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Tot .wijziging van Volksraadsbesluit (Transvaal), artikel acht en vijftig, gedateerd 10 Mei 1890, en om
onder zekere omstandigheden het houden van
amend Volksraad Resolution (Transvaal), article
bokswedstrijden in de Transvaal te wettigen.
fifty-eight, dated the 10th May, 1890, and to
render legal in certain circumstances the holding
(Ingediend door de WetmpELE HEER H. 8. McAuisrer, L.V.)
of boxing contests in the Transvaal.
(Introduced

by H.

8. McAuisTuR,

Esq.,. M.L.A.)

[ie

HET
Senaat

als volgt :—

BEPAALD door
en de Volksraad

Zijn Majesteit
de Koning, de
van de Unie van Zuid-Afrika,

1. Het Volksraadsbesluit van de. Transvaal, Artikel acht en
E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty
the Senate and the House of Assembly of the Union of vijftig, gedateerd de:10de Mei 1890, wordt mits deze gewijzigd
South Africa, as follows :—
door de herroeping van artikels een, twee, drie en vier, daarvan en
zoveel
van de konsiderans daarvan als betrekking heeft op
1. The Volksraad Resolution of the Transvaal, article fifty’ het verbieden van bokswedstrijden.
eight, dated the 10th May, 1890, is hereby amended by the
2. Van en na de invoering van deze Wet mag niemand in.
repeal of sections one, two, three and four thereof and so much
boxing
of
n
prohibitio
the
to
refers
as
Transvaal -bokswedstrijden houden, helpen
thereof
provincie
de
preamble
the
of

Wijziging
voht oon
van Volks
raadsbevan
sluit
Mei 1890.

bokswedstrijden, hetzij die gehouden worden voor prijzen{of
2, From and after the commencement of this Act no person anderszins, tenzij zodanige wedstrijd gehouden wordt overeencontests for- shall, in the province of the Transvaal hold, assist in holding, komstig de bepalingen, te dien tijde van kracht, goedgekeurd
bidden save
attend, or take any part whatsoever in any boxing contest, ingevolge artikel vier van deze Wet, van een raad van toezicht
in certain
whether held for prizes or otherwise, unless such contest be op bokswedstrijden, behoorlik gemachtigd bij artikel drie
eircumstances.
held in accordance with the rules for the time being. which van deze Wet, om als zodanig op te treden binnen de kring
have been approved under section four of this Act, of a board waarin de. wedstrijd gehouden wordt.
;
of control of boxing duly authorized under section three of this
Minister
de
bij
wordt
gemaakt
applikatie
3. (1) Wanneer
Act to act as such within the area in which the contest is held. van Justitie door een lichaam van personen verenigd alleen of

nekere om

Amendment
of Volksraad
Resolution,

article jifty-eight,

dated

10th May,
1890.
Boxing
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-

WETSONTWERP

BILL

To

19238.

Board of
control of
boxing.

Rules

of

board of
control,

Circumstances in
* which con-

test may be

stopped or
forbidden.

contests.

-

houden, bijwonen

of welk deel ook nemen

aan

het

houden

Bokswedstrijden ve

van pod no be-

standig-

heden-

Raad van
foezicht, °.

3. (1) Whenever application is made to the Minister of voornamelik met het doel om de bokssport in de Trans- strijden.
te
Justice by any body of persons associated together solely or vaal provincie of enig deel daarvan te bevorderen of aan
zulks
hij
indien
bevoegd,
sport
Justitie
the
van
ing
Minister
de
is
encourag
moedigen,
and
g
promotin
of
purpose
the
for
mainly
of boxing within the province of the Transvaal or any part dienstig acht, en indien hij de bepalingen door de applikanten
thereof, it shall be lawful for the Minister of Justice, should he aan hem. voorgelegd in termen van artikel wer. van deze Wet
deem fit, and should he approve of the rules submitted to him goedkeurt, om aan zodanige raad een schriftelike machtiging
by the applicants in terms of section four of this Act, to grant te verlenen, de raad het recht gevende als een raad van toezicht
to such board a written authority authorizing it to act as a op bokswedstrijden op te treden binnen de provincie of enige
or any bepaalde kring daarvan.
board of control of boxing within the province
(2) Iedere zodanige machtiging kan te eniger tijd naar
thereof.
area
specified
diskretie van de Minister van Justitie gekanseleerd worden.
(2) Any such authority may, at any time, at the discretio
4, (1) Geen machtiging ingevolge artikel drie van deze Wet Reglement
oe
.
of the Minister of Justice, be cancelled.
wordt verleend alvorens aan de Minister van Justitie voorge- van raady
en door hem goedgekeurd is een kode van regulaties toezicht.
legd
4, (1) No authority under section three of this Act shall be voor het houden van bokswedstrijden binnen het gebied in de
granted until there has been submitted to the Minister of applikatie omschreven.
Justice and approved by him a code of rules governing boxing
(2) Geen wijziging van een regulatie goedgekeurd ingevolge
contests to-be held within the area specified in the application. sub-artikel (1) van dit artikel mag gemaakt worden totdat
wijziging
(2) No amendment of any rules approved under sub-section de Minister van Justitie zijn goedkeuring van zodanige
gegeven.
heeft
kennen
te
(1) of this section shall be made until the Minister of Justice
(3) Alle goedgekeurde regulaties en goedgekeurde wijzigingen
shall have signified his approval to such amendment.
daarvan moeten door de raad in de Staatskoerant worden
(3) All approved rules and all approved amendments thereof gepubliseerd.
shall be published by the board in the Gazette.
5. (1) Wanneer de kommissaris van politie of een adjunkt Omstandiy
van politie of een magistraat of assistent magi- heden ond
kommissaris
5. (1) Whenever the commissioner of police or a deputy gtraat: van oordeel is, dat een bokswedstrijd die gehouden ae *
commissioner of police or any magistrate or assistant magis- wordt of gehouden zal worden, op grond van publiek belang stopt of.
shall be of opinion that any boxing contest being held gestopt. of verboden behoort te worden, geelt hij mondeling verboden
or to be held should, on ground of public policy, be stopped or of schriftelik kennis of laat hij die geven aan de persoon, die ™O8S? |
forbidden, he shall convey or cause to be conveyed to the een zodanige wedstrijd houdt of voornemens is te houden, of worden.
person holding or proposing to hold such contest or to the aan de personen daaraan deelnemende, zulke wedstrijd stoppend
participators therein a notice, verbal or written, stopping or of verbiedend.
.
forbidding such contest.
(2) Wanneer een politiebeambte van of boven de rang van
van oordeel is, dat de voortzetting van een bokswedsergeant
rank
the
above
(2) Whenever any officer of the police of or
waarschijnlik ten gevolge zal hebben dat de levens of de
of sergeant shall be of opinion that the continuance of any strijd
van de mededingers in gevaar zullen gebracht worden
gezondheid
the
boxing contest is likely to result in the lives or health of
zal uitlopen, hetzij onder de mededingers
rustverstoring
op
of
peace,
the
of
breach
any
contestants being endangered or in
of

trate

whether

on the part of the contestants

or of others, he- shall of onder

anderen,

gelast hij

diegenen

die

deelnemen

aan

wedstrijd houden of die daaraan medehelpen om met
call on those taking part in or holding or assisting in holding die de
zodanige wedstrijd op te houden en gelast hij allen die bij
the contest to stop such contest, and shall order all those
zodanige wedstrijd aanwezig zijn om ‘te vertrekken.
,
present at such contest to depart.

[A.B. 19—'23,]
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(3) An officer or member of the police shall at all times have
(3) Een beambte of lid van de politie heeft te allen tijde
' free right of access to any place in which any boxing contestjonbelemmerd recht van toegang tot iedere plaats waar een
is being or is about to be held.
bokswedstrijd gehouden wordt of zal gehouden worden.

(a) holds, assists in holding, attends or takes any part in,
a boxing contest unless it be held under the provisions
& of this Act;

(b) holds,

assists

in holding,

attends,

or takes

part

(2) een bokswedstrijd houdt, helpt houden, bijwoont, of Overtredaaraan deel neemt tenzij die wedstrijd gehouden dingen.
wordt onder de bepalingen van deze Wet;

in,

(b)

any boxing contest which has been stopped or
forbidden under section five of this Act;
(c) refuses to grant to any officer or member of the police
free access to any. premises in which any boxing
.
contest is being,

or is about,

to be held,

.

6. Ieder, die—

6. Any person who—

ffences,

een bokswedstrijd

die gestopt is of verboden

isi inge-

volge artikel vif van deze Wet, houdt, helpt houden,
bijwoont of daaraan deolneemt ;
(c) weigert een beambte of lid van de politie onbelemmerde
toegang te verlenen tot een perceel waar een boksof op het punt is gehouden

wedstrijd gehouden wordt,

or obstructs

any officer or member of the police in the course of
his duty under this Act; or
(d) disobeys any order given under sub- section (2) of

_‘(d)

section five of this Act,

te worden, of een beambte of lid van de politie be:
lemmert in de uitvoering van zijn plicht onder deze
Wet; of

een bevel

ingevolge

sub-artikel

(2)

of

artikel

van

-

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine
van deze Wet gegeven niet gehoorzaamt,
not exceeding one hundred pounds or to imprisonment with or|'8 schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling
without hard labour for a period not exceeding twelve months/Sestrait met een boete van hoogstens honderd pond of met
or to both such fine and imprisonment.
gevangenisstraf met of zonder harde arbeid voor een tijdperk
van

iort title.

7. This Act may be cited for all purposes
Law (Transvaal) Amendment Act, 1923.

Be

IT

ENACTED

section
ren of
tS

32

ort title.

the

King’s

Excellent

Majesty, 78

HET

Senaat

als volgt :—

as follows :—

I. Section seven of. the Anatomy

of

met

zodanige

en

boete

(Ingediend door de Min1stER van ONDERWIJS.)

or Epvucation.)
Most

maanden

Tot wijziging van de Anatomie Wet, 1911.

the Senate, and the House of Assembly of the Union of///

South Africa,

nendment

by

twaalf

as the Boxing|: gevangenisstraf beide.
7. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel
,
als de Bokswedstrijden Wet (Transvaal) Wijzigings Wet, 1923.

To amend the Anatomy Act, 1911.
(Introduced by the Minister

hoogstens

Act, 1911 (Act No. 32 of}

BEPAALD

door

en de Volksraad

Zijn

van

Majesteit

de

de

Koning,

de Unie van Zuid-Afrika,

.

1. Artikel zeven van de Anatomie Wet van 1911 (Wet No. 32 Wijziging

1911), is hereby amended by, the deletion from paragraph) van 1911), wordt bij deze gewijzigd door de schrapping van het van artikel
(e) thereof of phe word “ three” and the insertion in its place woord “ drie” uit paragraaf (e) van dat artikel en de invoeging Wot No 32
2. This Act’ may

Act

Amendment

[A.B. 20—23.]

van 1911.

in plaats daarvan van het woord “ zes ”

of the word “six”.

be cited for all purposes as the Anatomy|

Act, 1923.

2, Deze Wet kan voor alle doeleinden-als de Wet tot Wijzi- ixorte titel.

ging van de Anatomie Wet, 1923, aangehaald worden.

[A.B, 20-'23.]

s
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To provide

for the adoption of children.

Om

(Introduced by BR. Fuuruam, Esq., K.C., M.L.A,)
BE
Interpreta-

WETSONTWERP

BILL

voorziening

te

maken voor
kinderen.

(Ingediend door .de WeLED.

IT ENACTED by the: King’s Most Excellent Majesty,
the Senate and the House of Assembly of the Union of ie

South Africa, as follows :—

HET

BEPAALD

Senaat

als volgt :—

en

de

het

aannemen

HEER R. Frstuam,

door

Zijn

Volksraad

van

Majesteit

de

Unie

van

K.C., L.V.)

de

van

Koning,

de.

Zuid-Afrika,

;

tion ofterms.

J], In this Act, if not inconsistent with the context :—

By whom
female child

“adopted child” means any child concerning whom an wijst, betekent :—
;
order of adoption has been made as hereinafter
“aangenomen kind ’’, een kind ten aanzien waarvan een
provided ;
order van aanneming gegeven is, als hieronder bepaald;
‘adopting parent ’ means any person who is by any such
‘“‘ aannemend ouder ’’, een persoon die door zulk een order
order of adoption, as hereinafter provided, authorized
van aanneming, als hieronder bepaald, gemachtigd
to adopt a child; and, in the case of an order being
wordt een kind aan te nemen; en in geval een order
made in favour of a husband and wife on their joint
gegeven wordt ten gunste van echtgenoten op hun
application, means both husband and wife ;
gezamenlik aanzoek, zowel man als vrouw ;
“ child ” means.a boy or girl under the age of sixteen years ;
“kind ”, een jongen of meisje onder de leeftijd van zestien
‘clerk of the court’ means the clerk of the magistrate’s
jaar;
court, at which any application is made under this
“klerk van het hof’”’, de klerk van het magistraatshof
Act;
waarbij aanzoek gedaan wordt krachtens deze Wet;
“ deserted child” means any child who, in the opinion of
“ verlaten kind”, een kind dat, naar het oordeel van het
the court dealing with such child under this Act, is
hof dat zulk een kind krachtens deze Wet behandelt,
deserted, and has ceased to be cared for or maintained
verlaten is en niet langer verzorgd of onderhouden
by its parents, or by such one of them as is living, or
wordt door zijn ouders, of door een overlevende ouder,
by the guardians of such child, or by the mother of)
of door de voogden van zulk een kind, of door de
such child if the child is illegitimate ;
moeder van zulk een kind wanneer het kind on“ magistrate’ includes a chief magistrate, a magistrate
echt is;.
and an assistant magistrate;
“ magistraat ’, een hoofdmagisrtaat, een magistraat of
“‘ minister” means the Minister to whom the Governoreen assistent magistraat ;
General may assign the powers and duties conferred
“‘ Minister ”’, de Minister aan wie de’ Goeverneur-generaal
or imposed on the Minister by this Act ;
de bevoegdheden en plichten kan opdragen aan de
‘* prescribed ” means prescribed by regulations made by
Minister verleend of opgelegd door deze Wet ;
the Governor-General under this Act.
“ voorgeschreven ”, voorgeschreven door regulaties door
de Goeverneur-generaal krachtens deze Wet gemaakt.
2. On the application in writing, in the prescribed form, to a

may

be

adopted.

1. In

magistrate by—

(a) husband and wife jointly who are both over the age of
twenty-five years; or by
—
(b) a married woman alone who is over the age of twenty,
five years, but with the written consent of her husbandprovided that such consent shall not be required where
her husband has been declared by order of a competent
court to be insane or where the married woman and
her husband have been judicially separated by order
‘of a competent court ; or by
(c) any

unmarried

woman

who

is, in the opinion

of the

magistrate, at least twenty years older than the child ;

_ or by

(d) any unmarried man

who

is, in the

opinion

of the

magistrate, at least forty years older than the child,
an order of adoption of a female child, resident within his area

By whom
male child

may

be

adopted.

bij

deze

Wet,

tenzij

de

samenhang

een

andere

zin

aan- Woord .
bepaling.

2. Na schriftelik aanzoek, in de voorgeschreven vorm,
een magistraat door—
(2) man en vrouw gezamenlik die beiden boven de leeftijd

van vijf en twintig jaar zijn;

(b) een gehuwde

(c)

vrouw

of door

alleen die boven

de leeftijd van

Door wie
vrouwelik
kind kan
worden
aangenome

vijf en twintig jaar is, doch met de schriftelike toestemming van haar echtgenoot: Met dien verstande
dat die toestemming niet vereist wordt wanneer haar
echtgenoot bij order van een bevoegd hof krankzinnig
verklaard is of wanneer de gehuwde vrouw en haar
man bij order van een bevoegd hof van tafel en bed
gescheiden zijn; of door
;

eeh

ongehuwde

magistraat,
kind;

(d) een

of door

ongehuwde

magistraat,
ind,

vrouw

minstens
man

minstens

die,

naar

het

oordeel

van

de

oordeel

van

de

twintig jaar ouder is dan het
die,

naar

het

veertig jaar ouder is dan het
.

.

of jurisdiction, may be made by the magistrate in‘favour of kan door de magistraat een order gegeven worden van aanthe applicant, in the prescribed form and subject to the neming van een vrouwelik kind woonachtig binnen zijn rechtsprovisions of this: Act.
:
gebied ten gunste van de applikant, in de voorgeschreven
.
8. On the application in writing, in the prescribed form, to a vorm en onderworpen aan de bepalingen van deze Wet.
3. Na schriftelik aanzoek, in de voorgeschreven vorm, bij Door wie
;
magistrate by—
een magistraat door—
tind ian
(a) husband and wife jointly who are both over the age of
(@) man en vrouw gezamenlik die beiden boven de leeftijd orden
twenty-five years ; or by
van vijf en twintig jaar zijn; of door
aangenome!
(b) a married man alone who is over the age of twenty(6) een gehuwde man alleen die boven de leeftijd van vijf
five years, but with the written consent of his wife,
en twintig jaar is, doch met schriftelike toestemming
provided that such consent shall not be required
van zijn vrouw: Met dien verstande dat die toestemwhere his wife has been declared by order of a comming niet vereist wordt wanneer zijn vrouw bij order
van een bevoegd hof krankzinnig verklaard is of

[A.B. 25—'23.]

[A B. 25—~'23,]
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va

8 gehuwde man en zijnJ vrouw ; bij order
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van een bevoegd
8 hof van tafel en bed 8 gescheiden zijn ;
of door

court; or by

.

FEBRUARY,

" wanneer"de

(c) any unmarried man who is, in the opinion of the
magistrate, at least twenty years older than the child ;
or by

6TH

(c) een ongehuwde man
eee
aatens

Lo

(d) een

ongehuwde

die, naar het oorded! dan fe
twintig Jaar.ouder is dan he

vrouw

die,

naar

het

oordeel

van

de

(d) any unmarried woman who. is, in the opinion of the
magistraat, minstens veertig jaar ouder is dan het
magistrate, at least forty years older than the child,
kind,
an order of adoption of a male child, resident within his area oflpan door de magistraat een order gegeven worder van aan-

jurisdiction, may be made by the magistrate in favour of the neming van een mannelik kind, woonachtig binnen zijn rechts-_
applicant, i the prescribed form and subject to the provisions gebied

OF

Jonsents
‘equired

:

sdoption and

‘or purpose

:

(2) may compel the attendance before him of any witness

arevious to
Pe euardian

ten gunste

van

de applikant,

in de voorgeschreven

GANS ACL.
.
vorm en onderworpen aan de bepalingen van deze Wet.
4, (1) Before making such order of adoption a magistrate—|
4 (1) “en magistraat, alvorens zulk een order van aan- nee
and for that purpose

,

may

sign issue and

neming

cause to be

personally served upon the witness a summons in the

(b) shall take evidence on oath viva voce or by affidavit in

‘his Act.

required by this Act or by the magistrate to be proved ;
(c) shall be satisfied that the child is under the age of
sixteen years; that the person proposing to adopt

pgs
’
uncer

proo

f of or concerning

the child is of

any y fact,

g

matter

3

good repute, and a fit and

or thin

proper

2

(c)

person

the

consent

in

writing

of

the

parents

parents

has

deserted

the

jaar is;

van

Gat

de persoon

die voorstelt

het

Kind

» deze Wet.

aan te

nich dat het

twaalf

jaar,

Benoni

geveken

kind, indien boven

tot de aanneming

de leeftijd

toestemt;

_ diegene van hen die op de datum van het aanzoek

in leven is, of zo beide ouders overleden zijn, van de

wettige voogd van het kind, of bij gebreke van zulk een

child,

voogd,

then the consent of the other parent ;
;
' (f) shall require in the case of a deserted child the consent
‘ of a guardian appointed for the purpose of proceedings
under this Act;

de ming van

(e) vordert de schriftelike toestemming van de ouders,
hetzij binnen of buiten de Unie woonachtig, of van

appointed for the purpose of proceedings under this
of the

op

klaring, ing, ten
van of in verband met feiten
ten bewijze
bewl]

on overgelesd iin Sestemmnngen

the child, or if there is no such guardian of a guardian
if-one

persoonlik

zalcen of aangelegenheden, bewijs waarvan door deze
Wet of door de magistraat gevorderd wordt;
overtuigt “eh det het Kind onder de seeitd van Zestien

(d) overtuigt

both parents are dead, then of the legal guardian of
or

en

en op te voeden; dat de aanneming tot het welzijn
de in are, beans van set kind zal ae en dat de (oot

whether living in or out of the Union, or such one of
them as is living at the date of the application, or if

Act,

voogd voor

uitvaardigen

in staat om het groot te brengen, te onderhouden

(d) shall‘
be. satisfied that the child, if over the age of
require

getuige laten dienen ;

tekenen,

nemen, van goede naam en een geschikt persoon is
om het kind onder zijn zorg en hoede te hebben, en

promoted by the adoption, and that the consents
required by this Act have been duly signed and filed 5].

(e) shall

en benoe-

ver.

that the welfare and interests of the child will be

;

2

(b) neemt getuigenis af onder ede, viva voce of bij beédigde jen van in

to have the care and sustody thereof, and of sufficient
ability to bring up, maintain, and educate the child;

twelve years, consents to. the adoption

.

kan te dien einde een dagvaardig in de voorgeschreven

vorm

prescribed form ;-

of proceed.

te geven—

(a) kan getuigen noodzaken voor hem te verschijnen: en vereist | veer

)

-

(g) shall require in any case where the child has a guardian
:
:
:
appointed for the purpose of proceedings under this
Act, the consent of such guardian.
.

van

een voogd

benoemd

ten

einde

stappen te

“nemen ingevolge deze Wet, of zo een van de ouders het
kind verlaten heeft, de toestemming van de andere
ouder
het
i
laten
Kind de t
vordert in

het

geval

van

een

verlaten kind

de toe-

stemming van een voogd benoemd ten einde stappen.
te nemen ingevolge deze Wet; .
(g) vordert in ieder geval waarin het kind een voogd heeft
benoemd ten einde stappen te nemen ingevolge deze

(2) +The Minister may appoint any fit person or any society
or body corporate established for the reclamation or protection}

Wet, de toestemming van zulk een voogd.
(2) De Minister kan éen geschikte persoon of een vereniging

of-children or the prevention of cruelty to children as guardian of lichaam met rechtspersoonlikheid gesticht voor de opheffing

of any child for the purpose of proceedings under this Act and of bescherming van kinderen-of het verhinderen van wreedheid
may remove such guardian and appoint another guardian in jegens kinderen als voogd over een kind benoemen ten einde

\

,

the place of a guardian so removed.’ The Minister shall notify stappen te nemen ingevolge deze Wet en kan zulk een voogd
forthwith to the magistrate concerned: the appointment orlonislaan en een andere voogd in zijn plaats benoemen. De
removal of any guardian under the powers conferred by this! Minister geelt onverwijld de betrokken magistraat kennis van
sub-section. ~
de benoeming of het ontslag van een voogd ingevolge de be(3) A guardian of any child appointed for the purpose of/voegdheden door dit sub-artikel verleend.
.
proceedings under this Act shall be entitled to visit and inspect|
(8) Een voogd van een kind benoemd ten einde stappen
such child or, in the case of a society or body corporate, to give|te nemen ingevolge deze Wet is gerechtigd zulk een kind, ter-

authority in writing to any person to visit and inspect sugh|wijl zulke stappen aanhangig zijn en tijdens de duur van een

‘child

on

its behalf,

while

such

proceedings

are

pending

andj}voorlopige order ten aanzien van zulk

een kind

gegeven

krach-

during the currency of any provisional order made in respect|tens artikel vijf, te bezoeken en te inspekteren of, in het’ geval

of such child under section jive.

(4)

;

van een vereniging of lichaam met rechtspersoonlikheid, iemand

A magistrate before dealing with any application under sofittelike hachtiging te ver'enen om

- this Act may require notice of such application to be given
'yovisional
rders.

“ ) Wen magistraat. kan

aulk een kind te zijnen

valvorens ‘con

aanzock

krachtens

_ to the Minister.
.
deze Wet te behandelen, vorderen dat de Minister kennis ge5. (1) When the consents required under section four havelgeveh wordt van zulk een aanzoek.
been duly obtained, or, if the consent of a parent or guardian;

5. (1) Wanneer

de ingevolge

artikel

vier vereiste

mingen behoorlik verkregen zijn, of, zo de toestemming van
consent should be dispensed with under section nine the .mag- een ouder of voogd niet verkregen is, wanneer de. magistraat
istrate may, instead of deciding forthwith as to the grant or overtuigd is dat van die toestemming ingevolge artikel negen
refusal of an order of adoption, make a provisional order afgezien behoort te. worden, kan de magistraat, in plaats van
dadelik te beslissen over het verlenen of weigeren van een
has not been obtained, where the magistrate is satisfied that such

\

;

toestem- Voorlopige
orders,

.
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committing the child to the care of the applicant or applicants ‘order van aanneming, een voorlopige order geven, het kind
exceeding two years, and may adjourn the voor een tijdperk van hoogstens twee jaar toevertrouwend aan
further hearing of the application to some convenient date de zorg van de applikant of applikanten, en het verhoor van
which shall be not later than the date on which such period het aanzoek, verdagen. tot een gevoeglike datum, niet later
dan de datum waarop zulk een tijdperk verstrijkt.
.
expires.
.
(2) Hen voorlopige order ingevolge dit sub-artikel gegeven
(2) A provisional order made under this sub-section shall is van gelijke kracht en onderworpen aan dezelfde bepalingen
have the same effect and be subject to the same provisions mutatis mutandis als een order een kind aan de zorg toevermutatis mutandis as an order committing a-child to the care of trouwend van een bloedverwant of andere geschikte persoon
a relative or other fit person made under Chapter I of the gegeven krachtens Hoofdstuk I van de Kinderen Bescherfor a period not

Children’s Protection Act, 1913.

ot

mings

Wet,

1913.

(3) De magistraat kan aan een voorlopige order zodanige
(3) The magistrate may in making a provisional order attach
thereto such conditions as he may think fit, including con- voorwaarden verbinden als hij goed acht, waaronder voorditions as to supervision over, reports upon, and place of waarden omtrent toezicht op, rapporten over en verblijfplaats
van zulk een kind tijdens de duur van zulk een order.
residence of such child during the currency of such order.
(4) Hen voorlopige order gegeven krachtens dit artikel kan
(4)7A -provisional order made under this section may be van tijd tot tijd voor een verder tijdperk verlengd worden, en
renewed from time to time for a further period, and the further het. verdere.verhoor van het aanzoek dienovereenkomstighearing of the application adjourned accordingly, provided that verdaagd worden, mits het oorspronkelike tijdperk van. 2ulk
the original period of such order and the periods of renewal een order te zamen met de tijdperken van verlenging twee jaar
thereof taken together do not exceed two years.
niet te boven gaan.
Child can be

adopted by

one person
only.

Adopting
parent not
topremium,
receive
ete.

Status of

adopted q
status of
adopting
parent.

6. Behalve door man en vrouw, als hierboven bepaald, Kind kan
6, Except by husband and wife, as hereinbefore mentioned, wordt geen kind door meer dan één persodon aangenomen.
_Slechts door
.

no child shall be adopted by more than one person.

7. Temand die een ‘kind

entitled to any succession (whether by will or

(2)

Where

such

order

of

adoption

has

been

existing

between

made

the

adopting parent shall for all purposes whatsoever, be deemed
in law to be the parent of such adopted child, as if such child
had been born to such adopting parent in lawful wedlock; and
such order of adoption shall thereby terminate all the rights
and

legal

responsibilities

the

.and his natural parents, except the might of the
take property as heir or next-of-kin of his natural
_ directly or by right of representation.
parent or

één persoon
aangenomen

(6) gerechtigd

aanneemt

ingevolge

deze

suksessie

(hetzij

Wet

worden.

is Aanneming

wordt

tot

enige

door

uiterste wil of ab intestato) jure representationis zijn
aannemende ouder.

ab intestato) jure representationts his adopting parent.

of

’

7, It shall not be lawful for any person adopting a child niet bevoegd ten aanzien van die aanneming een beloning of zonder
under this Act to receive any premium or other consideration andere vergoeding te ontvangen, behalve met toestemming beloning te
in respect
of such adoption, except with the consent of . the van de magistraat.
geschieden.
:
magistrate.
8. (1) Een order van aanneming kent de familienaam van Status van
de aannemende ouder toe aan het aangenomen kind, dat voor ##ngenomen
8. (1) An order of adoption shall confer the surname of the alle mogelike doeleinden rechtens geacht zal worden het kind status van
adopting parent on the adopted child and the adopted child te zijn uit een wettig huwelik van de aannemende ouder ge- sannomende
shall for all purposes whatsoever be deemed in law to be the boren: Met dien verstande dat, tenzij de tegenovergestelde ouder.
child born in lawful wedlock of the adopting parent: Provided bedoeling duidelik blijkt uit enig instrument (hetzij zulk een
that, unless the contrary intention clearly appears from any instrument van kracht wordt inter vivos of mortis causa), zulk
instrument (whether such instrument takes effect inter vivos or een aangenomen kind niet door zodanige aanneming—
mortis causa), such adopted child shall not by such adoption—
. (a) enig recht, titel of belang zal verwerven
op of in eigen-_
dom—
(a) acquire any right, title or interest in any property—
(i) overgaand op een kind van de aannemende
(i) devolving on any child of the adopting. parent by|.
ouder uit hoofde van een instrument verleden
virtue of any instrument executed prior to the),
‘vé6r de datum van de order van aanneming;
date of such order of adoption ;
(ii) belast met een fidei-commissum ten gunste van
_ (ii) burdened with a fidei-commissum in favour of
de-afstammelingen van de aannemende ouder, of
the descendants of the adopting parent or ;
(ili) overgaand op de erfgenamen ab intestato van een
uit een wettig huwelik van de aannemende ouder
(iii) devolving on the heirs ab intestato of any child of
geboren kind;
lawful wedlock of the adopting parent ;
(b) become

Consent

:

(2) Wanneer

een order van aanneming

gegeven is wordt

de

aannemende ouder voor alle doeleinden hoegenaamd rechtens
geacht de ouder te zijn van zulk een aangenomen kind, alsof
het de aannemende ouder in wettig huwelik geboren was; en

zulk een order van aanneming heft alle rechten en wettelike
bestaande
tussen
het
kind
en
child verantwoordelikheden
child to zijn natuurlike ouders op, behalve het recht van het

parents kind om als erfgenaam of naaste bloedverwant van zijn natuurlike ouders rechtstreeks of wegens recht van vertegenwoordiging
eigendom te aanvaarden.

9. (1) Niettegenstaande het bepaalde hij artikel vier van deze Toestem- 9.-(1) Notwithstanding anything in section four of this
Wet
kan de magistraat, wanneer hij bij behandeling van het ming vap .
= Act, if the magistrate dealing with the application for adoption

Oia tion ‘© of any child is satisfied that. any parent or legal guardian of the aanzoek tot aanneming van een kind zich overtuigd heeft dat cuder of

may in
child is for any reason unfit to have the custody or control of éen ouder of wettelike voogd van het kind’om de een of andere voogd tot
reden ongeschikt is om het kind onder zijn hoede of beheer te kan in 6
certain cases the child, and that notice of the application for the order of
hebben en dat aan die ouder of voogd kennis gegeven is.van het zekere gebe dispensed adoption has been given to such parent or guardian, the

with.

magistrate may, if he thinks fit, in making such order or a danzoek om de order van aanneming, zo hij zulks goed acht, > Vallen
achterwege

provisional order under section five dispense with the consént bij het geven van zulk een order of een voorlopige order inge- blijven.
|volge artikel vyf afzien van de toestemming van zulk een ouder
of such parent or guardian.
,
of voogd.

(2) Any parent or guardian whose consent is thus dispensed ' (2) Hen. ouder of voogd van wiens toestemming aldus wordt
with may, within one month after the making of the order of afgezien kan, binnen één maand na de order of de voorlopige
adoption or the provisional order, make Pplicatio® to @ ofder van aanneming, aanzoek doen bij de Provinciale Afdeling
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vil

i

Provincial Division of the Supreme Court, on notice to the
adopting parent or the applicant to whose care the child has
been committed, to discharge such order, and the court may
in its discretion? discharge such order accordingly on such
terms as it thinks fit.
(3) Where an order of adoption is discharged, then, subject
to the conditions (if any) named in the discharging order, the
child and its natural parents shall be deemed for all purposes
to be restored to the same position inter se as existed immediately before the order of adoption was made; provided
that such restoration shall not affect anything lawfully done
while such order of adoption was in force.
Subsequent
wrders of
vdoption.

10. If another application is made for an order of adoption
in respect of a child who has already been adopted under
this Act, it shall be lawful for the magistrate to grant such
application in accordance with the provisions of this Act, and
upon the making of the later order of adoption all the legal
consequencés of the former order shall determine, except so far
as any interest in property may have vested in the adopted
child.
11. Where any notice is required to be given.for the purposes
of this Act, and the address of the person to whom such notice
is required to be given is unknown, the notice may be given by
advertisement in such manner as the magistrate, before whom
the application in connection with which the notice is required

Notices.

is pending, may direct.

2ower
nake

to

-

egulations.

Saving as to
narriage
aw.
short title
and comnencement.

°

van het Hooggerechtshof, na kennisgeving aan de aannemende
ouder of de applikant aan wiens zorg het kind toevertrouwd
is, om zodanige order te vernietigen, en het hof kan naar goedvinden zodanige order dienovereenkomstig vernietigen op
zulke voorwaarden als het goed acht.
' (3) Wanneer een order van aanneming vernietigd is, worden,
behoudens de voorwaarden (zo er zijn) genoemd in de order
tot vernietiging, het kind en zijn natuurlike ouders geacht voor
alle doeleinden hersteld te zijn in dezelfde onderlinge verhouding
als bestond onmiddellik véér de order van aanneming: Met
dien verstande dat zodanig herstel geen invloed zal hebben op
hetgeen wettig gedaan is tijdens de geldigheid van de order
van aanneming.
.
10. Wanneer

een ander aanzock gedaan wordt om een order Latere

van aanneming ten aanzien van een kind dat reeds aangenomen orders van
is krachtens

deze Wet, is de magistraat bevoegd

om zulk een aanneming.

aanzoek in te willigen overeenkomstig de bepalingen van deze

Wet,

zullende na het verlenen van de laatste order van aan-

neming alle wettelike gevelgen van de eerste order vervallen,

behalve voor zover het aangenomen

verkregen
11.

op eigendom.

Wanneer

voor

de

doeleinden

kind recht: mocht hebben

van

deze

Wet

een kennis- Kemnis-

geving moet geschieden, en het adres van de persoon
zulk een kennisgeving moet geschieden is onbekend, kan
geving geschieden door advertentie op de wijze gelast
magistraat voor wie het aanzoek in verband waarmee de
geving véreist. wordt aanhangig is.

aan wie gevingen.
kennisdoor de
kennis-

12. De Goeverneur-generaal kan regulaties maken niet
12. The Governor-General may make regulations not inconsistent with this Act prescribing the forms and mode of onbestaanbaar met’ deze Wet, voorschrijvende de formulieren
procedure to be used in exercising the jurisdiction hereby te worden gebruikt en de wijze van procedure te worden gevolgd bij het uitoefenen van de rechtsmacht hierdoor aan
conferred upon magistrates, prescribing the mode of registering
and keeping a proper register of all orders made under this magistraten verleend, voorschrijvende de wijze van registratie
Act, and also prescribing the fees to be paid in respect of such en het bijhouden van een behoorlik register van alle orders
procedure, registration and otherwise, and generally giving gegeven krachtens deze Wet, alsmede de lonen te worden betaald-ten aanzien van zodanige procedure, registratie en andersfull effect to this Act.
zins, en in het algemeen tot volle uitvoering van deze Wet.
13. Nothing in this Act shall be construed to authorize any
13. Het bepaalde bij deze Wet wordt niet geacht huweliken
marriage that could not lawfully have been contracted if this te machtigen die niet wettelik gesloten zouden kunnen worden
Act had not been passed..
zo deze Wet niet ingevoerd was.
14. This Act may be cited for all purposes as the Adoption
14, Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden
of

Children Act,

1923,

and

shall

commence

and come

-

into als de Aanneming

van Kinderen Wet,

Bevoegdheid tot

het maken
rogulaties.
.

7

yoorbehoud
in zake

Huwelikswet.

Korte

titel

1923, en treedt in wer- en invoe-

operation on a date to be fixed by the Governor-General by king op een door de Goeverneur-generaal bij proklamatie in Tig:Proclamation in the Gazette.
de Staatskoerant vast te stellen datum.‘
,
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The following Government

general information.

Notice is hereby

published for

H. B. SHAWE,

[5 Februarie 1923.

Het volgende Goevernementskennisgeving
ter algemene informatie gepubliceerd.

Royal

the Governor-General-in-Council has
Het heeft Zijn Koninklike Hoogheid de Goeverneur-Generaal
the provisions of section fory-one of the behaagd, onder de bepalingen van artikel e2n-en-veertig van de
1909, to nominate
the
Honourable Zuid Afrika Wet-No.
Freprrick
Ed.Achtb.
de
1909,

Highness

been pleased, under
South
Africa Act
Frepericr

hiermede

H. B. SHAWE.
Sekretaris voor Binnenlandse Zaken_

Secretary for the Interior.

_ His

wordt

Augustus

Hurton,

Judge

of

the

Griqualand

Aveustus

Hurron,

rechter van de Griqualand West Plaatse-

West Local Division of the Supreme Court of South Africa, to like Afdelidg van het Hooggerechtshof van Zuid Afrika te
be a member of the Del mitation Commission appointed under nomineren als een lid van de Delimitatie Kommissie aangeste’d
the provisions of the aforesaid section, vice the Honourable Sir onder de bepalingen van voornoemd artikel, in de plaats van
Johannes Henricus Lange, deceased.
de Ed.Achtb. Sir Johannes Henricus Lange overleden.

His Royal

Het heeft Zijn Koninklike Hoogheid voorts behaagd de Ed.
Wirr Mason aan te stellen als Voorzitter
in the place of the late Sir Johannes van de genoemde Kommissie in de plaats van de overleden Sir
Johannes Henricus Lange.

Highness has further been pleased to designate

the Honourable Str

the said Commission
Henricus Lange. ©

ARTHUR

WiER

Mason to be Chairman of Achtb. Sir Arraor
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