt gedaan en indien een kenisgeving bij advertentie 
geschiedt wordt deze geacht te zijn gedaan op de dag waarop de adver- 
tentie inde Staatskzerant verschenen is, en tot bewijs van het verzenden 
van de kennisgeving per post is het voldoende te bewijzen dat de brief 
welke de kennisgeving bevat behoorlik geadresseerd en op de post 
gedaan is. 

135. Een aan cen lid gegeven kennisgeving is bindend voor alle 
personen die bij zijn dood of bij een overdracht van zijn belangen aan- 
spraken doen gelden. - 

136. De ondertekening van con kennisgeving door de maatschappij 
mag geschreven of gedrukt, of gedeeltelik geschreven en gedeeltolik 
gedrukt, zijn. 

137, Indien een kennisgeving binnen een bepaald aantal dagen of 
binnen een ander tijdperk gedaan moet worden, wordt de dag van 
aanbieding in het aantal dagen of tijdperk medegerekend. 

Gemengd. 

138. Indien de bepalingen van deze regulaties op een of andere wijze 
in strijd zijn met de bepalingen van de Wet op Maatschappijen, 1922, of 
andere wetten, gelden de bepalingen van die Wet of van die andere wetten 
en deze regulaties moeten in alle opzichten worden uitgelegd als 
vallende onder die Wet of die andere wetten. 

Tweede Bijlage. 

WET OP MAATSCHAPPIJEN, 1922. 

Opgaaf in plaats van prospektus, gedeponeerd door 
joo overeenkomstig artikel tachtig van de Wet op Maatschappijen, 

22. 
Aangeboden ter bewaring door 
Wet op Maatschappijen 1922. 

OpGaar IN PLAATS VAN PROSPEKTUS. 

Beperkt. 

  

Nominaal kapitaal yan de maatschappij 

Verdeeld in i. ai 

1 | & 
  

7 | Aandelen van £ 

Namen, beschrijvingen en adressen van 
direkteuren of voorgestelde direkteuren,     
  

OXXxXvil=
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Minimum subscription (if any) fixed by the 

memorandum or articles of association on 

which the company may proceed to allot- 

ment. . 

Minimum intekening zoo die er is vastgesteld 
door de Akte van Oprichting of door de 
Statuten waarna de maatschappij tot toe- 
kenning kan overgaan. - 

  

Number and amount of shares and debentures 

agreed to be issued as fully or partly paid 
up otherwise than in cash. 

The consideration for the intended issue of 

such shares and debentures. 

Names and addresses of * vendors of property 

purchased or acquired, or proposed to be 

+ purchased or acquired by the company. 

Amount (in cash shares or debentures) pay- 
able to each separate vendor. 

1, shares of £ 
paid. 

2. shares upon 
which £ per 
share credited as 
paid. 

3. debenture £ 
4, Consideration. 

  

Amount (if any) paid or payable (in cash or 

shares of debentures) for any such property 

specifying amount (if any) paid or payable 

for goodwill. 

Total purchase 
price £ 

Cash . & 
Shares .£ 
Debentures ~£ 

Good-will J €£ 

£ 

  

Amount (if any) paid or payable as commission 

for subscribing or agreeing to subscribe or 

procuring or agreeing to procure subscrip- 

tions for any shares or debentures in the 

company or 
Rate of such commission 

Amount paid 
Amount payable 

Rate per cent. 

  

Estimated amount of preliminary expenses. £ 
  

Amount paid or intended to be paid to any 

promoter. 
Consideration for such payment. 

Name of promoter. 
Amount £ . 
Consideration : 

Aantal en bedrag van aandelen en obligaties 

die zullen worden uitgegeven als geheel 
of gedeeltelik gestort anders dan in kon- 
tanten. 

Redenen voor de voorgenomen uitgifte van 

zodanige aandelen en obligaties. 

1, aandelen van£  ge- 
stort. 

2. aandelen waarop £ 
per aandeel gekredi- 
teerd als gestort. 

3. obligaties £ 
4. Redenen. 

  

Namen en adressen van* verkopers van eigen- 

dom door de maatschappij aangekocht of 

verkregen of voorgesteld te wordent aan- 

gekocht of verkregen. Bedrag (in kontan- 

ten, aandelen of ‘obligaties) betaalbaar aan 
iedere afzonderlike verkoper. 
  

Bedrag eventueel betaald of betaalbaar (in 

kontanten, aandelen, of obligaties) voor 

zodanig eigendom met vermelding van 

het bedrag eventueel betaald of te betalen 
voor de stand en kliéntéle.   Totale koopsom 

Kontant 
Aandelen 
Obligaties h

t
h
 

, 

Standenklintste = 

£ 
  

Bedrag eventueel betaald of te betalen als kom- 

missie voor inschrijving of belofte van in- 

schrijving of verschaffing of belofte van 

verschaffing van inschrijvingen voor aan- 

delen of obligaties in de maatschappij. 

Betaald bedrag 
Te betalen bedrag 

  

  

  

  

Dates of and parties to every material contract 

(other than contracts entered into in the 

ordinary course of the business intended to 

be carried on by the company or entered 

into more than two years before the filing 

of this statement). 
  

Time and place at which such contracts or 
copies thereof may be inspected. 
  

Names and addresses of the auditors of the 

company. 

Bedrag van zulke kommissie . . Percent. . 

Geschat bedrag van voorafgaande kosten .. | £ 

Betaald of te betalen bedrag aan promotors.. | Naam van promotor. 

Redenen voor zodanige betaling Bedrag £ 
Redenen : 

  

Datums van en partijen bij belangrijke kon- 

trakten (niet zijnde kontrakten aangegaan 

in de gewone loop van zaken bedoeld om 

te worden uitgevoerd door de maatschappij 

of aangegaan meer dan twee jaar voor de 
overlegging van deze opgaaf). 
  

Tijd waarop en plaats waar zulke kontrakten 

of afschriften daarvan kunnen worden in-   
  

Full particulars of the nature and extent of the 

interest of every director in the promotion 

of or in the property proposed to be ac- 

quired by the company or where the interest 

of such a director consists in being a member 

of a partnership the nature and extent of 

the interest of the partnership with a state- 

ment of all sums paid or agreed to be paid 

to him or to the partnership in cash or 

shares or otherwise by any person either to 

induce him to become or to qualify him as a 

director or otherwise for services rendered 

by him or by the partnership in connection 

with the promotion or formation of the 
company. 

Whether the articles contain any provisions 

precluding holders of shares or debentures 

receiving and inspecting balance sheets or 

reports of the auditors or other reports. 

/ Nature of the provi- 
sions.   

  

* For definition of vendor, see section seventy-nine (2) of the Compani®* 

Act, 1922. 

+ See section seventy-nine (3) of the Companies Act, 1922. 

(Signature of the persons above named as directors or proposed 

directors or of their agents authorised in writing.) 

gezien. 
  

Namen en adressen van de auditeurs van 

de maatschappij. 
  

Volledige biezonderheden van de aard en 

omvang van het belang van elke direkteur 

bij het voorbereiden van, of in het eigendom 

bedoeld te worden verkregen door de maat- 

schappij of waar het belang van zulk een 

direkteur bestaat in het lid zijn van een 

vennootschap de aard en omvang van het 

belang van de vennootschap met een opgaat 

van alle bedragen betaald of beloofd te 

betalen aan hem of aan de vennootschap in 

kontanten of aandelen of anderszins door 

iemand, hetzij om hem te bewegen direkteur 

te worden of om hem als zodanig te kwali- 

ficeren of anderszins voor diensten door hem 

of door de vennootschap bewezen in ver- 

band met wet voorbereiden of oprichten 
van de maatschappij. 

1 

  

Of de artikels bepalingen bevatten welke 

houders van aandelen of obligaties ui'- 

sluiten van het ontvangen en inspekteren 

van balansstaten of rapporten van de 
auditeuren of andere rapporten. 

    
  

Wet op Maatschappijen, 1922. 
}Zie artikel negen en zeventig   daartoe gemachtigde agenten.) 

*yoor definitie van verkoper zie artikel negen en zeventig (2) van de 

(3) van de Wet op Maatschappijen, 1922. 

(Handtekening van de personen hier boven als direkteuren of 

voorgestelde direkteuren genoemd, of van hun schriftelik
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Third Schedule. 

FIRST TABLE. 

TaBLE or FrEs To BE Parp By a ComPANY (OTHER THAN A FOREIGN 
CoMPANY) UNDER THIS ACT. 

£ os. d. 
(1) For registration of the certified copy of the original : 

memorandum of association e - “* eo 170 6 
(2) For registration of an altered memorandum of association 

or a substituted memorandum and articles of associa- 
tion and the order of court confirming the same . 010 0 

(3) For registration of reduction of the capital of a company 
and the order of court confirming the same -. 010 0 

(4) For registration of change of name of a company ». 010 0 
(5) For registering any document hereby required or authorise 

to be registered other than the above ee . 0 5 0 
(6) For making any record of any fact hereby authorised or 

required to be recorded by the Registrar .. . 0 5 0 

SECOND TABLE. 

TABLE oF Fes To BE Pap By A ForE1GN CoMPANY UNDER THIS ACT. 

§ :8.:d. 
(1) For registration of the charter, statutes, or memorandum 

and Articles of the Company, or other instrument con- 
stituting or defining the Constitution of the Company 1 0 0 

(2) For registration of any alteration in any such instrument 
(3) Upon filing annual statement mentioned in sub-section (2) 

of section one hundred and ninety-nine. es 

THIRD TABLE. 

MISCELLANEOUS FEES. 

_TaBie or FrEs TO BE Parp in RESPECT OF ANY COMPANY UNDER THIS 
Act. 

£os. d. 
(1) For any certificate issued by the Registrar - O 7 6 

(2) For inspection of any document filed with the Registrar 0 2 6 

3) For inspection of the entries in the registers kept by the 
Registrar relating to any one company .. = oe 1 0 

(4) For altering address in register ns es - 0 5 0 

(5) For office copy of documents, for every folio of one hundred 
words or part thereof es Pe . . 0 1 0 

FOURTH TABLE. 

TABLE OF FEES To BE ParpD TO MASTER IN CONNECTION WITH WINDING-UP 
oF CoMPANY. 

£s. d. 
CL eos Be stein 8b hind LOG at ods Sows 8, Vy bbe eed ba bales 00 0 
(2). bee Alan seeleely Bene ead werd oe iw se LW. Owewew ie es 00 0 
(BY goes vin 0a Seah Savarese ss ev ee dha de obo. 00 ee UE Eee ee 0 0 0 
(A), Ge ciate in ales te odbcate, odeese-cdbsertynd whee cuvelteoce dure pres be dive ?s 000 
(DB) 05 san win. oly isles o fors'w 6 siy-w' 9 td £6 « wale 36,94 4 eG ew hoe od Cw CR 0 0 0 

Fourth Schedule. 

FORM A. 

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A CompaNy LimitED By SHARES 

1. The name of the Company is ‘‘ The Derdepoort (Deep) Mining 
Company Limited.” j 

2. The registered office of the company will be situate in the Transvaal. 
3. The main object for which the company is established is ‘To 

purchase, take on lease or otherwise acquire any mines, mining rights 
and metalliferous land in the Transvaal and any interest therein to 
explore work, exercise, develop and turn to account the same and to 
do all such other things as are incidental or conducive to the attainment 
of the above objects.” 

4, The liability of the members is limited. 
5. The share capital of the company is one hundred thousand pounds 

divided into one hundred thousand shares of one pound each. 
We, the several persons whose names and addresses are subscribed, 

are desirous of being formed into a company in pursuance of this 
memorandum of association and we fespectively agree to take the number 
of shares in the capital of the company set opposite our respective names 

  

Derde Bijlage. 
EERSTE LIJST. 

Lisst van BepRAaGEeN, INGEVOLGE Deze WerEr pDooR EEN MAAt- 
SOHAPPIJ (NIET ZIJNDE EEN VREEMDE MaarscHappis) TE VOL- 
DOEN : 

£s. d. 
(1) Voor registratie van het gewaarmerkte afschrift van de 

oorspronkelike akte van oprichting Le _ 
(2) Voor registratie van een gewijzigde akte van oprichting 

of een in de plaats gestelde akte van oprichting en 
statuten en het bevel van het Hof ter bekrachtiging 
daarvan . +e o oi m is 

(3) Voor registratie van de vermindering van het kapitaal van 
van een maatschappij en het bevel van het Hof ter be- 

. krachtiging daarvan aie ise aie +s 
(4) Voor registratie van de gewijzigde naam van een maat- 

schappij : a3 s . ae 7 ‘% 
(5) Voor registratie van een dokument, dat volgens deze Wet 

moet of mag worden geregistreerd, niet hierboven 
vermeld < = aes a . 

(6) Voor optekening van een feit, dat volgens deze Wet moet 
of mag worden opgetekend door de Registrateur 

TWEEDE LIST. 
Lust van Bepracen INnGEvoLeE pEzE Wet poor EEN VREEMDE 

MAATSCHAPPIS TE VOLDOEN : 

100 

010 0 

0 10 Oo 

0 10 o
 

0 5 0 

0 5 0 

£ os. d. 
(1) Voor de registratie van het charter, het reglement of de 

akte van oprichting en de statuten van de maatschap- 
pij, of ander dokument, dat de maatschappij opricht of 
de oprichting daarvan omschrijft hs i e 

(2) Voor de registratie van een wijziging in zulk een dokument 
(3) Bij het indienen van de jaarlikse opgave, vermeld in sub- 

artikel (2) van artikel honderd negen en negentig - 0 5 0 
DERDE LIJST. 

GEMENGDE BEDRAGEN. 
List vaAN BEDRAGEN, INGEVOLGE DEZE WET DOOR IEDERE Maar- 

SCHAPPIJ TE VOLDOEN. 

1 0 0 

(1) Voor ieder certifikaat, door de Registrateur uitgereikt 09 7 6 
(2) Voor inspektie van dokument onder bewaring van de 

Registrateur oe tie “s re wf - 0 2 6 
(3) Voor inspektie van optekeningen in de door de Registrateur 

gehouden registers met betrekking tot een maatschappij 0 1 0 
(4) Voor het wijzigen van een adres in het register -- 0 5 0 
(5) Voor kantoorkopie van dokumenten, voor ieder folio van 

honderd woorden of gedeelte daarvan 0 1 0 
VIERDE LIJST. 

LigssTt VAN BEDRAGEN TE WORDEN BETAALD AAN DE MEESTER IN VER- 
BAND MET DE LIKWIDATIE VAN EEN MAATSCHAPPIJ. 

£s. d. CY) edged eabe te ares ewe ya Sev cate sn eiess ake needed 00 0 (2) dels be la ech aie be cwuin ee laws desedbeerd tweens cones, 0 0 0 OD oes eee oi gn gets a gar th pas som ase os en esuly uiecon 000 Cs fancies on id wingBiwn wnnd tomas em 49 Pang enw ple css Fem 6 0 0 0 (0) Sie dntn vewee ey bees or 4 ness sanePnimcdématcowerece 0 0 0 

Vierde Bijlage. 
FORMULIER A. 

AKTE VAN OPRICHTING VAN EEN MAATSCHAPPIS BEPERKT DOOR AANDELEN 

1. De naam van de maatschappij is 
maatschappij Beperkt.”’ 

2. Het geregistreerde kantoor van de maatschappij wordt gevestigd 
in de Transvaal. 

3. Het hoofddoel waarvoor de maatschappij is opgericht, is Mijnen, 
mijnrechten en metaalhoudende gronden in*de Transvaal en aandelen 
daarin aan te kopen, te huren, of op andere wijze te verkrijgen, deze te 
onderzoeken, te bewerken, uit te oefenen, te ontwikkelen en winstgevend 
te maken en alle zodanige andere dingen te doen als zich voordoen bij 
of medewerken tot het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.”’ 

4. De aansprakelikheid van de leden is beperkt. 
5. Het aandelekapitaal van de maatschappij bedraagt honderd 

duizend pond, verdeeld in honderd duizend aandelen van één pond 
elk. 

Wij, de personen wier namen en adressen hieronder zijn vermeld 
wensen ons tot een maatschappij te vormen ingevolge deze akte van 
oprichting en wij verbinden ons respektievelik het aantal aandelen in 
het kapitaal van de maatschappij te nemen dat tegenover onze respek- 
tieve namen is vermeld. 

. De Derdepoort (Diep) Mijn- 

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  
  

    

  

      No. of shares 
Names, addresses and descriptions of subscribers. | taken by each Aantal aandelen 

7 subscriber. Namen, adressen en omschrijving van intekenaren door elk inte- 
kenaar genomen. 

1. John Jones of , merchant .. 200 1. John Jones, van koopman 7 200 
2. Andries de Villiers of , farmer 25 2. Andries de Villiers, van landbouwer 25 
3. Peter Grant of » prospector : 30 3. Peter Grant, van » prospektor es 30 
4. Jacobus Steenkamp of , general agent 40 4. Jacobus Steenkamp, van , algemeen agen 40 
5. James Murphy of , financier a . 15 5. James Murphy, van , financiér <6 15 
6. Paulus Oosthuizen of , mining engineer .. 5 6. Paulus Oosthuizen, van » mijningenieur 5 
7, William Smith of , attorney a “ 10 7. William Smith, van » prokureur .. oi 10 

Total shares taken 325 Totaal aantal genomen aandelen 325 
1 

  

CXX xix
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Dated the day of 9. 
Witnesses to the above signatures : 

A.B., Church Street, Pretoria. 
C.D., Market Street, Pretoria. 

FORM B. 

MrMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF AN UNLIMITED 

CoMPANY HAVING A SHARE CAPITAL. 

Memorandum of Association. 

Gedagtekend heden de dag van 19 
Als getuigen bij bovenstaande handtekeningen : 

A.B. Kerkstraat Pretoria. 
C.D. Marktstraat, Pretoria. 

FORMULIER B. 

AKTE VAN OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN ONBEPERKTE MAat- 

SCHAPPIS MET AANDELEKAPITAAL. 

Akte van Oprichting. 

1. De naam van de Maatschappij is ‘De Patent Stereotyp Maat- 

lst. The name of the company is “‘ The Patent Stereotype Company.”*|schappij. 

2nd. The registered office of the company will be situate in the Cape 

of Good Hope. 

2. Het geregistreerde kantoor van de maatschappij wordt gevestigd 
in de Kaap de Goede Hoop. 

3. De doeleinden waarvoor de maatschappij is opgericht zijn: ‘‘ Het 

3rd. The objects for which the company is established are ‘‘ The exploiteren van een patent methode voor het smelten en gieten van 

working of a patent method of founding and casting stereotype plates stereotypplaten, van welke methode John Smith, van Kaapstad de 

of which method John Smith of Cape Town is the sole patentee.” 

We, the several persons whose names are subscribed, are desirous 

enigste patenthouder is.” : 
Wij de personen wier namen en adressen hieronder zijn vermeld 

of being formed into a company in pursuance of this memorandum of|wensen om tot een maatschappij te vormen ingevolge deze akte van 

association and we respectively agree to take the number of sharesjoprichting en wij verbinden ons het aantal aandelen in het kapitaal 

in the capital of the company set opposite our respective names. van de maatschappij te nemen dat tegenover onze respektieve namen 

is vermeld. 
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
    

  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
  

. No. of shares 

Names, addresses and description of subscribers. | taken by each Aantal aandelen 

. subscriber. Namen, adressen en omschrijving van intekenaren door elk inte- 
kenaar genomen. 

1. John Jones of , merchant 3 

2. Andries de Villiers of , farmer 2 1. John Jones, van , koopman a 7 3 

3. Peter Grant of » prospector ae 1 2. Andries de Villiers, van , landbouwer 2 

4. Jacobus Steenkamp of » general agent 2 3. Peter Grant, van , prospektor .. be 1 

5. James Murphy of , financier . ate 2 4, Jacobus Steenkamp, van , algemeen agen 2 

6. Paulus Oosthuizen of , mining engineer. . 1 5. James Murphy, van —; financiér .. a 2 

7, William Smith of , attorney 1 6. Paulus Oosthuizen, van , mijningenieur .. 1 

eee 7. William Smith, van » prokureur .. 1 

Total shares taken 12 
Totaal aantal genomen aandelen .. 12 

Dated the dey of 18 Gedagtekend heden de dag van 19 
Witnesses to the above signatures : 

A.B., No. 67 Waterkant Street, Cape Town. 
C.D., No. 38, President Street, Stellenbosch. 

Getuigen bij de bovenstaande handtekeningen : 
A.B. No. 67, Waterkantstraat, Kaapstad. 
C.D. No. 38, Presidentstraat, Stellenbosch. 

ARTICLES or ASSOCIATION TO ACCOMPANY THE PRECEDING MEMORANDUM|STaTUTEN DIE DE VOORGAANDE AKTE VAN OPRICHTING MOETEN 

or ASSOCIATION. 

1. The share capital of the company is two thousand pounds divided 

into twenty shares of one hundred pounds each. 

2, All the Articles of Table A in the Fourth Schedule to the Companies 

Act, 1922, shall, so far as they are applicable to an unlimited company, 

be deemed to be incorporated with these articles and to apply to the 

company. 

Names, addresses and description of subscribers :— 
  

  
  

  

  
  

  

1. John Jones of , merchant. 
2. Andries de Villiers of , farmer. 
3. Peter Grant of , prospector. 
4, Jacobus Steenkamp of , general agent. 
5. James Murphy of » financier. 
6. Paulus Oosthuizen of , mining engineer. 
7. William Smith of —, attorney. 

Dated the day of 19 
Witnesses to the above signatures : 

A.B., No. 67 Waterkant Street, Cape Town. 
C.D., No 38 President Street, Stellenbosch. 

FORM C. 

(As required by Chapter IT. of the Act.) 

Summary or SHARE CaprTaL AND SHAREs of the 

Limited, made up to the day of 19 

meeting in 19 ). 

Nominal capital £ divided into* < tata . : 

Total number of shares taken up* to the 
day of 19 (which number must 

agree with the total shown in the list as held 

hu existing members) - ca A 

Number of shares issued subject to pay- 
ment wholly in cash .. +e Ss 

Number of shares issued as fully paid up for 
a consideration other than cash ra 

Number of shares issued as partly paid up 
to the extent of per share for a 
consideration other than cash .. 

each 

+ There has been called up on each of ‘shares, £ 

+ There has been called up { on each of shares, £ 

+ There has been called up on each of shares, t 

Company, 
(being 

the fourteenth day after the date of the first ordinary general 

each, 
.|Totaal aantal genomen aandelen* tot op de 

VERGEZELLEN. 

1. Het aandelekapitaal van de maatschappij bedraagt twee duizend 
pond, verdeeld in twintig aandelen van honderd pond elk. 

2. Al de artikels van Tabel A in de Eerste Bijlage van de Wet op 
Maatschappijen van 1922, worden, voor zover zij op een onbeperkte 
maatschappij van toepassing zijn, geacht in deze statuten te zijn op- 
genomen en op de maatschappij van toepassing te zijn. 

Namen, adressen en omschrijving van intekenaren ;— 
  

  
  

  

  

  

1. John Jones, van , koopman. 
2. Andries de Villiers, van , landbouwer. 
3. Peter Grant, van » prospektor. 
4. Jacobus Steenkamp, van , algemeen agent. 
5. James Murphy, van , financiér. 
6. Paulus Oosthuizen van , mijningenieur. 
7. William Smith, van , prokureur. 

Gedagtekend heden de dag van 19 
Getuigen bij bovenstaande handtekeningen : 

A.B. No. 67, Waterkantstraat, Kaapstad. 
C.D. No. 38 Presidentstraat, Stellenbosch. 

FORMULIER C. 

(Zoals door Hoofdstuk II van de Wet vereist). 

Kort OverzicHt vAN AANDELEKAPITAAL EN AANDELEN van 
de Maatschappij, Beperkt, bijgewerkt tot 
op de dag van 19 (zijnde de veer- 
ponde dag na de datum van de eerste gewone algemene vergadering 
in is 

Nominaal kapitaal £ * aandelen van £ elk 
aandelen van £ elk 

verdeeld in* 

dag van 19 (welk 
aantal moet overeenkomen met het 
aantal in de lijst in het bezit van be- 
staande leden aangegeven. .. aa 

Aantal uitgegeven aandelen tegen betaling f{ 
geheel in kontanten. 

Aantal uitgegeven aandelen als volgestort 
niet in kontanten  .. as a 

Aantal uitgegeven aandelen als gedeeltelik 
gestort tot per aandeel niet \ 
in kontanten.   Aandelen 

Aandelen 2 

Aandelen.. oa 

\tEr is opvraagd op elk van 
+Er is opgevraagdt{ op elk van 

i THr is opgevraagd op elk van «t
h 
H
t
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* When there are shares of different kinds or amounts (e.g., preference 
and ordinary or £10 or £5), state the numbers and norninal values 
separately. 

+ Where various amounts have been called or there are shares of 
different kinds state them separately. 

t Include what has been received on forfeited as well as on existing 
shares. 

Total amount of calls received, including pupae on ona 
tion and allotment ae : «- |& 

Total amount (if any) agreed to is cinaiitecbd as pied on 
shares which have been issued as fully paid (for a con- 
sideration other than cash) .. . a 4 ie 

Total amount (if any) agreed to be considered as paid on 
shares which have been issued as partly paid uP to the 
extent of per share Pr .» if 

Total amount of calls unpaid... a an . . £ 

Total amount (if any) of sums paid by way of commission in 
respect of shares or debentures or allowed by way of discount 
since date of last summary .. is : a 

Total amount (if any) paid on shares forfeited vs .- (£ 

Total amount of shares and stock for which share warrants 
are outstanding .. ah +e = a ; oo 

Total amount of share warrants issued and suieeivlered re- 
spectively since date of last summary 8 as ie 

Number of shares or amount of stock comprised in each share 
warrant 7 : ve : £ 

Total amount of debt due form the company in rapa of all 
mortgages and charges .. Ae : ae 6 

Statement in the form of a balance sheet sonitnininig the particulars 
of the capital liabilities and assets of the company. 

The Return must be signed at the end by the manager or secretary 
of the company. 

Presented for filing by 

List or Persons Hoxpina SHARES as fully paid up in the Company 
Limited on the day of 19 and of persons 
who have held shares therein not fully paid up at any time during 
the year immediately preceding the said date showing their names 
and addresses and an account of the shares so held. 

  

NAMES AND ADDRESSES. ACCOUNT OF SHARES NOT FULLY PAID UP. 

    

  

  

; [ mn n t 
ot i] 1 
3S o ' & 2 | 
5 g 5 i 
5 | @ 

a ca { Particulars 
a &% + Particulars | of Shares a 
& & |" of Shares | transferred | $ 
3 7 | transferred | during the | 8 
” o | during the | preceding a 
= Address b> preceding year by q 
6 showing 2 | year by persons who} §& 
2 . whether | 3 | persons who | have ceased | 
S Surname. | Christian | residen- S.° are still to be z 
a Name. tial or mq | Members Members. ¢ 
3 business Es | : , a 
w address. | 22 —— 5 
Q Ts 1 1 : + oO! n 4 3 ot i — —_ D: So. | Bhan | See fog 
8 1 as |g Qo Pe Qoe S 

t Qo Fo gy A 2 4 ae 3 
oni gs) asa] BS] wS2! 2 a Be 6) See) B| See | & 

3 ~ °4| SB8 1/24 | 888 3 
q | * j*} 3 +14 ‘ 

| i   
            
  

*The aggregate number of shares held and not the distinctive numbers must be 
stated and the column must be added up throughout so as to make one total to agree 
with that stated in the summary to have been taken up. . 

+ When the shares are of different classes these columns may be sub-divided so that 
the number of each class held or transferred may be shown separately. 

{The date of registration of each transfer should be given as well as the number 
of shares transferred on each date. The particulars should be placed opposite the 
name of the transferer and not opposite that of the transferee but the name of the 
transferee shall be inserted in the column provided therefor . 

§ Include what has been received on forfeited as well as on existing shares. 
** State the aggregate number of shares forfeited (if any). : 
Notr.—Where the names of members are entered in alphabetical order on the Register 

no folio number need be given. 

*Wanneer er aandelen van verschillende soorten of bedragen zijn 
(d.i. preferente en gewone of £10 of £5) moeten het aantal en de nominale 
waarden afzonderlik vermeld worden. = 

+Waar verschillende bedragen zijn opgevraagd of wanneer er aandelen 
van verschillende soorten zijn, moeten zij afzonderlik vermeld worden 

{Sluit in wat ontvangen is op verbeurdverklaarde zowel als op bestaande 
aandelen. 

Totaal bedrag van opvragingen ontvangen waaronder be 
grepen betalingen bij aanzoek en toekenning .. . & 

Totaal bedrag dat zal worden beschouwd als gestort op 
aandelen. welke zijn uitgegeven als volgestort xe in 
kontanten) i . £ 

Totaal bedrag dat zal worden beschouwd als gestort op 
aandelen welke zijn uitgegeven als gedeeltelik gestort 
tot een bedrag van per aandeel .. és ss 

Tolaal bedrag van onbetaalde opvragingen .. zs 
Totaal van bodragen betaald bij wijze van kommissie voor 

aandelen of obligaties of toegestaan als korting sedert 
de datum van het laatste overzicht £ 

Totaal bedrag betaald op aandelen die verbeurdver- 
klaard zijn £ 

Totaal bedrag aan aandelen en 
bewijzen uitstaan £ 

Totaal bedrag aan uitgegeven « en teruggegeven aandeelbe- 
wijzen sedert dag van laatste overzicht .. £ 

£ 

f 

t
h
 th 

“stock”? waarvoor aandeel- 

Aantal aandelen of bedrag aan ‘‘ stock”? door elk aandeelbe- 
wijs vertegenwoordigd 

Totaal bedrag van het door de maatschappij " verschuldigde 
uit hoofde van alle verbanden en uitstaande betalingen. . 

Verklaring in de vorm van een balansstaat biezonderheden bevatten 
van de kapitaallasten en baten van de maatschappij. 

De Staat moet aan het einde worden ondertekend door de Bestuurder 
of de Sekretaris van de maatschappij. 

Ter bewaring aangeboden door 

Lisst vAN AANDEELHOUDERS van niet volgestorte aandelen in de 
Maatschappij Beperkt op de dag van 

19 , en van personen die aandelen in die maat- 
schappij hebben bezeten die niet volgestort waren te eniger tijd 
gedurende het onmiddellik aan die dag voorafgaande jaar met 
opgaaf van hun namen en adressen en van de aldus bezeten 
aandelen. 
  

NAMEN EN ADRESSEN. REKENING VAN  NIET-VOLGESTORTE 

  

  

  

  

ee }  AANDELEN. 

a | | ‘3 
S| | | 83 
2 | | oe : {Biezonder- 
8 _ gS | tBiezonder- heden 
Sj i gg heden aangaande . 
So as aangaande | aandelen in a 
3 | 2, | aandelen in | het  vorig g 
3 | 73 | het vorig jaar over- a 
a | s > jaar over- gedragen > 
2 | ; Adres | og gedragen door per- a 
S “met ver- | ©24 | door per- | sonen die ° 
E melding | 88 sonen die hebben g 

Achter- Voor- of het | 48 } nog Leden | opgehouden S 
2 naam. naam. woon- of go zijn. Lid te zijn. ot 
2 zaken- a3 o 
3 adres is. | 52 |—— | g 

- 1 Die oP | ba a ad = o o 
83 | 34 | me as @ 
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—.——| i     | - 

1 

{ 
i 1       
  

* Het gezamenlik bedrag der bezeten aandelen moet worden opgegeven en niet de 
onderscheidingsnommers en de kolom moet in zijn geheel worden opgeteld zodat het 
totaal overeenkomt met het getal dat het overzicht als genomen aangeeft. 

+ Wanneer de aandelen van verschillenden soorten zijn kunnen deze kolommen 
worden onderverdeeld zodat het aantal van iedere klasse dat bezeten wordt of over- 
gedragen is afzonderlik wordt aangeduid. 

{De datum van registratie van elke overdracht moet worden vermeld zowel als het 
aantal aandelen op elke datum overgedragen. De biezonderheden moeten worden 
geplaatst tegenover de naam van de overdrager en niet tegenover die van de outvanger 
maar de naam van de ontvanger moet worden gesteld in de daarvoor bestemde kolom. 

§ Sluit in wat ontvangen is op verbeurdverklaarde zowel als op bestaande aandelen 
* : Vermeld het gezamenlik aantal van de verbeurdverklaarde aandelen (zo die er 

zijn 
N.B.—Waar de namen van de leden in alfabetiese volgorde op het Register voor- 

komen, behoeft het nummer van het folio niet te worden opgegeven.  
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Fifth Schedule 

Laws REPEALED. 

Province. | No. and year of| Long or short title or | Extent of 
Law. subject of Law. Repeal. 

Cape of Act No. 25 of | The Companies Act, 1892 | The whole. 

Good Hope 1892. 

7 Act No. 43 of | The Company Debenture | The whole. 
1895. Act, 1895. 

” Act No. 8 of | The Companies Act | The whole. 
1906. Amendment Act, 1906. 

Natal Law No. 10 of | The Joint Stock Com- | The whole. 
1864. panies Limited Lia- 

bility Law, 1864. 

2 Law No. 18 of | To amend Law No. 10 of | The whole. 
1865. 1864. 

5 Law No. 19 of | The Winding-up Law of | The whole. 

1866. . 1866. 

* Law No. 19 of | The Joint Stock Com- | The whole. 
1893. panies Amendment 

Law, 1893. 

+ Act No. 3 of | To amend the Joint | The whole. 

1896. Stock Companies 
Limited Liability Law, 
1864. 

‘ss Act No. 33 of | The Share Pledge Act, | The whole. 

1899. 1899. : 

Transvaal... | Act No. 31 of | The Companies Act, 1909 | The whole. 
1909. 

Orange Free Chapter C of | Limited Liability of | The whole. 

State. the Law Book. Joint Stock Companies. 

” Law No. 2 of | To provide for the Wind- | The whole. 
1892. ing-up of Joint Stock 

Companies. 

» Ordinance No. | The Companies Amend- | The whole. 
24 of 1904. ment Ordinance, 1904.       
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HERROEPEN WETTEN. 

Provincie. | No. en jaar van | Lange of korte titel en |Omvang van 
Wet. onderwerp van Wet. herroeping. 

Kaap  de| Wet No. 25 van | Maatschappijen Wet, | Geheel. 
Goede Hoop 1892. 1892 

% Wet Na. 43 van | De Maatschappij Obliga- | Geheel. 
1895. tie Wet, 1895. 

a Wet No. 8 van | Maatschappijen  Wijzi- | Geheel. 
1906. gings Wet, 1906. 

Natal Wet No. 10 van | De Wet op Maatschap- | Geheel. 
1864. pijen met  beperkte 

aansprakelikheid 1864. 

*» Wet No. 18 van | Wijzigingswet van Wet | Geheel. 
1865. ‘| No. 10 van 1864. 

> Wet No. 19 van | Likwidatie Wet van 1866 | Geheel. 
1866. 

is Wet No. 19 van | Wijzigings Wet van | Geheel. 
1893. Maatschappijen Wet, 

1893. 

5 Wet No. 3 van | Wijzigings Wet van Wet | Geheel. 
1896. op Maatschappijen met 

beperkte aansprakelik- 
heid, 1864. 

- Wet No. 33 van | Wet op het verpanden | Geheel. 
1899. van aandelen, 1899. 

Transvaal | Wet No. 31 van | De Maatschappijen Wet, | Geheel. 
1909. 1909. 

Oranje Hoofdstuk © | De Wet over Beperkte | Geheel. 
Vrijstaat. van het Wet- verantwoordelikheid 

hoek. van naamlooze ven- 
nootschappen. 

Pa Wet No. 2 van | Wet om voorziening te | Geheel. 
1892. maken voor het likwi- 

deeren van naamlooze 
vennootschappen. 

9 Ordonnantie No. | Ordonnantie tot wijziging | Geheel. 
24 van 1904.   van de Wet op naamlooze 

Vennootschappen 194.   
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