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No. 14, 1923.] No. 14, 1923.] 

Om in zekere opzichten de Mapochsgronden Water 
en Gemeenschappelik Weiveld Wet 1916 (No. 
40 van 1916) te wijzigen en. voorziening te 
maken veor de uitreiking van eigendomsbewijzen 
aan eigenaars van percelen in Mapochsgronden 
in de Provincie Transvaal. 

ACT 
To amend in certain respects the Mapochs Gronden 

Water and Commonage Act, 1916 (No. 40 of 

1916) and to provide for the issue of title to 

owners of lots in’ Mapochs Gronden in the 

Province of the Transvaal. 

  

  

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

als volgt :— 
1. (1) Niettegenstaande de bepalingen vervat in artikel ¢wee Toekenning 

van de Mapochsgronden Water en Gemeenschappelik Weiveld van delen 
Wet, 1916 (hierna genoemd de Hoofdwet) kan de Goeverneur- Yo" S&™apy- 
generaal op applikatie van de geregistreerde eigenaar of huurder Waiveld in 
van een perceel in Mapochsgronden in het distrikt Middelburg, Mapochs- 
Transvaal, hangende de verdeling van het gemeenschappelik gronden. 

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 :— . 

Allotment 
of portions 
of common- 

I. (1) Notwithstanding anything contained in section two 
of the Mapochs Gronden Water, and Commonage Act, “1916 

(hereinafter referred to as the principal Act), the Governor- 
age at . : : 

Mapochs General, on sappiication by the registered ° Mars Mi aseee of weiveld zoals in de Hoofdwet bepaald, de toekenning machtigen 
Gronden. any lot m Mapochs Gronden in the district of Middelburg,|.on zulke eigenaar of huurder van een deel van het gemeen- Transvaal, may, pending the division of the commonage as 

provided in the principal Act, authorize the allotment to such 
owner or lessee of a portion of the commonage not exceeding 
four morgen, in extension of each lot owned or held under 
lease by him at the date of his application. The survey and 
allotment of any such portion of the commonage shall be 
effected in accordance with the recommendation of the com- 
mittee appointed under sub-section (8) of section two of the 
principal Act, as amended by section six of this Act. The 
portion of the commonage to be added to any lot shall, as 
far as practicable, be so surveyed as to adjoin the lot held by 
such owner or lessee and to include any permanent improve- 
ments made by him on the commonage, A person who owns 
or holds under lease more than one lot may in the discretion 
of the said committee, and if-he so desires, have contiguous 
portions of the commonage allotted to him in one block. 

schappelik weiveld, vier morgen niet te bovengaande, in toe- 
voeging aan elk perceel door hem ten tijde van zijn applikatie 
in eigendom of in huur bezeten. De opmeting en toekenning 
van zulk deel van het gemeenschappelik weiveld wordt bewerk- 
stelligd overeenkomstig de aanbeveling van het komitee 
aangesteld volgens sub-artikel (3) van artikel twee van de 
Hoofdwet zoals door artikel zes van deze Wet gewijzigd. 
Het deel van het gemeenschappelike weiveld aan een perceel 
toegevoegd te worden, wordt zo ver als doenlik op zulke wijze 
opgemeten dat het aan het perceel door aulke eigenaar of 
huurder bezeten grenst en duurzame verbeteringen door 
hem op het gemeenschappelike weiveld aangebracht, insluit. 
Aan een persoon die meer dan één perceel in eigendom of in 
huur bezit kan meer dan één deel, naar goeddunken van het 
gezegde komitee, toegekend worden en indien hij zulks wenst 
kunnen aangrenzende delen van het gemeenschappelike weiveld 
aan hem in een blok toegekend worden. 

(2) De onkosten van het komitee gemaakt in de uitvoering 
van de onderverdeling en toekenning van delen van het voor- 
zegde gemeenschappelike weiveld worden uit het gekonsoli- 
deerde inkomstefonds betaald. 

(3) Het stuk grond dat aan een eigenaar of huurder in 
termen van dit artikel toegekend wordt, wordt afgetrokken van 
het deel in het gemeenschappelike weiveld waartoe hij later 
gerechtigd mocht worden krachtens de bepalingen van artikel 
twee van de Hoofdwet.. 

(4) Higendomsbewijs of een huur van een deel van het 
gemeenschappelike weiveld krachtens dit artikel toegekend, 
wordt verleend op termen gelijk aan die waarop het perceel. 
ten opzichte waarvan toekenning in termen van dit artikel 
geschiedt, gehouden wordt en onderhevig aan voorwaarden 
gelijk aan die in het eigendomsbewijs of huurkontrakt van dat 
perceel (naar het geval mocht zijn) vervat en aan zulke verdere 
voorwaarden als door het voorzegde komitee aanbevolen 
mochten worden. De verlening van eigendomsbewijs of 
huur krachtens dit artikel betrekkelik een deel van het gemeen- 
schappelike weiveld is voorts onderhevig aan de volgende 
bepalingen : 

(2) The expenditure of the committee in carrying out the 
sub-division and allotment of portions of the commonage 
aforesaid shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund. 

(3) The extent of land allotted to any owner or lessee in terms 
of this section shall be deducted from any portion of the com- 
monage to which he’may subsequently become entitled under 
the provisions of section two of the principal Act. 

(4) Title to or a lease of any portion of the commonage 
allotted under this section shall be granted upon a tenure 
similar to that under which the lot, in respect of which the 
allotment in terms of this section is made, is held and subject 

to conditions similar to those contained in the title deed. or 
lease of that lot (as the case may be) and to such further 
conditions as may be recommended by the committee aforesaid. 
The grant of title or lease under this section to any portion 
of the commonage shall furthermore be subject to the following 
provisions :-— 

(a) All title deeds issued shall be exempt from payment 
of transfer duty and stamp duty and of registration 
fees and charges ; 

(b) title to’or a lease of any portion of the commonage 
shall not be granted until the allottee thereof has 
paid the costs of survey and any expenditure for which 
the Government may have- become liable under any 

- Jaw‘relating to fencing.   (a) alle uitgereikte eigendomsbewijzen zijn vrijgesteld 
van de betaling van hererechten en zegelrechten en 
van registratie fooien en kosten ; 

(5) eigendomsbewijs of huur van. een deel van het ge- 
meenschappelike weiveld wordt niet verleend totdat 
de persoon, aan wie het toegekend is, de opmetings- 
kosten en alle andere kosten waarvoor de Regering 
aansprakelik mocht geworden zijn krachtens een. 
of andere wet betreffende omheining, betaald heeft.



< 

  

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 23RD MAY, 1923. iii 

(5) The cancellation or termination of any lease of a lot, 
in conjunction with which a lease of a portion of the common 
age as provided for in sub-section (1) of this section has been 
granted, shall ipso facto cancel the lease of the said portion 
of the commonage. The grounds for cancellation or ter- 
mination of the original lease shall be deemed to be the grounds 
for the cancellation or termination of the lease of the commonage 
pertion. , 

(6) On the issue of a title to or lease of any portion of the 
commonage in terms of this section, all rights to grazing which 
the remaining owners or lessees of lots at Mapochs Gronden 
may have held in respect of such portion of the commonage 
shall tpso facto cease and determine. 

(7) No application for the allotment of a portion of the 
commonage in terms of this section shall be considered ‘unless 
it is submitted to the Secretary for Lands in writing within 
two years from the commencement of this Act. 

(5) De kanselatie of beéindiging van een huur van een 
perceel in verband waarmee een huur van een deel van het 
gemeenschappelike weiveld zoals bepaald in sub-artikel (1) 
van dit artikel toegekend is kanseleert ipso facto de huur van 
het gezegde deel van het gemeenschappelike weiveld. De 
redenen voor kanselatie of beéindiging van het oorspronkelike 
huurkontrakt worden geacht de redenen te zijn van de kan- 
selatie of beéindiging van de huur van het deel van het ge- 
meenschappelike weiveld. 

(6) Bij de verlening van een eigendomsbewijs of huur van 
een deel van het gemeenschappelike weiveld in termen van 
dit artikel houden alle rechten van weiding welke de overige 
eigenaars of huurders van percelen in Mapochsgronden mochten 
hebben ten opzichte van zulk deel van het gemeenschappelike 
weiveld ipso facto op en komen ten einde. 

(7) Geen applikatie voor de toekenning van een deel van 
het gemeenschappelike weiveld in termen van dit artikel wordt 
overwogen tenzij hij in geschrifte binnen twee jaar na de 
datum van de invoering van deze Wet bij de Sekretaris van 
Landen ingediend is. 

2. Wanneer een toekenning van een deel van het gemeen- Verhanden 
schappelike weiveld gedaan wordt ten aanzien van een perceel ten bezware 
ingevolge de bepalingen van de Hoofdwet of deze Wet en zulk te zijn van s 2. Whenever an allotment of a portion of the commonage tockenni 

offective as | is made in respect of any lot under the provisions of the|een perceel is met een verband bezwaard, dan wordt zodanig gen van deel 

sees of Principal Act or this Act and such lot is subject to a mortgage|deel van het gemeenschappelike weiveld ipso facto bezwaard van gemeen- 
portion of bond, such portion of the commonage shall ipso facto be and|met zodanig verband en alle voorwaarden daarvan. De schappelik 

commonage. become subject to such bond and all the terms thereof. The|registrateur van akten endosseert op het titelbewijs van het weiveld. 

registrar of deeds shall endorse on the title deed of the portion 
allotted the fact that it is subject to such bond, and on such 
bond the fact that it attaches to and upon the portion allotted. 
Such endorsement and all necessary entries in the :deeds 
registry shall be exempt from payment of all duty, fees and 

toegekende deel het feit aan dat het bezwaard is met zodanig 
verband, en op zodanig verband het feit dat het rust op het 
toegekende deel. Zodanig endossement en alle noodzakelike 
inschrijvingen in het registratiekantoor van akten geschieden 

zonder betaling van rechten, fooien en kosten. , 
\ 

charges. 3. Niettegenstaande de bepalingen vervat in de wet op Registratie 

, Registratiekantoren van Akten, 1918, of enige andere wet :— van eigen 

(1) Kan een persoon die bij de invoering van deze Wet domsbewijs 
Registration 3, Notwithstanding anything contained in the Deeds Re- van percelen 
of title of gistries Act, 1918, or any other law :— volgens kontrakt of door erfenis, verjaring of op enige ip Mapochs- 

M a 1 andere wijze een wettig recht van eigendom van een gronden ten 
Mapochs | - : . : . : : f 

Gronden in (1) Any person who at the commencement of this Act perceel in Mapochsgronden geregistreerd in de naam de bouitter 

favour of has by contract, inheritance, prescription or in van een andere persoon verkregen heeft, en die niet in 52 "Ginn. 
holder of , staat is om de registratie van eigendomsbewijs op zulk gomsrechten. 

any other manner acquired the lawful right to 
the ownership of a lot at Mapochs Gronden 
registered in the name of any other person and who 
is unable to procure the registration of title to such 
lot in his name by reason of the death, mental in- 
capacity or absence from the Union of the person 
in whose name that lot is registered, or of any person 
through or from whom the right to such lot has been 
directly or indirectly derived, or owing to any other 
cause, may apply in writing to the Minister for an 
order on the registrar of deeds to effect registration 
of title to that property in his name in the manner 
hereinafter provided. 

(2) The Minister shall cause to be published in three con- 
secutive issues of the Gazette and twice in a newspaper 
circulating in the district of Middelburg, Transvaal, 
a notice calling upon all persons claiming, in terms 
of the preceding sub-section, to be the present owners 
of lots at Mapochs Gronden, in respect of which they 
are not registered as the owners in the deeds registry 
at Pretoria to submit in writing to the Secretary for 
Lands within three months of the date of the first 
publication of the notice in the Gazeite particulars of 
the lots of which they claim to be the present owners. 
Any claims so submitted must be accompanied by 
sworn declarations and, wherever procurable, by 
documentary evidence in support thereof. 

(3) Particulars of all claims received in response to the 
notice referred to in the preceding sub-section,shall, 
on expiration of the period in that sub-section’ men- 
tioned, be published in the Gazette and a newspaper 
in the manner provided in ‘sub-section (2) of this 
section. Any person objecting to the admission of 

1 i 
1 

perceel in zijn naam te verkrijgen ter zake van het 
overlijden, de geestelike onbekwaamheid, of afwezig- 
heid van de Unie van de persoon in wiens naam dat 
perceel geregistreerd is of van enige persoon door of 
van wie het recht op zulk perceel direkt of indirekt 
verkregen is of ten gevolge van een andere oorzaak, 
schriftelik bij de Minister aanzock doen om een bevel 
aan de registrateur van akten oni registratie van 
eigendomsbewijs op dat eigendom in zijn naam op 
de hierna genoemde wijze te bewerkstelligen. 

(2) De Minister doet in drie achtereenvolgende uitgaven 
van de Staatskoerant en tweemaal in een koerant in 
omloop in’ het distrikt Middelburg, Transvaal, een 
kennisgeving publiceren waarbij alle personen opge- 

“roepen worden, die in termen van het voorafgaande 
sub-artikel aanspraak maken de tegenwoordige eige- 
naars van percelen in Mapochsgronden te aijn, ten 
opzichte waarvan zij niet als de eigenaars in het 
registratiekantoor van akten te Pretoria geregi- 
streerd zijn, om binrien drie maanden vanaf de datum 
van de eerste publikatie van de kennisgeving ‘in de 
Staatskoerant aan de Sekretaris van Landen bie- 
zonderheden van de percelen waarop 2ij aanspraak 
maken de tegenwoordige eigenaars te zijn in geschrifte 
voor te leggen. Alle zulke voorgelegde. aanspraken 
moeten worden vergezeld door beédigde verklaringen 
en wanneer mogelik door schriftelik bewijs ter staving 
daarvan. 

(3) Biezonderheden van alle aanspraken in antwoord 
ontvangen op de in het voorafgaande sub-artikel 
bedoelde kennisgeving worden na afloop van het 
in dat sub-artikel vermelde tijdvak in de Staats- 
koerant en in een koerant op de wijze zoals bepaald 
in sub-artikel (2) van dit artikel gepubliceerd. In- 
dien een persoon objekteert tegen de toelating van  
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(4) All claims so submitted and any objections lodged in 

(5) The decision of the Minister in regard to the ownership 

. the period of six months mentioned in sub-section (4) 

(6) On expiry of the period of six months mentioned in the 

any of the said claims must within a period of three 
months, reckoned from the date of the first publication 
in the Gazette of the notice issued in terms of this sub- 
section, submit in writing to the Secretary for Lands 
full particulars of the grounds on which the objection 
is based, together with any sworn declarations o1 
documentary evidence which he may be able to produce 
in support of his-ebjection. 

terms of the preceding sub-section shall be investigated 
by a committee consisting of three members to be 
nominated by the Minister, and in cases where the 
Minister is satisfied on the report of the said committee 
that the claimants have legally acquired a right to 
‘ownership of the lots to which they have advanced 
claims, the Minister shall cause a further notice to be 
published in the Gazette and a newspaper in manner as 
provided in sub-section (2) of this section, giving 
particulars of the claims which he has decided to 
admit and in respect of which he proposes to issue an 
order to the registrar of deeds in terms of sub- 
‘section (1) of this section: Provided that no such order! 
shall be issued until a period of six months reckoned 
from the date of the first publication in the Gazette 
of the last mentioned notice shall have elapsed, or, 
in the case of any decision of the Minister against 
which within the said period of six months an appeal 
is, in terms of sub-section (5) of this section, lodged 
and prosecuted in the Transvaal Provincial Division 
of the Supreme Court until such appeal has been 
disposed of. 

of any lot shall be final and conclusive unless within 

of this section, an appeal against such decision is 
lodged and prosecuted in the Transvaal Provincial 
Division of the Supreme Court and such decision 
shall thereafter not be subject to appeal or review by 
any Court save on the grounds of fraud. 

preceding sub-section, and in any case in which an 
appeal shall have been lodged on the disposal of such 
appeal, the Minister shall, subject to any decision 
given on appeal issue an order to the registrar of 
deeds directing him to transfer the lot described 
in such order to the person named therein. The 
registrar -of deeds shall thereupon issue to such 
person a title in the form prescribed in the Schedule 
to this Act vesting the ownership of the lot in such 
person, subject to every condition, servitude or 
other encumbrance, or, subject to the provisions 
of the next succeeding sub-section, to any bond, 
where a condition, servitude, encumbrance,’ or 
bond is, according to the records of the deeds 
registry, embodied in or endorsed upon the title 
deeds of the registered holder from whom transfer is 
being passed in favour of the person named in the 
order issued by the Minister. The registrar of deeds 
shall endorse the fact of such transfer upon the title 
deeds of the land so transferred: Provided that, 
if the person named in the order is unable to produce 
the title deeds of the registered owner, endorsement 
by the registrar of deeds on the duplicate original 
title deed of the land filed of record in’ the deeds   registry shall have theysame effect as endorsement 

een van de gezegde aanspraken, moet hij binnen een 
tijdvak van drie maanden gerekend van de“ datum 
van de eerste publikatie in de- Staatskoerant van de 
in ‘termen van dit sub-artikel gepubliceerde kennis- 
geving in geschrifte aan de Sekretaris voor Landen 
volle biezonderheden van de pronden voorleggen 
waarop zijn objektie gebaseerd is, tezamen met 
beédigde verklaringen of schriftelik bewijs dat hij 
ter staving van zijn objektie kan voorleggen. 

(4) Alle aldus voorgelegde aanspraken en objekties inge- 
diend in termen van het voorafgaande sub-artikel 
worden door een kommissie bestaande uit drie leden, 
door de Minister te worden aangesteld, onderzocht, 

en in gevallen waar de Minister tevreden gesteld 
wordt op het verslag van de gezegde kommissie, 
dat de aanspraakmakende personen wettig een 
recht van eigendom op de percelen, waarop ij 
aanspraak gemaakt hebben, verkregen hebben, doet 
de Minister een verdere kennisgeving in de Staats- 
koerant en in een koerant op de wijze bepaald in sub- 
artikel (2) van dit artikel publiceren, vermeldende de 
biezonderheden van de aanspraken die hij besloten 
heeft toe te laten en ten opzichte waarvan hij voor- 
nemens is een bevel aan de registrateur van alkten in. 
_termen van sub-artikel (1) van dit artikel uit te reiken : 
Met dien verstande dat geen zodanig bevel uitgereikt. 
wordt. voordat een tijdvak van zes maanden gerekend 
van de datum van de eerste publikatie in de Staats- 
koerant van de laatstgenoemde kennisgeving verlopen 
is, of totdat in het geval van een beslissing van de 
Minister waartegen binnen het gezegde tijdvak van 
zes maanden een appél in termen van sub-artikel 
(5) van dit artikel aangetekend en voortgezet is in - 
de Transvaalse Provinciale Afdeling van het Hoog- 
gerechtshof, zulk appél behandeld is. 

(5) De beslissing van de Minister ten opzichte van het 
eigendomsrecht van een perceel is finaal en afdoende 
tenzij binnen het tijdvak van zes maanden vermeld 
in sub-artikel (4) van dit artikel een appél van zulke 
beslissing aangetekend en voortgezet wordt in de 
Transvaalse Provinciale Afdeling van het Hoog- 
gerechtshof en zulke beslissing is daarna niet onder- 
hevig aan appél of herziening door een hof tenzij 
op grond van bedrog. 

(6) Bij het-einde van het tijdvak van zes maanden ver- 
meld in het voorafgaande sub-artikel, en in elk geval 
waarin een appél aangetekend is na de behandeling 
van zulk appél, geeft de Minister met inachtneming 
van een beslissing op appél gegeven een bevel aan de 
registrateur van akten hem gelastende het perceel 
in zulk bevel beschreven aan de daarin genoemde 
persoon te transporteren. De registrateur van akten 
reikt daarop aan zulke persoon een eigendomsbewijs 
wt in de vorm opgenomen in de Bijlage. van deze 
Wet, waarbij het eigendomsrecht van het perceel 
in zodanige persoon gevestigd wordt onderhevig 
aan elke voorwaarde, servituut of andere last, of 
met inachtneming van de bepalingen van het eerst- 
volgende sub-artikel, aan een verband, wanneer een 
voorwaarde, servituut, last of verband overeenkomstig 
de stukken van het registratiekantoor van akten 
een deel uitmakende van of geéndosseerd is op het 
eigendomsbewijs van de geregistreerde houder van 
wie transport gepasseerd wordt ten faveure van de 
perscon genoemd in het bevel dat door de Minister 
uitgereikt is.. De registrateur van akten endosseert 
het feit van zulk transport op de eigendomsbewijzen 
van de aldus getransporteerde grond: Met dien 
verstande dat indien de persoon genoemd in het 
bevel niet instaat is het elgendomsbewijs van de 
geregistreerde eigenaar over te leggen, endossement 
door de registrateur van akten op het duplikaat- 
origineel eigendomsbewijs van de grond berustende 
in het vegistratiekantoor van akten, hetzelfde effekt 
heeft als endossement op het eigendomsbewijs van de
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Grant of 
water-rights 
to lot-owners 
at Mapochs 
Gronden. 

on the title deeds of the registered owner. In the 
‘event of the duplicate original title deed having 
been lost or destroyed, it shall be sufficient if the). 
registrar of deeds makes the usual entries in the 
land register ‘without requiring a certificate of 
registered title to be taken out. 

~ 

(7) Any conventional hypothecation over any lot registered 
in terms of the preceding sub-sections which is 
in existence at the date of registration, shall attach 
to and upon the said lot precisely as it then exists, and 
all usual and prcper entries and endorsements upon 
or in regard to any title issued by the registrar of 
deeds in terms of an order as hereinbefore provided, 
shall be made in the deeds registry. If the lot is held 
in undivided shares and only one or more of such 
shares is'hypothecated, the provisions of this sub- 
section shall apply to the share or shares so 
hypothecated. 

(8) All titles issued under this section shall be exempt 
from payment of estate and succession duties, transfer 
duty and stamp duty, and of registration fees and 
charges, and transfer duty shall not be payable 
on any intermediate sale, donation, or other dispo- 
sition, by virtue of which the right to ownership 
passed from the previous registered owner to the 
person in whose favour the title is issued. | 

(9) The surveyor-general of the Transvaal shall issue free 
of charge any diagrams or certified copies ithereof 
which may be required by the registrar of deeds 
in connection with the issue of a title under this Act. 

so | 

4, Notwithstanding anything contained in the principal Act 
or in any other law, the Minister may grant to any owner or 
lessee of a lot at Mapochs Gronden the right, subject to such 
special conditions as he may deem advisable, to construct diver- 
sion weirs, storage, dams, furrows and other works on the com- 
monage for the purpose of conveying to such lot water|from a 
stream to the use of which water the lot is legally entitled, or 
may grant to such owner or lessee the.right to open up and de- 
velop springs situate on; the commonage and to lead the water 
from such springs by means of a furrow or other works to his lot 
for irrigation and other purposes. Every right so granted shall 
be described in a certificate signed by the Minister or |by any 
officer of the Department of Lands deputed by him to issue 
such certificate. No stamp duty, registration or office 
fee shall be payable in respect of the certificate aforesaid. 
A copy of every certificate issued shall be filed of record with 
the registrar of deeds, who shall make a-suitable endorsement 

_ on the title deed of the lot in favour of which the said certi- 

Reservation 
of portions of 

* commonage 
for public 
purposes. 

ficate is issued, and with the surveyor-general and any rights 
granted thereunder shall operate as a servitude against the 
title of the portion of the commonage affected thereby and, 
in the event of sub-division of the commonage as provided 
in section two of the principal Act, such servitude shall be 
registered against the title deed of the portion or portions of 
the commonage concerhed. 7 

-5, The Governor-General may, pending the sub-division of 
the commonage in accordance with.section two of the principal 
Act, grant or reserve portions of the commonage for public 
purposes or for the benefit of the inhabitants of Mapochs 
Gronden. Any portions so granted or reserved shall! be ex- 
cluded from the sub-division aforesaid, and all rights to\grazing 
which the owners! or lessees of lots of Mapochs Gronden may 
have held'in respect of the said portions shall ipso facto cease 
and determine. | - \. a I, 

| 
  

geregistreerde eigenaar. In geval dat het duplikaat 
origineel eigendomsbewijs verloren of vernietigd is, 
is het voldoende indien de registrateur van akten 
de gewone inschrijving in het grondregister doet 
zonder te vereisen dat een certifikaat van geregi- 
streerde titel uitgenomen wordt. 

(7) Een verband voortvloeiende uit overeenkomst op 
een perceel geregistreerd in termen van het voorat- 
gaande sub-artikel dat ten tijde van de registratie 
bestaat, blijft op het gezegde perceel gevestigd juist 
zoals het dan bestaat en alle gewone en behoorlike 
inschrijvingen en endossementen op of ten opzichte’ 
‘van een door de registrateur van akten in termen 
van, een bevel zoals hierin te voren bepaald uitgereikt 
eigendomsbewijs, worden in het registratiekantoor 
van akten gemaakt. Indien het perceel in onver- 
deelde aandelen gehouden wordt, en slechts een of 

meer van .zulke aandelen verbonden is, zijn de be- 
palingen van dit sub-artikel toepasselik op het aandeel 
of de aandelen die zo verbonden zijn. 

(8): Alle eigendomsbewijzen krachtens dit artikel uit- 
gereikt zijn vrijgesteld van de betaling van boedel- 
en successierechten, hererechten en zegelrechten, 
en van registratiefooien en kosten en geen here- 
rechten zijn betaalbaar op een intermediaire verkoop, 
schenking, of andere beschikking krachtens welke 
het eigendomsrecht van de vorige geregistreerde 
eigenaar overging naar de persoon ten wiens faveure 
het eigendomsbewijs uitgereikt wordt. , 

(9) De Landmeter-generaal van de Transvaal reikt koste- 
loos kaarten of gecertificeerde kopieén daarvan uit, 
die door de registrateur van akten vereist mogen 
worden in verband met de uitreiking van eigendoms- 
bewijs krachtens deze Wet. 

4, Niettegenstaande de bepalingen vervat in de [Hoofdwet Verlening 
of in een andere wet, kan de Minister aan de eigenaar of huurder van water- 
van een perceel in Mapochsgronden het recht verlenen onder- rechten aan 

eigenaars 
hevig aan zulke speciale voorwaarden als hij wenselik acht, om yen percelen 
uitkeringsdammen, bewaringsdammen, voren en andere werken in Mapochs 
op het-gemeenschappelike weiveld aan te brengen met het gronden. 
doel om naar zulk perceel water te leiden van een stroom, tot 
het gebruik van welk water het percéel wettig gerechtigd is, 
of hij kan aan zulke eigenaar of huurder het recht verlenen om 
fonteinen op het gemeenschappelike weiveld gelegen te openen . 
en uit te graven en het water van zulke fonteinen door middel 
van een voor of andere werken naar zijn perceel te leiden voor 
het doel van besproeiing en andere doeleinden. Elk aldus ver- 
leend recht wordt in een certifikaat beschreven, getekend door de 
Minister of een beambte van het Departement van Landen 
door hem gedelegeerd om azulk certifikaat uit te 
reiken. Geen zegelrecht, registratie of kantoorfooi is 
betaalbaar ten opzichte van het voormelde certifikaat. 
Een kopie van elk uitgereikt certifikaat wordt ter 
bewaring gedeponeerd in het kantoor van de registrateur- 
van akten, die een passend endossement op het eigen- 
domsbewijs van het perceel ten faveure waarvan het certifikaat 
uitgereikt is, maakt en in het kantoor van de Landmeter- 
generaal en alle rechten die krachtens hetzelve verleend,worden | 
werken als een servituut tegen het eigendomsbewijs van het deel: 
van het gemeenschappelike weiveld als daardoor geraakt wordt 
en in het geval van onderverdeling van het gemeenschappelike 
weiveld zoals bepaald in artikel twee van de Hoofdwet wordt: 
zulk servituut tegen het eigendomsbewijs van het betrokken 
deel of de delen van het gemeenschappelike weiveld geregistreerd. 

5. De Goeverneur-generaal kan, hangende .de onderver=.yithouding 
deling van het gemeenschappelike weiveld overeenkomstig van delen 
artikel twee van de Hoofdwet delen van het gemeenschappelike van het 
weiveld toekennen of tithoudén voor publieke doeleinden of Semeen- 
voor het voordeel van de bewoners van Mapochsgronden. Alle 

schappelike 
weiveld voor 

zulke toegekende of witgehouden delen worden uitgesloten van publicke 
de voorzegde ondetverdeling en alle weirechten die door doeleinden. 
eigenaars of huurders van percelen in Mapochsgronden gehouden 
mogen zijn ten opzichte van de gezegde delen houden ipso ~ 
facto op en komen ten einde. ~ :
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Amendments 
of principal 
Act. 

Interpreta- 
tion of 
terms, 

Short title. 

6. (1) Sub-section (1) of section two of the principal Act is 
amended by the addition after the word “ Transvaal ” where 
it first occurs of the words: “or under the Land Settlement 
Act, 1912, or any amendment thereof, whether or not the 
said option shall have been exercised”. 

(2) Sub-section (3) (5) of section two of the principal Act is 
amended by the addition after the word “ Transvaal ” of the|° 
words “ or any person acquainted with the conditions existing 
at Mapochs Gronden appointed by the Minister of Lands”’. 

(8) Section five of the principal Act is amended by the 
addition at the end of sub-section (1) thereof of the following 
paragraph : 

“(s) the temporary leasing, for agricultural purposes of 
portions of the commonage to owners or lessees of lots.” 

(4) Sub-section (4) of section jive of the principal Act is 
amended by the insertion after the words “in connection 
with ” of the words “ the Jetting of portions of the commonage 
for agricultural purposes,”’. 

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

“lessee ” means a person who holds a lease in respect of 
a lot from the Crown carrying an option of purchase 
either under the provisions of the Crown Land Dis-|. 
posal Ordinance, 1903, of the Transvaal, or the Land 
Settlement Act No. 12 of 1912, as amended, whether 
or not the said option shall have been exercised. 

Minister” means the Minister of Lands or any person 
lawfully acting in that capacity. 

“‘ owner ” includes a person who is entitled to obtain title 
to his lot in the manner prescribed in section éhree of 
this Act. 

“registrar of deeds’ means. the’ registrar . of deeds of 
the Province of the Transvaal. 

““surveyor-general ” means the surveyor-general of the 
Province of the Transvaal. 

a2 

8, This Att may be cited for all purposes as the Mapochs 
Gronden Water and Commonage Act Amendment Act, 1923. 

Schedule. 

Waerexas the Minister of Lands has, under the provisions of section 
three of the Mapochs Gronden Water and Commonage Act Amendment 
Act, 1923, issued an order stating that he is satisfied that..-......... 
cece ee en eee ee eee eet renee atte e eet eeeeeeee is the present owner 

and directing me to effect transfer of the said property in favour of the 
aforesaid person ; 

Now THEREFORE in compliance with the said order, and in pursuance 
of the provisions of the said Act, I, the Registrar of Deeds at Pretoria 
do hereby certify that Lot........ ccc cece cece reer enon cece eenes 
(describe the property) as will more fully appear from ‘the diagram 

has been ceded and transferred by me in full and free ownership unto 
and on behalf of the said... ..... cee cece cette eee eennas 
eee eee eee ee eee e teen e ee teeta eeeeeeneneenenene his __ heirs, 

executors, administrators or assigns, subject to the following servitudes 
and conditions, to wit :— 

AND that by virtue of these presents, the said..............ee00e 
sca reece ee eet e eee e meee teen eet acetneseneeane ..... his heirs, 
executors, administrators or assigns, now is and henceforth shall be 
entitled thereto conformably to local custom, Government, however, 
reserving its rights. 

In witness whereof I, the said Registrar of Deeds, have subscribed 
to these presents and caused my seal of office to be affixed thereto. 

THUS DONE and executed at the Office of the Registrar of Deeds 
at Pretoria on the....... eee eee e reece cece cence tete rene eeeee day 
OL Loc ccce cece cece na eee erence neces in the year of Our Lord Onely 
Thousand Nine Hundred and .......c.cec cece er eeeeeee beeen eee 

Registered in the Register of .... 
Book   

« 

6. (1) Sub-artikel (1) van artikel twee van de Hoofdwet Wijzigingen 
van Hoofd- wordt gewijzigd door de toevoeging na het woord “ Transvaal,” ver 

waar dat het eerst voorkomt, van de woorden “ of onder de 
Kroongrond Nederzettings Wet, 1912, of een wijziging daarvan 
hetzij al dan niet het gezegde recht uitgeoefend is ” 

(2) Sub-artikel (3) (0) van artikel wee van de Hoofdwet wordt 
gewijzigd door de toevoeging na het woord “Transvaal” 
van de woorden ‘‘ of een persoon bekend met de bestaande 
toestanden in Mapochsgronden aangesteld door de Minister 
van Landen ”’ 

(3) Artikel vif van de Hoofdwet wordt gewijzigd door de 
toevoeging aan het einde van sub-artikel (1) daarvan van de 
volgende paragraaf : 

“(s) het tijdelik verhuren voor landbouwdoeleinden 
van delen van het gemeenschappelike weiveld aan 
eigenaars of huurders van percelen.” 

(4) Sub-artikel (4) van artikel vijf van de Hoofdwet wordt 
gewijzigd door de toevoeging na de woorden “‘in verband 
met ” van de woorden ‘“‘het verhuren van delen van het ge- 
meenschappelike weiveld voor landbouwdoeleinden.” 

7. Tenzij in strijd met de samenhang wordt in deze Wet 
verstaan onder— 

“ huurder ” een persoon die ten-opzichte van een perceel 
- gen huur van de Kroon houdt waarin een recht van 

koop hetzij krachtens de bepalingen van de Kroon- 
land Beschikkings Ordonantie, 1903, van de Transvaal 
of de -Kroongrond Nederzettings Wet No. 12 van 
1912 zoals gewijzigd voorkomt, hetzij al dan niet het 
gezegde recht uitgeoefend is. 

“ Minister” de Minister van Landen of de persoon die 
wettig in die hoedanigheid waarneemt ; 

“ eigenaar ” tevens een persoon die gerechtigd is een eigen- 
domsbewijs te verkrijgen van zijn perceel op de wijze 
in artikel drie van deze Wet voorgeschreven ; 

“registrateur van akten ”’ de registrateur. van akten van 
de Provincie Transvaal ; 

“ Landmeter-generaal”? de landmeter-generaal van de 
Provincie Transvaal. 

8. Deze Wet kan voor alle doeleinden als de Mapochs- 
gronden Water en Gemeenschappelik Weiveld Wet Wijzigings 
Wet, 1923, aangehaald worden. 

Bijlage. 

AANGEZIEN de Minister van Landen krachtens de bepalingen van 
artikel dvie van de Mapochsgronden Water en Gemeenschappelik Weiveld 
Wet Wijzigings Wet 1923 een bevel gegeven heeft vermeldende dat 
hij tevreden gesteld is dat... .... cece cece eee cece een e canoes 

perceel 
en mij gelastende transport van het gezegdé eigendom te, bewerk- 
stelligen ten faveure van de voornoemde persoon ; 

DERHALVE ter nakoming van het gezegde bevel en uit kracht van de 
bepalingen van de gezegde Wet certificeer ik, de Registrateur van 
Akten te Pretoria, bij deze dat perceel........... cece eee cee ee eee nee 
(beschrijf het eigendom) zoals meer ten volle blijkt uit de kaart...... 

door mij in volle en vrije eigendom gecedeerd en getransporteerd is ten 
behoeve van de gezegde 

zijn erfgenamen, 
eksekuteuren, administrateurs of rechtverkrijgenden onderhevig aan de 
volgende servituten en voorwaarden, namelik ;:— 

En dat krachtens deze Akte, de gozegde.......... cece eee eens 
ee ee nee eae eee tence eee eee e tent e anne zijn erfgenamen, 

eksekuteuren, administrateurs of rechtverkrijgenden nu daartoe ge- 
rechtigd zijn en voortaan zullen zijn overeenkomstig plaatselik. gebruik 
onder voorbehoud aan de Regering van zijn rechten. 

In getuige waarvan ik, de gezegde Registrateur van Akten, deze Akte 
getekend heb en mijn ambtszegel daaraan heb doen hechten. 

ALDUS GEDAAN en verleden ten kantore van de Registrateur van 
Akten te Pretoria Op de.... cece esc e cece cece tee teeter enens dag 

Boek 

Woord- 
bepaling. 

Korte titel,
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ACT 
To facilitate the enforcement i in the Union ef imain- 

tenance orders made in any other parts of His 
Majesty’ s dominions or in British protectorates| 
or in British mandatory territories and vice versa. 

No. 15 1923.] 

| WET | 
Ter vereenvoudiging van de procedure voor tenuit- 

voerlegging in de Unie van vonnissen tot betaling 
van onderhoud gegeven in andere delen van Zijn 
Majesteits gebied of in Britse protektoraten of 
Britse mandaatgewesten en vice versa. 

  
  

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Hiajesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

Apprication i. ‘This Act shall apply in respect of — ; ‘ | 

(a) any part of the United Kingdom ; 

(b) any part of His Majesty’s dominions outside the 
Kingdom and the Union ; 

‘United 

(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.” 

Enforce- 
ment of 
maintenance 
orders made 

- in proclaim- 
ed countries, 

2. (1) Whenever a maintenance order has, whether. before 
or alter 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 clerk of a magistrate’s 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 be a magistrate’s court having jurisdiction where 
such person is believed to be for the time being resident. 

Transmission 8+ Whenever a court of the Union has, whether before or 
to proclaim- after the commencement of this Act, made.a maintenance|: 
ed country order against any person and it is proved to: that 
of mainten- court that the person against whom the order was made 
ance orders . : : 5 
madeinthe 18 resident in a proclaimed country, the -court shall send 
Union. to the Minister of Justice a certified copy of the order so 

that it may be transmitted, in the case of the United 
Kingdom, to a Secretary. of State or, in the case of any other 
proclaimed country, to the officer administering the government 
thereof. 

a 

‘jinwerkingtreding van deze Wet, tegen iemand een vonnis   

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

als volgt :— 

Toepassing 
1. Deze Wet is van toepassing ten opzichte van— van Wet 

(a).elk deel van het Verenigde Koninkrijk ; 
(b) elk deel van Zijn Majesteits gebied 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 deel van Zijn  Majesteits gebied een man- 
daat 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 déel van .Zijn Majesteits 
gebied of in zodanig gewest (naar het. geval mocht 
zijn) een wet van kracht is voor de tenuitvoerlegging aldaar 
van door hoven van de Unie gegeven vonnissen tot betaling 
van onderhoud; en de Goeverneur-generaal bepaalt.in zo- 
danige proklamatie de datum vanaf welke deze Wet -ten 
opzichte van zodanig deel of gewest toepassing vindt. Zodanig 
deel of gewest wordt hierin verder ‘‘ een geproklameerd land ” 
genoemd. - 

2. (1) Wanneer, hetzij v6ér hetzij na het inwerkingtreden Tenuitvoer 
van deze Wet, door een-hof in een geproklameerd land tegen regging: on 
iemand een vonnis tot betaling van onderhoud gegeven ‘is tot betaling 
en in geval van een deel van het Verenigde Koninkrijk door van onder- 
een Sekretaris van Staat, of, in geval van een ander geprokla- houd 
meerd land door de ambtenaar belast met de uitvoering van ooo ee in 
de regering daarvan, een gewaarmerkte kopie’van het vonnis Soe io. 
aan de Goeverneur-generaal gezonden is, laat- de Minister landen. 
van Justitie aan de klerk van een magistraatshof i in de Unie 
een kopie van het vonnis zenden voor registratie en bij ont- 
vangst daarvan wordt het vonnis op de voorgeschreven wijze 
geregistreerd en heeft vanaf‘de ‘datum van registratie dezelfde 
kracht en werking en kunnen, onderhevig aan de bepalingen 
van deze, Wet ingevolge zulle vonnis, alle stappen genomen 
worden als ware het een vonnis oorspronkelik verkregen in 
het hof waarin het aldus geregistreerd wordt en dat. hof is 
bevoegd om het dienovereenkomstig ten uitvoer te leggen. 

(2) Het hof waarin een vonnis als voorzegd geregistreerd 
wordt, is een magistraatshof in .welks rechtsgebied zodanige 
persoon vermeend wordt. alsdan .woonachtig te zijn. 

Overzending 
van in Unie 

tot betaling van onderhoud, gegeven heeft en aan dat hof wordt vormis tot 
aangetoond, dat de persoon, tegen wie het vonnis gegeven werd, betaling van 
in een geproklameerd land woonachtig is, zendt het hof aan de onderhoud 
Minister van Justitie een gewaarmerkte kopie van het vonnis pear gepro” 
voor toezending, in geval van het Verenigde Koninkrijk aan land.. 
een Sekretaris van Staat en in geval van een ander gepro- 
klameerd land aan de ambtenaar belast met de uitvoering ° 
van de regering daarvan. 

3. Wanneer een hof, van de Unie, hetzij] véér hetzij na de
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4. (1) Where an application is made to a magistrate’s court 
in the Union for a maintenance order against any person and il 
is proved that that person is resident in a proclaimed country, 
the court may, in the absence of that person, if after hearing 
the evidence it is satisfied of the justice of the application, make 
any such order as it might have made if a summons had been 
duly served on that person and he had failed to appear at the 
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 
shall send to the Minister of Justice for transmission, 
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 any 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. 

4, (1) Indien bij een magistraatshof in de Unie om een Voorlopige 
vonnis tot betaling van onderhoud tegen iemand verzocht Vonnissen 
wordt en het blijkt dat die persoon in een geproklameerd tot betaling 
land woont, kan het hof, bij afwezigheid van die persoon, houd tegen 
als het na het horen van de getuigenis overtuigd is van de personen 
rechtvaardigheid van de applikatie, een zodanig vonnis geven Woonachtig_ 
als het had kunnen geven indien op die persoon een dagvaarding = 8°Prokla- : cee meerde gediend en hij in gebreke gebleven ware ten verhore te ver- landen. 
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 
magistraat aan de Minister van Justitie voor toezen- 
ding, 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 regering daarvan, de 
aldus afgenomen verklaringen en een gewaarmerkte kopie 
van het vonnis, alsmede een opgaaf.van de gronden uit hoofde 
waarvan tegen het geven van het vonnis bezwaar gemaakt 
had kunnen worden als op de persoon tegen wie het 
vonnis gegeven is een dagvaarding gediend en hij ten verhore 
verschenen 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 verdere getuigenis 
teruggezonden wordt, laat dat hof, na het geven van 
een 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   

(6) 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 of a 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 other 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 con- 
firmed in like manner as the original order. 

(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 

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 

opgaaf van de gronden uit hoofde waarvan tegen het vonnis 

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 enige bevoegdheden van 
het gezegde magistraatshof.om dat vonnis te wijzigen of in 
te trekken: Met dien verstande dat het hof, indien een Wwijzigend 
of intrekkend- vonnis gegeven wordt, aan de Minister van 
Justitie een gewaarmerkte 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 
oorspronkelike vonnis in een ander geproklameerd land 
bekrachtigd werd, aan de ambtenaar belast met de uitvoering 
van de regering 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 vorspronkelike vonnis 
bekrachtigd is. 

(6) In geval van een weigering van een voorlopig vonnis 
heeft de applikant hetzelfde recht van appél (indien dit 
bestaat) als hij zou gehad hebben tegen een welgering 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 Bokrachti- 
een vonnis tot betaling van onderhoud gegeven is en het ging van in 
vonnis slechts voorlopig en van geen kracht is voordat het 8eProkla- 
door een hof in de Unie bekrachtigd is en een gewaarmerkte kopie meerde 
van het vonnis tezamen met de verklaringen van getuigen en een gegeven von- 

nissen tot 
betaling van bezwaar gemaakt kan worden aan de Minister van Justitie 

' onderhoud   person against whom the order is made is resident in the Union, 

o 

@ 

gezonden is en het de Minister van. Justitie blijkt, dat de deor magi- 
‘ straatshoven,



UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, 23RD MAY, 1923. 
  

Mode of 
enforcing 
orders. 

Application 
of Magis- 
trates ’ 
Courts Act, 

the Minister of Justice shall send the said documents to the 
clerk 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 had been originally issued of 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 fhe 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) The clerk of a magistrate’s court in which an ‘order 
has been registered under this Act or by which an order has 
been confirmed under this Act 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 the court in a civil agtion 
for: payment of the amount specified in the order. 

7, The Magistrates’ Courts Act, 1917, and any amendment 
thereof and the rules made thereunder other than Chapter 
IX. and any rules relating to civil imprisonment shall apply to 
proceedings, before magistrates’ courts under this Act in like 
manner as they apply to proceedings under the said Act of 1917 
or any amendment thereof, and the rules board established tinder 
section twenty-four of the sdid Act of 1917 shall have power to 
make rules regulating the procedure of magistrates’ courts 
under this Act: ; 

Provided that process of a magistrate’s court shall in all 
cases be served and executed by a member of a police force and   

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, zo- 
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) Hen aldus uitgereikte dagvaarding kan op dezelfde wijze 
gediend worden 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, witeen-- 
zettende de gronden uit hoofde waarvan 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 waarvan 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; gehoord de getuigenis, 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 verdere 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 het oorspronkelik 
door het bekrachtigende hof gemaakt ware, gewljzigd 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 verdere 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 hetzelide 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 de klerk van een magistraatshof waariningevolge Wijze van 
deze Wet een vonnis geregistreerd of waardoor. ingevolge deze tenuitvoer- 
Wet een vonnis bekrachtigd is worden al de stappen genomen egeing van 
voor de tenuitvoerlegging van het vonnis zoals 
schreven mochten worden. 

(2) Ieder zodanig vonnis kan op dezelfde wijze ten uitvoer 
gelegd worden alsof het vonnis een uitspraak van het hof 

voorge- 

-lin een civiele aktie voor betaling van het in het vonnis ge- 
noemde bedrag was. 

vonnissen. 

7. De Magistraatshoven Wet, 1917,en’ wijzigingen daar- Toepassing - 
van en de regels uit krachte daarvan gemaakt behalve Hoofd- van Magi- 
stuk IX. en regels aangaande gijzeling vinden gelijke toe- Wactshoven 

e passing op verrichtingen voor magistraatshoven ingevolge "' 
deze Wet als op verrichtingen ingevolge de genoemde Wet 
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: 

Met dien verstande dat gerechtelike akten van een magi- 
straatshof in alle gevallen gediend en ten uitvoer gelegd moeten 
worden door een politiebeambte en geen hofgelden betaalbaar
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no court fee shall be payable in respect of any proceedings injzijn ten opzichte van verrichtingen in zulk hof ingevolge deze 
such court under this Act nor shall any fee be chargeable in|} Wet noch fooien betaalbaar zijn in verband met zulke diening 
respect of such service or execution. of tenuitvoerlegging. 

; 8. Elk dokument dat heet te zijn getekend door een Waarmer- 
Proof of 8. Any document purporting to be signed by a judge or rechter of ambtenaar van een hof in een geproklameerd land ane en 
documents officer of a court in a proclaimed country shall, until the con- wordt totdat het tegendeel bewezen is, beschouwd aldus gete- yetokend en 

signed by trary is proved, be deemed to have been so signed without|kend te zijn zonder enige waarmerking van de handtekening of door ambte- 
court, proof of the signature or judicial or official character of the gerechtelike of officiéle hoedanigheid van de persoon die het naren van 

- person appearing to have’ signed it and the officer of a court by|ogenschijnlik getekend heeft, en de ambtenaar van een hof het hof. 
whom.a document is signed shall, until the contrary is proved. door wie een dokument getekend i is wordt, totdat het tegendeel 

be deemed to have been the proper officer of the court to sign]! bewezen is, beschouwd als de ambtenaar van het hof bevoegd 
the document. om het dokument te tekenen. 

; 9. Verklaringen afgelegd in een hof in een geproklameerd Verklaringen 
as ws 4 Lo. . ’, |land voor de doeleinden van deze Wet worden als getuigenis Worden 

Pepositions 9. Depositions taken in a court'in a proclaimed country for toegelaten in verrichtingen voor een magistraatshof ingevolge be schouwd 
evidence the purposes of this Act may be received in evidence in pro-|qeze Wet. gotuigeni 3 
“ceedings before a magistrate’s court under this Act. ws . ws , 

S 5 ; n ss He 10. Tenzij het verband een andere zin aanwijst, wordt Woord. 
. . . . i __ epaling. 

Interpreta- 10. In this Act, unless inconsistent with the context— " deze Wet verstaan onder . , . . 
tion of “ certified . lation ¢ der of t, gewaarmerkte kopie,” in verband met een vonnis 
terms. Oe e Cony in rd a ceri he a by +h. of @ cour cer of - van het hof, een kopie daarvan door de -bevoegde 

the court to be ‘a “true copy 3 us prop er omicer 0 ambtenaar van het hof voor gelijkluidend met het 
’ origineel gewaarmerkt ; 

“‘ maintenance order” means an order (other than an “vonnis tot: betaling van onderhoud” een vonnis (niet 

order of affiliation) for the periodical payment of sums| — zijnde een affiliatie order) voor het op gezette tijden 
of money towards the maintenance of the wife or betalen van bedragen voor het onderhoud van de 
other dependants of the person against whom the], vrouw of andere afhankeliken van de persoon tegen 
order is made; and “ dependants’? means such| wie het vonnis gegeven is; en “ afhankeliken” 
persons as the person against whom a maintenance zodanige personen als de persoon, tegen wie een vonnis 
order is made is liable to maintain in accordance with tot betaling van onderhoud gegeven is, verplicht is 
the law of the country, ‘in which the maintenance te onderhouden overeenkomstig de wet van het land 
order is made ; waatin het vonnis tot betaling van onderhoud ge- 

“ » -  geven is ; 
preseribed ’? means, unless rules of court have been|’ “voorgeschreven ” voorgeschreven door de Minister van 

made regulating matters to be prescribed under Justitie in elk biezonder geval, tenzij regels van 
this Act, prescribed in each particular case, by the het “hof gemaakt zijn waarbij aangelegenheden aan- 
Minister of Justice. gaande welke voorschriften moeten gemaakt worden 

geregeld zijn. 

ll. This Act may be cited for all Purposes as the Maintenance 11. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
Short title.   Orders Act, 1923. als de ‘Onderhoudsvonnissen Wet, 1928.
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ACT 
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. 

  

BE IT ENACTED by the King’s Most Ixcellent Majesty 
the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

Adoption 
of Interna- 
tional Air 
Convention. 

1. The International Convention 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 adopted. 

The terms of the Convention and additional protocol thereto, 
‘are set out in the Schedule to this Act. 

Power to 
carry out 
and apply 
Convention 

2. The Governor-General may— 

(a) issue such proclamations as appear to him necessary 
for carrying out the Convention, 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 procla- 
mation 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 of 
. the provisions of the Convention shall, with such 

modifications or adaptations 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— 

Regulations, - 

(a) the carrying out of, 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, arid regulation of aerodromes 
or other places set apart for the use of aircraft; the 
scales of charges at licensed aerodromes or at aero- 
dromes established and maintained under the powers 
of section siz; the licensing or certificating of persons 
employed at aerodromes in the inspection or super- 

xi 
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WET 
Ter machtiging tot het geven van gevolg aan de In- 

ternationale Konventie voor de regeling van 
luchtvaart en om voorziening te maken voor het 
toezicht houden op, regelen en aanmoedigen van 
het vliegen binnen de Unie en voor andere daar- 
mede in verband staande doeleinden. 

    

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

als volgt :— 

1.-De Internationale Konventie tot’ vaststelling bij onder- Aanneming 
linge overeenkomst tussen de Mogendheden en Staten welke V2 Inter- 

nationale 
gezegde Konventie ondertekend hebben, van zekere gelijk- Tychtvaart 
vormige. regels betreffende internationale luchtvaart, wordt Konventie. 
tezamen met het aanvullende protokol van de Konventie, 
bij deze aangenomen. 

De termen van de Konventie en het aanvullende protokol 
zijn opgenomen in de Bijlage van deze Wet. 

2. De Goeverneur-generaal kan— 
(a) de naar zijn oordeel nodige proklamaties nitvaardigen Bevoegd- 

om de Konventie uit te voeren en daaraan. gevolg te peid tot 
geven of aan enige bepaling daarvan ; en toepassing 

‘ (6) alle nodige dingen doen om ten behoeve van de Unie van Konven 
van Zuid-Afrika wijzigingen in of aanvullingen van tie. 
de Konventie, welke van tijd tot tijd worden aan- 
gebracht te bekrachtigen, of te doen bekrachtigen, 

. en bij proklamatie in de Staatskoerant verklaren, dat   de: wijzigingen of aanvullingen zo bekrachtigd, in acht 
genomen moeten worden en kracht van wet hebben in 
de Unie: Met dien verstande, dat afschriften van alle 
wijzigingen of aanvullingen aldus bekrachtigd of 
geproklameerd in beide Huizen van het Parlement ter 
Tafel gelegd worden, binnen veertien dagen na bekend- 
making in-de Staatskoerant, wanneer het Parlement in 
zitting is, of, wanneer het Parlement alsdan niet in 
zitting is, binnen veertien dagen na de aanvang van 
zijn eerstvolgende zitting ; 

(c) bij proklamatie in de Staaiskoerant. verklaren, dat 
enige bepaling van de Konventie, met zodanige wijzi- 
gingen of adaptaties en zulke noodzakelik volgende 
en aanvullende bepalingen als nodig of wenselik zijn, 
ook van toepassing is op luchtvaart binnen de grenzen 

' van de Unie. 

8. (1) De Goeverneur-generaal kan regulaties maken met Regulaties, 
betrekking tot alle of een of meer van de volgende zaken of 
dingen, namelik— 

(a) het uitvoeren van en gevolg geven aan de bepalingen 
van de Konventie ; 

(b) de veiligheid en zekerheid van personen en eigendom 
en het verbieden van vliegen op hoogten of wijzen 
welke gevaarlik geacht worden voor leven en 
eigendom ; . 

(c) het licentiéren, inspekteren en regelen -van- aero- 
drooms of andere ten gebruike van luchtvaartuigen 
gereserveerde plekken; .de tarieven van betalingen 
in gelicentieerde aerodrooms. of -in de aerodrooms 
opgericht en in stand gehouden krachtens de be-   
voegdheden van artikel zes; het licentiéren van of
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vision of aircraft; the registers and records to be 
kept at such aerodromes and the manner in which 
they shall be kept ; prohibiting or regulating the use 
of unlicensed aerodromes ; access to aerodromes and 
places where aircraft have landed and access to air- 
craft factories for the purpose of inspecting the work 
therein carried on; 

(d) 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, 01 
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 any of the provisions of this Act 
or of the Convention, of aircraft flown for ex- 
perimental: purposes, or any other aircraft, or any 
persons, where it appears unnecessary that such pro- 
visions should apply ; ; 

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

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

(k) 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 aircrait 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 ; : 

(o) prohibiting, pending investigation, access to or inter- 
ference with aircraft to which an accident has oo- 
‘curred, and authorizing any person, so far'as may be 
necessary for the purposes of an investigation, to 
have access to, examine, remove, tale measures 
for the preservation of, or otherwise deal. with, any 
such aircraft ; 

(p) authorizing or requiring the cancellation, suspension, 
endorsemeut, 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 authorizing 
ot requiring the production of any such licence for 
the purpose of being dealt with,.   

+ 
x 

uitreiken van certifikaten aan personen aan*aero- 
drooms verbonden voor het inspekteren van of 
toezicht. houden over luchtvaartuigen; de in zo- 
danige aerodrooms te houden registers en aanteke- 
ningen en de wijze waarop zij gehouden moeten 
worden; het verbieden of regelen van het gebruik 
van niet-gelicenticerde aerodrooms; de toegang tot 
aerodrooms en plekken waar luchtvaartuigen 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 
Konventie vereiste certifikaten. of licenties, alsmede 
het onderzoek naar bekwaamheid en de proeven te 
worden gesteld en de vorm, bewaring, vertoning, ver- 
nietiging, schorsing, endossering en teruggave 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 
mogen worden, naar, binnen, of uit de Unie; 

(g) de terreinen waarbinnen, of de aerodrooms waar, van 
plekken buiten de Unie komende Inchtvaartuigen — 
moeten nederdalen, en de terreinen waarbinnen of 
de aerodrooms vanwaar luchtvaartuigen naar plekken 
buiten de. Unie moeten vertrekken ; 

(hk) het vrijstellen van enige bepaling van deze Wet of 
ven de Konventie, van luchtvaartuigen waarmede 
geéksperimenteerd wordt of van andere luchtvaar- 
tuigen of personen .wanneer het onnodig blijkt 
zodanige bepalingen toe te pasgen ;* 

(*) de fooien te worden betaald ten aanzien van de uit- 
reiking van certifikaten of licenties of anderszins voor 

- het doel van deze Wet of van de Konventie; 

(7) het toezicht op luchtvuurtorens en lichtbakens in of 
nabij aerodrooms en luchtvuurtorens ; 

(k) de signalen welke kunnen gegeven worden door lucht- 
vaartuigen en daarin vervoerde personen ; 

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

(m) ‘het beletten van hinder en overlasé voortvloeiende tit 
de luchtvaart of luchtvaartuigfabrieken, aerodrooms 
of andere inrichtingen in verband met luchtvaart ; 

(x) de personen door wie ongelukken gerapporteerd moeten 
worden en de bij] het rapporteren van ongelukken en 
bij het houden van onderzoeken naar ongelukken te 
volgen procedure ; 

(0) het beletten, hangende onderzoek, van toegang 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, ver- 
wijderen, maatregelen te treffen voor het behoud 
ervan; of op andere wijze daarmede te handelen ; 

(p) het machtigen tot. of vorderen van de vernietiging, 
schorsing, endossering, of teruggave van een krachtens 
deze Wet verleende licentie of certifikaat, wanneer 

‘bij een onderzoek Dlijkt,-dat de licentie behoort te 
worden vernietigd, geschorst, gééndosseerd of terug- 
gegeven en het machtigen tot’ of vorderen van 

’ overlegging van een zodanige licéntie om behandeld 
te worden ; . sow
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and generally for the better carrying out of the objects and 
purposes of this Act, the generality of this provision not being 
limited by the particular matters provided in the preceding 
paragraphs of this sub-section. 

_ (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 stateen. 

Appoint. _ 4, (1) The Governor-General may appoint a civil air board 
ment.and consisting -of not more than. seven persons, designate the 
* Civil air chairman thereof, and make regulations for the conduct 
board. 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, mail 
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. 

Special - 5. (1) In time of war, whether imminent or actual, or 
oor of in within six months after a state of war has ceased to exist, or 

emergency. in time of great national emergency, the Governor-General 
may— 

(a) by proclamation in the Gazetté, 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— 

' (@) regulating, restricting or prohibiting the navi- 
gation 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 the use, 
erection, building, maintenance or establishment 
of any aerodrome, flying school, 
ground, or any class or description thereof 

(c) assign to any person in respect of any restricted area 

any of the powers set forth in paragraph (2) 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, 
gave 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. 

(3) Any person who refuses or, without good and proper 
cause, fails to comply with any order or instruction made or]. 
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or landing]: 

en in het algemeen om beter de doeleinden en oogmerken 
van deze Wet te verwezenliken, zullende de algemene strekking 
van deze bepaling geen beperking ondergaan door de biezon- 
dere zaken in de vorige paragrafen van dit sub-artikel bepaald. 

.(2) Elke krachtens deze Wet gemaakte regulatie kan straffen 
voorschrijven voor overtredingen of verzuim in nakoming 
daarvan, alsmede de wijze waarop de uitvoering van zodanige 
strafien wordt verzekerd en kan ook verschillende straffen 
vaststellen in geval van een tweede of verdere overtreding 
of verzuim in nakoming, doch geen zodanige straf zal die in 
jartikel zestien bepaald te boven gaan. 

4, (1) De Goeverneur-generaal kan een civiele luchtraad be- Benoeming 
staande uit hoogstens zeven personen benoemen, de voorzitter on funkties 
daarvan aanwijzen, en regulaties maken voor het verrichten van civiele 
van het werk van de raad en andere daarmede in: verband ™chtaed. 
staande zaken. 

(2) De raad treedt op in een raadgevende hoedanigheid en 
dient de Minister van advies betreffende— 

(a) krachtens deze Wet te maken regulaties ; 
(b) zaken voortvloeiende uit de toepassing van de Kon- 

ventie en de krachtens die Konventie gemaakte 
regels, op de Unie; 

(c) het aanmoedigen en ontwikkelen van het vhegen 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 en aangrenzende gebieden ; en 

zodanige andere zaken in verband met het vliegen en de lucht- 
scheepvaartkunde als door de Minister naar de raad verwezen 
meee worden. : 

5. (1) In tijden van oorlog, hetzij geducht of werkelik gpeciale be 
gevoerd, of binnen zes maanden nadat een staat van oorlog voegdheden 
opgehonden heeft te bestaan, of in tijden van groot nationaal in tijden van 

nationaal gevaar, kan de Goeverneur- -generaal— govaar. 

(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 een “ beperkte”’ streek is ; 

(b) orders en instrukties uitvaardigen 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 bezitnemen en 

gebruikmaken voor doeleinden van de Unie 
Verdedigingsmachten of andere machten van 
Zijn Majesteit, van alle aerodrooms of neder- 
dalingsplaatsen of luchtvaartuigen, machinerieén, 
installatie, materiaal of dingen, die daarop of 
daarin gevonden worden, tegen betaling van 
schadevergoeding op dezelfde wijze alsof bezit 
daarvan genomen en gebruik daarvan.gemaakt 
was krachtens de bevoegdheden verleend bij de 
Zuid-Afrika Verdedigings Wet, 1912; 
het gebruik, de oprichting, het bouwen, het in 
stand houden of inrichten regelende, beperkende 
of verbiedende van aerodrooms, vliegscholen of 
nederdalingsplaatsen, of van iets van die aard ; 

(c) aan een persoon ten aanzien van een beperkte streek 
een of meer van de in paragraaf (b) van dit sub-artikel 
genoemde bevoegdheden overdragen. 

(in) 

(2) Hen 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 om alle stappen 
te doen welke redelik en nodig zijn om de nakoming daarvan 

‘lte verzekeren en noch de Regering noch zo iemand kan in 
rechten, worden aangesproken voor schadevergoeding of 
schadeloosstelling voor tengevolge van het nemen van zo- 

‘idanige stappen geleden verlies of schade, noch wordt, behou- 
dens waar in dit artikel anders bepaald is, schadevergoeding 
betaalbaar om reden van de werking van een krachtens dit 
artikel gegeven order: of instruktie, 

(3) Hij die weigert of, zonder goede en gegronde reden, 
in gebreke blijft een ingevolge en krachtens dit artikel gegeven  
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given under or by virtue of this section, or who obstructs any,order of instruktie na te komen, of die een persoon, belast 
person charged with the duty of carrying out and giving effect|met het uitvoeren van of gevolg geven aan zulk een order of 
to any such order or instruction, shall be guilty of an offence|instruktie belemmert, maakt zich schuldig aan een overtreding 
and liable on conviction to a fine not exceeding five hundred/en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van hoogstens 
pounds, or to imprisonment for one year without the option|vijf honderd pond of met gevangenisstraf van een jaar zonder 
of a fine or to both such fine and imprisonment. alter natief van boete, of met beide zodanige boete en gevangenis- 

straf. 

etabtic 6. De Goeverneur-generaal kan uit de gelden die daartoe ‘chti 
Establish. 6. The Governor-General may, out of moneys to be 4P-\door het Parlement bewilligd worden, aerodrooms oprichten oP tend, 
maintenance Propriated by Parliament for the purpose, establish and main-|on in stand houden, wegen en toegangen aanleggen en- onder- honding van - 
of aero- tain aerodromes and provide and maintain roads and approaches houden, en de nodige toestellen en uitrusting, en kan voor dat 2et0drooms 
dromes by thereto, and apparatus and equipment therefor; and may for doeleinde grond, en rechten op en over grond verkrijgen. oor 
Government. the purpose acquire land, and interests in and rights to and 

over land. The provisions of section eighty-seven of Act No. 
13 of 1912 shall, if necessary, apply as if the acquisition were 
for defence purposes.. 

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

(2) For the purpose of this section, “ public aerodrome ” 
means any aerddrome 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 for the time being in force in the Union, and any 
person may, on application to the person in charge of the 
aerodrome, inspect such copy free of charge at all reasonable 
times. 

Permission © 
to use 

8. Notwithstanding anything contained in Chapter IX. of 
: the Precious and Base Metals Act, 1908 (Transvaal) or any 

proclaimed g vas as : 
land or land Other law, the Governor-General may use or permit the use 
held under of ground held under mining title, or of open proclaimed land, 
mining title for the erection of aerodromes or for landing places for air- 

for aero- craft: Provided that such use is not, in the opinion of the 
romes. Government Mining Engineer, likely to interfere with actual 

mining operations or purposes incidental thereto. 

Trespass, a 9. (1) No action shall lie in respect of trespass or in respect 
responsi. one of nuisance, by reason only of the flight of aircraft over any 
bility for property at a height, which, having regard to wind, weather 
damage. and all the circumstancés 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 against the owner, the owner may, on 
making such application to the court and on giving such 
security as. to costs as may be prescribed by rules of 
court, join-any such-person as aforesaid as a- defendant, but   

R ing. 
De bepalingen van artikel zeven en tachtig van Wet No. 13 “gens 
van 1912 zijn indien nodig van toepassing alsof de verkrijging 
voor verdedigingsdoeleinden was. 

7, (1) Geen plek of gebouw mag als openbaar aerodroom 4 icentisren 
gebruikt worden, tenzij krachtens deze Wet geregistreerd en on registra- 
gelicentieerd, of door een behoorlik voorgeschreven autoriteit tie van 
goedgekeurd. aerodrooms. 

(2) Voor het doel van dit attikel betekent “ openbaar aero- 
droom ” elk aerodroom waar een zeker bedrag berekend wordt 
voor het nederdalen of huisvesten van luchtvaartuigen of waar 
luchtvaartuigen, die passagiers of goederen tegen betaling 
van huur vervoeren, nederdalen of afvliegen. 

(3) Bij ieder gelicentieerd aerodroom moet een eksemplaar ~ 
voorhanden liggen van deze Wet, van de krachtens de Kon- 
ventie gemaakte regels en van alle alsdan in de Unie van 
kracht zijnde regulaties en een ieder, kan op aanvrage bij de 
persoon belast met het toezicht van het aerodroom op alle 
redelike tijden zodanig eksemplaar kosteloos inzien. . 

8. Niettegenstaande de bepalingen voorkomende in Hoofd- vexlog om 
stuk IX van de Wet op Hdele en Onedele Metalen, 1908 geprokla- 
(Transvaal) of een andere wet, kan de Goeverneur-generaal meerde 
grond gehouden uit krachte van een mijntitel of open ge- grond of 
proklameerde grond gebruiken of laten gebruiken voor de gehouden 
oprichting van aerodrooms of als nederdalingsplaatsen voor uit krachte 
luchtvaartuigen, mits zodanig gebruik naar de mening van van mijn- 
de Staatsmijningenieur waarschijnlik geen belemmering voor ‘te! te 

: >. : ebruiken 
de werkelike mijn- of daarmede in verband staande werk- Seon aero- 
zaamheden oplevert. drooms, 

9. (1) Er kan geen aktie worden ingesteld op grond van in- Inbreuk, 
breuk overtreding of op grond van hinder of overlast, enkel hinder en 
omdat een luchtvaartuig op een hoogte boven de grond over overlast en 

igendom is gevlogen, die, in acht genomen de wind- en 2228Prake- een eigen gevlogen, die, cht g en de wind- en joa voor 
weersgesteldheid en al de andere omstandigheden van het geval gchade. 
redelik is, of de gewone gebeurtenissen bij zulk een vliegtocht, 
indien tenminste de bepalingen van deze Wet en van de Konven- 
tie behoorlik zijn nagekomen, doch indien door een in vlucht 
zijnd, opstijgend of nederdalend luchtvaartuig of door iemand in 
mulk 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 altie behoeft bewezen te worden, als ware zodaniy 
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 
opzettelike handeling 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 
de opzettelike of de nalatige handelwijze of verzuim van een 
andere persoon dan de eigenaar of een 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 cigenaar, bij 
het maken van zodanige applikatie bij het hof en na het 
stellen van zodanige zekerheid in zake kosten als door de 
regels. van het hof voorgeschreven mocht zijn zodanige per- 
soon bij zich voegen als een verweerder, doch waar geen
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both personnel and apparatus granted or recognised 
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where such person is not so joined he shall not in any subse- 
quent proceedings taken against. him by the owner be pre- 
cluded 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 
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. 

10. (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 summon and examine witnesses 
on oath and to call for tlie production and grant inspection of 
books, logs, 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 undér 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. i 

il. (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 ithere- 
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. i: 

(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 authorizations in respect of either or 

by the 
Postmaster-General. 

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

(2) prohibiting or restricting the importation into or 
exportation from the Union of any goods or property 
and penalising any contravention thereof ; 1s 

(6) 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,   

voeging plaats vindt belet dit hem niet om{in latere akties, 
welke door de eigenaar tegen hem ingesteld mochten worden, 
de billikheid van de van de eigenaar ingevorderde of door de 
eigenaar betaalde schadevergoeding te betwisten. 

(2) Indien een luchtvaartuig te goeder trouw door de eige- 
naar daarvan voor een tijd langer dan veertien dagen aan een 
andere persoon verhuurd is en er geen bestuurder, gezagvoerder, 
schipper of lid van.de bemanning die het luchtvaartuig be- 
dient in dienst van de eigenaar is, wordt dit artikel toegepast 
alsof verwijzingen naar de eigenaar vervangen waren door 
verwijzingen naar de persoon aan wie het ‘luchtvaartuig aldus 
verhuurd is. 

XV 

10. (1) In geval van een ongeval ontstaan door of in de Onderzoek 
loop van een luchtvaart en voorgevallen in of boven de 
Unie of de territoriale wateren daarvan, of in het geval van 
luchtvaartuigen van de Unie, waar zij zich ook mogen be- 
vinden, kan de Minister een of meer personen aanstellen als 
een kommissie van onderzoek, een ongevallen onderzoekings- 
raad genaamd, om een onderzoek in: te stellen naar de oor- 
zaak van en de verantwoordelikheid voor het ongeval en aan 
hem daarover te rapporteren. 

(2) De ongevallen onderzoekingsraad heeft, als het 
ongeluk in de Unie voorgevallen is, de bevoegdbeid om ge- 
tuigen te dagvaarden. en onder ede te ondervragen, en 
om de overlegging te vorderen en. inzage te veroor- 
loven van boeken, logboeken, certifikaten, licenties en 
andere dokumenten. Dewetten en voorschriften van kracht 
op de magistraatshoven van de Unie zijn mutatis mutandis 
van toepassing op het verzekeren van-de verschijning van 
getuigen, hun ondervraging, de overlegging van boeken en 
dokumenten en dergelijke zaken en voor dat doel heeft de per- 
soon benoemd om het onderzoek te houden of de voorzitter van 
de ongevallen onderzoekingsraad de bevoegdheid de doku- 
menten, welke voor het doel van het onderzoek nodig mogen 
zijn, op dezelfde 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 bepaling van dit artikel heeft de bedoeling af- 
breuk te doen aan de machten of plichten van magistraten 
of vrederechters volgens de Wet op Lijkschouwingen, 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 raad waarvan een magi- 
straat een lid is, kan het onderzoek ingesteld volgens deze Wet 
tegelijkertijd een onderzoek zijn van de taad en lijkschouwing 
van de magistraat. 

naar onge- 
vallen. 

Il. (1) Zonder schriftelik verlof van de Postmecster-generaal Bepalingen 
wordt geen post met luchtvaartuigen vervoerd en alle: be-in zake post: 
palingen vervat in een of andere wet of uit krachte daarvan Vorvoer en 
uitgevaardigde regulaties betreffende de alzending, het ver- 5 
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 adaptaties en noodzakelik volgende en aanvullende 
bepalingen als door de Goeverneur-generaal bij proklamatie in 
de Staatskoerant nodig en wenselik verklaard mogen worden. 

(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 geinstalleerd, 
onderhouden of gebruikt worden. 

raadloze 
elegrafie; 

12. (1) De bepalingen van de Wet op het beheer van de Bepalingen 
Doeane, 1913, en enige andere wet die— 

(a) de invoer in of uitvoer van de Unie van"goederen of 
eigendom verbiedt of beperkt en overtreding daar- 
van bestraft ; 

. (b) rechten heft op de invoer of uitvoer van goederen 
of eigendom, overtreding daarvan bestraft en voor- 

in zake 
Doeane.
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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 
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 

Provisions 
- relating to 
immigra- 
tion. 

Infringe- 
ment of 
patents. 

or attempted importation or exportation of goods or property 
by aircrafs. 

13. (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 ”’ 
“ port of entry ” in the Immigrants’ Regulation Act, 1913, 

or any amendment. thereof, means and includes any place 
within the Union at which an aircraft coming from outside 
the borders of the Union, lands. 

14, (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 
game 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, 
claiming through or under him, and the expression “ passage” 
includes all landings and stoppages in the course or the pur- 
pose of a flight. ; 

and any person|. 

ziening maakt voor de inning en betaling van zulke 
rechten, 

zijn met de nodige wijzigingen toepasselik op de invoer of uit- 
voer of gepoogde invoer of uitvoer van zulke goederen of eigen- 
domin een luchtvaartuig. 

(2) De Goeverneur-generaal kan bij proklamatie in de Siaats- 
koerant verklaren dat een van de overige bepalingen van 
de wétten vermeld in sub-artikel (1) van dit artikel 
of een van de bepalingen van andere .tans geldende 
wetten met betrekking tot de doeane of het innen van 
doeanerechten of die later ingevoerd mogen worden met de 
nodige wijzigingen noodzakelik volgende en aanvullende 
bepalingen als nodig of doelmatig mogen zijn te dien 
doeleinde, van toepassing zijn op de invoer of uitvoer of ge- 
poogde invoer of uitvoer van. goederen of eigendom dic per 
luchtvaartuig de Unie binnenkomen of verlaten. 

13. (1) Niettegenstaande het bij deze Wet bepaalde, zijn de Bepalingen 
bepalingen van de Wet tot regeling van de Immigratie, 1913, betreffende 

daarvan immigratie. en een wijziging daarvan en. de wit krachte 
gemaakte regulaties met betrekking tot de toelating van 
over zee of over land aankomende personen in de Unie of 

‘in een provincie daarvan, met de nodige wijzigingen 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 van de Unie inkomend Inchtvaartuig nederdaalt. 

14. (1) Indien door een belanghebbende beweerd wordt dat Inbreuk op 
een buitenlands luchtvaartuig op zijn doortocht door of over patenten, 
de Unie, in zich zelf of in een onderdeel ervan, een inbreuk 
vormt op een uitvinding, tekening, of model, dat gerechtigd is 
tot bescherming in de Unie,.kan de bevoegde provinciale of 
lokale afdeling van het Hooggerechtshof (hangende de in- 
stelling van een aktie) de aanhouding 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 inbreuk en wanneer aan zulk een bevel voldaan 
is, is het luchtvaartuig gedurende of in de loop van de door- 
tocht niet ‘aan verdere aanhouding uit hoofde van dezelfde 
grond van aktie onderhevig. 

(2) Het gedeponeerde bedrag is een zodanig bedrag als 
tussen de belanghebbende partijen overeengekomen wordt, 
of, wanneer 21] tot geen overeéenkomst kunnen geraken, wordt 
het door het hof vastgesteld en de betaling ervan of de zeker- 
heidstelling 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- 

j|/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 door of krachtens hem aanspraak maakt en 
de uitdrukking “doortocht” alle nederdalingsplekken en 
halten in de loop of op het doeleinde van een vlucht. 

15. (1) Indien de eigenaar, bestuurder, of persoon belast Aanhouding 
met het tdezicht over een luchtvaartuig een overtreding van van lucht- 
deze Wet begaat of indien redelik vermoeden bestaat dat vaartuigen. 

Detention of 15, (1) If the owner, pilot or person in charge of any air- 
aireraft, craft 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 air-' 
craft so detained, shall be liable on conviction to a fine not-exceed-| 
ingtwo hundred pounds or to imprisonment for a period not ex- 
ceeding twelve months without the option of a fine or to bothsuch 
‘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 detention. 

zulk een overtreding of een poging daartoe begaan of gedaan _ 
is of begaan of gedaan zal worden kan iedere officier van de 
Unie Verdedigingsmachten, iedere officier van de Zuid-Afri- 
kaanse Politie of iedere beambte van de doeane hangende de 
berechting van de klacht het luchtvaartuig aanhouden waaruit 
of in betrekking waarmee de overtreding was begaan. Hij die, 
kennis hebbende van zodanige aanhouding het luchtvaartuig 
aldus aangehouden vervoert of doet vervoeren wordt bij 
veroordeling gestraft met geldboete van ten hoogste twee 
honderd pond of met gevangenisstraf van. ten hoogste . 
twaalf maanden zonder alternatief van boete, of met 
beide zodanige boete en zodanige gevangenisstraf: Met 
dien verstande dat wanneer borgstelling getekend of sekuriteit 
gegeven is naar genoegen van de autoritelt bevoegd dezelve 
te vorderen en te ontvangen kan die autoriteit, indien naar 
zijn oordeel de loop van het recht niet verijdeld zal worden,   het luchtvaartuig van verdere aanhouding onthefien.
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Penalties. 

Jurisdiction. 

Application 
of Act, 

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

16. (1) Any person who is guilty of a contravention of o1 
an offence under this Act or the Convention, or who fails tc 
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 ie 
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, : 

(2) This section shall apply equally to the owner of an ait- 
craft and to the. pilot or person in charge thereof, unless the 
owner proves to the satisfaction of the court that thé said 
contravention, offence or failure to comply, occurred without 
his order, permission or connivance. 

(3) 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. 

17. Any offence under this Act and any offence committed 
on a Union aircraft ‘shall, for purposes in relation to jurisdic- 
tion of a court to try the offence, be deemed to have been 
committed in.any place where the accused happens to be. 

18. (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 exclusively by, the 
Union or other His Majesty’s Forces or to ‘aircraft or aero- 
dromes belonging to or in the service of any of His Majesty’s 
Governments while used exclusively for naval, military or 
other Government purposes : 

Expenses in 
administer- 
ing Act. 

Interpreta- 
sion of 
serms, 

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. 

19. 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. ~ 

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

“aerodrome”? means any definite and limited ground or 
water aera or any building used or intended to be 
used either wholly or in part, for the landing or de- 
parture of aircraft; 

“aircraft”? means arid ‘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 then 
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 our 
amendments of the said International Convention 
ratified and proclaimed under the authority of section 
two (6) -of this Act; | 

“ Minister ” means the Minister to whom the Governor- 
General may from time’to time assign the administra- 
tion of this Act, or any other Minister acting ‘for 
him in his absencg y . 

~ (2) Geen beambte van de doeane gemachtigd uitklarings- 
certifikaten aan luchtvaartuigen uit te reiken ig bevoegd 
een uitklaringscertifikaat uit te reiken aan een luchtvaartuig 
dat aangehouden is ingevolge de bepalingen van dit artikel. 

16. (1) Hij die zich schuldig maakt aan een overtreding van Straffen. 
deze Wet of de Konventie, of die in gebreke blijft de bepa- 
lingen na te komen van deze Wet of van de Konventie of 
van de krachtens die Konventie gemaakte regels, welke het 
zijn plicht is na te komen, wordt, behalve wanneer een andere 
strat speciaal opgelegd is, bij veroordeling’ gestraft met een 
boete van ten hoogste twee honderd pond of met gevangenis- 
straf van ten hoogste zes maanden zonder afternatief van 
boete, of met beide zodanige gevangenisstraf en zodanige boete. 

(2) Dit artikel is zowel op de eigenaar van een luchtvaartuig 
als op de bestuurder of gezagvoerder daarvan van toepassing, 
tenzij de eigenaar naar genoegen van het hof bewijs levert dat 
de gezegde overtreding, of niet-nakoming zonder zijn orders, 
toestemming of oogluiking begaan werd. 

(3) De in deze Wet bepaalde straffen zijn bij wijze van toe- 
voeging en nemen: niet de plaats in van de straffen opgelegd 
door tans 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 binnenkomen of verlaten. 

17. Iedere overtreding van deze Wet en iedere overtreding Jyrisdiktie, 
begaan op een Unie luchtvaartuig wordt voor doeleinden 
betrekkelik de jurisdiktie van een hof om de overtreding te 
berechten geacht te zijn begaan op de plek waar de over- 
treder zich bevindt. 

18. (1) De bepalingen van deze Wet en van de Kon- 
ventie 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 of de tertitoriale wateren daarvan zijn. 

(2) Deze Wet is niet van toepassing op luchtvaartuigen of 
aerodrooms behorende aan of alsdan in uitsluitend gebruik 
door de Unie machten of andere machten van Zijn Majesteit 
of op luchtvaartuigen of aerodrooms behorende aan of in dienst 
van een van Zijn Majesteits Regeringen, zo lang zij uitsluitend 
voor marine, militaire of andere Regerings doeleinden gebezigd 
worden : 

Met dien verstande dat de Goeverneur-generaal bij prokla- 
matie in de Staatskoerant een of meer van de bepalingen van’ 
deze Wet of van de Konventie gewijzigd of niet xewijzigd op 
zodanige luchtvaartuigen of aerodrooms kan toepassen. 

Toepassing 
van Wet, 

19, Alle kosten gemaakt in verband met de uitvoering van Kosten van 
deze Wet en aan het uitvoeren van en gevolg geven aan de uitvoering 
bepalingen van de Konventie worden betaald uit door het van Wet. 
Parlement daarvoor speciaal bewilligde gelden. Zulke gelden 
worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet 
waarbij de gelden bewilligd zijn besteed op de door de Minister 
te bepalen wijze. ! , 

20. Tenzij de samenhang 
in deze Wet verstaan onder— 

“‘aerodroom” een bepaald en beperkt’ grond- of watez- 
terrein of een gebouw, geheel of gedeeltelik gebruikt 
of bedoeld voor zodanig gebruik als nederdalings- of 

- afvaartterrein van luchtvaartuigén ; 
“luchtvaartuig ” tevens alle vliegmachines, aeroplanen, 

. Zeeplanen, vliegboten en andere luchtvaartuigen, be- 
_doeld om zwaarder dan lucht te zijn, alsook. alle 
luchtschepen. en ballons of andere luchtvaartuigen, 
bedoeld om lichter dan de lucht te ZijD 5 . 

“Konventie” de Internationale Konventie voor de 
_-regeling van luchtvaart getekend te Parijs op de 

dertiende dag van Oktober Een duizend negen hon- 
derd en negentien en tevens het aanvullende protokol 
daartoe en verdere aanvullingen of Wijzigingen van 
de gezegde Internationale Konventie _bekrachtigd 
en geproklameerd ingevolge artikel twee (b) -van deze 

“Minister ” de Minister door de Goeverneur-generaal van 
tijd tot tijd met de uitvoering van deze Wet belast ; 
of. een andere Minister die gedurende zijn afwezig- 
heid te zijnen behgeve Waarneemt:;   

een andere zin aanwijst wordt Woordbepa-
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genaar”’, 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 tevens iedere persoon die 
als agent voor een buitenlandse eigenaar in de Unie 
optreedt of is opgetreden, of een persoon door wie 

_ het luchtvaartuig of aerodroom op die tijd gehuurd is ; 

“ yoorgeschreven ” ‘voorgeschreven door of krachtens 

deze Wet of door of krachtens proklamaties of 

tegulaties ; ‘ 
“ proklamatie” een ingevolge deze Wet gemaakte en Sea 

van kracht zijnde proklamatie ; 
“ regulatie ” een regulatie gemaakt en van 

“owner,” 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 ; 

means any proclamation made and in 

* ei 

“ proclamation ”’ 
force under this Act; 

** regulation means any regulation ‘made and in force kracht krach- 

under this Act; tens deze ‘Wet ; . 
‘ ‘ . ; 

“this Act”? includes any regulations ; . deze Wet’ tevens de regulaties ; Lg 
Unie” tevens het Mandaatgebied van Zuidwest- 

“ Union ” includes the mandatory territory of South-West Afrika, « 
. ? 

“Africa ; ' . oo ‘“ Unie luchtvaartuig ” een luchtvaartuig dat in de Unie 

“ Union aircraft”? means an aircraft registered. in the geregistreerd is. 

Union. 91, Deze Wet kan voor alle doeleinden als de Luchtvaart- Korte tite 

wet, 1923, worden aangehaald en wordt van kracht en treedt eninwerking 
Short title treding van 91. This Act may be cited for all purposes as the Aviation 

and com Act, 1923, and shall commence and come into operation on a in works hod cen door de goon neur-generaal bij proklamatie wes, 

of Act, date to be fixed by the Governor-General by proclamation in n aatsKoerant vast ve suelien Cavum. : 

* CONVENTION FOR THE 

the Gazette. 

Schedule. 

REGULATION OF AERIAL NAVIGA- 
TION. . 

: (18th 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- 

merit 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 comimunication ; | . ‘ 
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. oe 

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. . , Lo 
Tn that case the locality and the extent of the prohibited areas shall 

* be published and notified beforehand to' the other contracting States. 

Bijiage. 

KONVENTIE VOOR DE REGELING VAN LUCHTVAART. 

(13 Oktober, 1919.) 

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, BELGIE, BOLIVIA, 

BRAZILIE, het BRITSE RIJK, CHINA, CUBA, ECUADOR, 

- FRANKRIJK, GRIEKENLAND, GUATAMALA, HAITI, DE 

HEDJAZ, HONDURAS, ITALIE, JAPAN, LIBERIA, NICARA- 

GUA, PANAMA, PERU, POLEN, PORTUGAL, ROEMENIE, 

DE  SERVIES-CROATIES-SLOVEENSE STAAT, SIAM, 
OCZECHO-SLOVAKIA EN URUGUAY. : 

Met erkenning van de vooruitgang van luchtvaart en van het feit 

dat het vaststellen van algemeen toopasselike regulaties in het bolang 

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 

door luchtvaart verbindingen ; . : 

Hebben besloten voor deze dosleinden een konventie te sluiten en 

hebben de volgende als hun Gevolmachtigden aangesteld, zich het 

recht voorbehoudend anderen daarvoor in de plasts te stellen om deze 

Konventie te ondertekenen. 

[Namen niet Gedrukt.] 

Zijn als volgt overeengekomen i— 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGINSELEN. 

Artikel 1. 

De hoge kontrakterende Partijen erkennen dat iedere Mogendheia 

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. 

d 

Tedere 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. 
: an | 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 terreinen 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 private luchtvaartuigen en die van de andere kontrak 

terende Staten. : 
In dat geval: worden de-ligging en de omvang van de -verboden 

terreinen bekend gemaakt en tevoren aan de andere kontrakterende 

Staten medogedeeld,  
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Article 4. 

Every aircraft which finds itself above a prohibited area shall, as soor|. 
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 AIRORAFT. ~ 

; 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 
possess the nationality of a contracting State. 

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. (e) 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 State. 

No incorporated company can be registered as the owner of an aircraft 
unless it possesses the nationality of the State in which the aircraft is 
registered, unless the president-or chairman of the company and at least 
two-thirds of the directors possess such nationality, and unless the 
company fulfils all other conditions which may be prescribed by the 
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. 

Crrrivicates oF 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- 
‘eraft possesses. 

Article 13. 

Certificates of airworthiness.and of competency and licences issued 
or rendered valid by the State whose nationality the aircraft possesses, 
in accordance with the regulations established by Annex B and Annex E 
and hereafter by the International Commission for Air Navigation, shall 
be recognised as valid by the other States. 

Each State has the right to refuse to recognise for the purpose of 
flights within the limits of and above its own territory certificates of: 
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 wirgless 
apparatus to all other classes of aircraft in the conditions and according 
to the methods which it may determine. r 

‘CHAPTER IV. 

Apmission To Arr Navigation ABOVE ForEIgn TERRITORY. 

Article 15. 

Every aircraft of a contracting State has the right to cross the air 
space of another State without landing. In this case it shall follow the 
route fixed by the State over which the flight takes place. However, 

Artikel 4, 

Elk luchtvaartuig dat zich boven een verboden terrein 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 nederdalen buiten het verboden terrein in een van de naastbij 
liggende aerodrooms 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. 

Artikel 6. 

Luchtvaartuigen bezitten de nationaliteit van de Staat op wiens 
register zij staan ingeschreven, in overeenstemming met de bepalingen 
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. 

Geen ingelijfde maatschappij kan als de eigenaar van een luchtvaartuig 
worden geregistreerd tenzij hij de nationaliteit bezit van de Staat waarin 
het luchtvaartuig geregistreerd is, tenzij de president of voorzitter van de 
maatschappij en tenminste twee derden van de direkteuren zo- 
danige nationaliteit bezitten, en tenzij de maatschappij aan alle andere 
voorwaarden voldoet door de wetten van zodanige Staat voorgeschreven 

Artikel 8. 
Geen luchtvaartuig kan geldig in meer dan één 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 IIT. 

BEwiyzEN VAN LucHTwaAsRDIGHEID EN BEKWAAMHEID. 

_ Artikel 11. 
Jeder luchtvaartuig dat voor de internationale vaart wordt gebruikt 

moet, overeenkomstig de voorwaarden in Aanhangsel B nedergelegd, 
voorzien zijn van cen bewijs van luchtwaardigheid uitgereikt of geldi g 
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- 
vaart nedergelegd, worden door de andere Staten als geldig erkend. 

Elke Staat heeft het recht te weigeren bewijzen van bekwaamheid 
en licenties aan een van zijn onderdanen door een andere kontrakterende 
Staat uitgereikt te erkennen voor het maken van vluchten binnen de 
grenzen van of boven zijn landsgebied. 

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. 

Ieder 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 ontvangen 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- 
vaartuigen in de omstandigheden en volgens de methoden die hij vast- 
stelt. 

HOOFDSTUE IV. 

TorLratine ror Luocstvsart BoveN VREEMDE LANDEN. 

Artikel 15. 
Ieder luchtvaartuig van een kontrakterende Staat heeft recht 

het luchtruim boven een andere Staat zonder nederdalen te doorklieven. 
In dit geval moet het de route volgen door de Staat waarover de vlucht 

  

* See protocol attached,   * Zig aangehecht protokol,
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for reasons of general security it will he obliged to land if ordered to do 
so by means of the signals provided in Annex D. 

‘Every aircraft which passes from one State into another shall, if the 
regulations of the latter State require it, land in one of the aerodromes 
fixed by the latter. Notification of these aerodromes shall be given by 
the contracting States to the International Commission for Air Navi- 
gation and by it transmitted to all the contracting States. 

The establishment of international airways shall be 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 ihe 
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. 

Artisle 17. 

The aircraft of a 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 
ineluding landing and stoppages reasonably necessary for the purpose 
cf 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 
with 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 IE. 
(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 other 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 
the regulations contained in Annex D. 

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

[plats vindt heeft vastgesteld. 

  

Het’ is echter verplicht neder te dalen 
om redenen van algemene veiligheid wanneer het daartoe bevel ontvangt 
door middel van de in Aanhangsel D nedergelegde signalen. 

Teder luchtvaartuig dat van een Staat In een andere Staat over- 
steekt moet, wanneer de regulaties van deze laatste zulks vereisen, 
nederdalen in een der door deze laatste. bepaalde aerodrooms. 
Mededeling van deze aerodrooms moet door de kontrakterende Staten 
aan de Internationale Kommissie ‘voor Luchtvaart worden gedaan en 
door deze aan alle kontrakterende Staten worden meclegedeeld. 

Het vestigen van internationale luchtroutes is onderworpen aan de 
toestemming van de Staten waarover gevlogen wordt. 

Artikel 16. 

Tedere 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 
van huur 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- 
jhouden 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 buitenlandse 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, tekening 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. 

HOOFDSTUK V. 

In ACHT TE NEMEN REGELEN BIJ VERTREK, ONDERWEG, EN BIJ HET 
NEDERDALEN, 

Artikel 19. 

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

(a) Hen bewijs van registratie overeenkomstig Aanhangsel A. 
(b) 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. 
(g) Indien uitgerust met een draadloos toestel, de’ speciale licentie 

voorgeschreven door Artikel 14. 

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 nederdalen, in het biezonder in 
geval van nood, als nationale luchtvaartuigen. . ° 

Artikel 23. re 

Met betrekking tot berging van op zee verongelukte luchtvaartuigen 
zijn de beginselen van het zeerecht van toepassing bij gebreke van eon. 
evereenkomst in tegengestelde zin. 

Artikel 24. 
Ieder aerodroom in een kontrakterende Staat, dat tegen betaling 

van fooien is opengesteld voor algemeen gebruik van zijn nationale 
luchtvaartuigen, is eveneens open voor gebruik van luchtvaartuigen van . 
alle andere kontrakterende Staten. 

In ieder zodanig aerodroom is er slechts één tarief van fooien voor - 
nederdaling en lengte van verblijf dat van toepassing is op nationale” 
zowel als op vyreemde luchtvaartuigen. 

Artikel 25. 

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

Ieder der kontrakterende Staten neemt op zich erop toe te zien dat 
alle personen die deze regulaties overtreden, worden vervolgd en gestraft.
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; 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. 
Article 27 

Each State may, in aerial 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 Vil. . u 

Stare ATRORArT. ‘ 

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 aireraft commanded by a person in military service detailed 
for the purpose shall be deemed to be a military aircraft. 

Article 32, 

No military aircraft of a contracting State shall fly over the territory of 
another contracting State nor land thereon without special 
authorisation, In case of ‘such authorisation the military aircraft 
shall enjoy, in principle, in the absence of special stipulation the pri- 
vileges which are customarily accorded to foreign ships of war. . 

A military aircraft which is forced to land or which is requested or 
summoned to land shall by reason thereof acquire no right to the pri- 
vileges referred to in the above paragraph. 

i 

Article 33. 

Special arrangements between the States concerned will determine 
in what cases police and customs aircraft may be authorised to cross 
thefrontier. They shall in no case be entitled to the privileges referred 
to in Article 32. 

CHAPTER VIII. ; ; 

INTERNATIONAL COMMISSION ror Arm NAVIGATION. 

Article 34, 3 

‘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: 
States of America, France, Italy, and Japan ; 

One representative of Great Britain and one of each of the British 
Dominions and of India; nS 

One representative of each of the other contracting States: | 
Each. 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. 

All the States other than the five first named shall each have one 
vote.. 

The International Commission for Air Navigation shall dotermine the 
__vules of its own procedure and the place of its permanent seat,''but it 
‘shall be free to meet in such places as it may deem convenient. Tits, first 

" meeting shal] take place at Paris. This meeting shall be convened|by the 
_French Government, as soon as a majority of the signatory |States 
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 | ibe the 

contracting States for the modification or amendment joi the 
provisions of the present Convention and to. notify changes 
adonted ; . . 1 i t 

un 

The United   

HOOFDSTUK VI. 

VERBODEN TRANSPORT. 

Artikel, 26, 

Het vervoeren door luchtvaartuigen van ontplofbare stoffen en van 
wapenen en ammunitie in internationale vaart.is verboden. Geen buiten. ° 
lands luchtvaartuig zal zodanige artikelen mogen vervoeren tussen. twee 
punten, binnen dezelfde kontrakterende Staat. 

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 mededeelt. 

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 
(6) Luchtvaartuigen welke uitsluitend bij ‘Staatsdienst, 

posterijen, doeanen, politie worden gebruikt. 
Elk ander luchtvaartuig wordt geacht een privaat luchtvaartuig 

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

luchtvaartuigen, zullen als private vaartuigen worden behandold en als 
zodanig onder de bepalingen van deze konventie vallen. 

Artikel 31. 

Blk luchtvaartuig onder het bevel van een persoon in militaire dienst 
voor dat doel aangewezen, wordt geacht een militair Juchtvaartuig te 
zijn. 

zoals 

Artikel 32. 

Geen militair luchtvaartuig van een kontrakterende Staat mag over 
het landsgebied van een andere kontrakterende Staat vliegen, noch 
daarop nederdalen zonder speciale vergunning. In geval van zo0- 
danige vergunning geniet het militaire luchtvaartuig, in beginsel, bij 
gebreke van speciaal beding, de voorrechten die naar gewoonte aan 
vreemde oorlogschepen verleend worden, 

Een militair luchtvaartuig dat gedwongen is neder te dalen, of dat op 
verzoek of op bevel nederdaalt, verkrijgt om reden daarvan geen recht 
op de voorréchten in de voorafgaande paragraaf vermeld. 

Artikel 33. 

Biezondere schikkingen tussen de betrokken Staten beslissen in welke 
gevallen politie en doeaneluchtvaartuigen vergunning mogen ontvangen 
de grenzen te overschrijden. In geen geval zijn zij gerechtigd tot de 
voorrechten in Artikel 32 vermeld. 

HOOFDSTUK VIitl, 

INTERNATIONALE Kommissre voor Lucurvaart: 

Artikel 34. 

Er wordt, onder de naam van de 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 doe volgende Staten: 
Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Italié en Japan 

Een Vertegenwoordiger van Groot 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 
kontrakterende Staten te boven gaat. 

Al de andere Staten dan de vijf eerstgenoemde hebben elk een stem. 
De Internationale Kommissie voor Luchtvaart stelt de regels voor 

zijn eigen -werkwijze en de plaats van zijn blijvende zetel vast, maar 
heeft het recht aldaar te vergaderen waar hij dit dienstig acht. Zijn 
eerste vergadering heeft te Parijs 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 :—- 

De 

(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.
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(6) 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 
present Convention; . 

(c) To amend the provisions of the Annexes A.G. ; 
(2) To collect and communicate to the contracting States informa- 

oO 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. 

Finan 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 State 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, which 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 shail 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 ease 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, 

  

(b) Het vervullen van de plichten aan hem opgelegd door dit 
artikel en artikels 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 en 37 van deze 
Konventie ; 

(c) Het wijzigen van de bepalingen van Aanhangsels A-G; 
(2) 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 ; . 

(g) 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 vanaf 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 
saanneming 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- 
‘Inationale 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 ; 

(b) Het uitgeven van standaard aeroriautiese kaarten en het in 
zwang brengen van een gelijkvormig sisteem van grondbakens 
voor het vliegen, overeenkomstig de bepalingen van Aanhangsel 
F;. : 

(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 protokolien te, sluiten als tussen Staat en Staat ten aanzien 
van doeane, politie, posterijen en andere zaken van gemeenschappelik 
belang in verband met det lichtvaart. 

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 
hetreft de uitleg van deze konventie, wordt het punt in geschil beslist 
door het Permanente Internationale gerechtshof 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 regulaties 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,
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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. : 7 , 
: Article 40. 

‘The British Dominions and India shall be deemed to be States for the 
purposes of the present. Convention. ‘ 

The territories and nationals of protectorates or of territories adminis- 
tered in the name of the League of Nations shall for the purposes of the 
present Convention be assimilated to the territory and nationals of the 
Protecting or Mandatory States. _ ‘ 

Article 41. 

States which have not taken part in the war of 1914-1919 shall be 
permitted to adhere.to the present Convention. 

This adhesion shall be notified through the diplomatic channel .to the 
Government of the French Republic, and by it to all the signatory or 
adhering States." ~ - 

Article 42. . 

A’ ‘State which took part in the war of 1914-1919 but which is 
not a signatory of, the present Convention may adhere only if it is a 
mémber of the League of Nations or until January lst 1923, if its adhesion 
is approved by the Allied and Associated Powers signatories of the 
Tréaty of Peace concluded with the said State. After January Ist, 
1923; this adhesion may be admitted if it is agreed to by at least three- 
fourths of the signatory and adhering States voting under the jcondi- 
tions provided by Article 34 of the present convention. : 

Applications for adhesions shall be addressed to the Government 
of the French Republic, which will communicate them to the other 
contracting Powers. Unless the State applying is admitted ipso facto 
as a member of the League of Nations, the French Government will 
receive the votes of the said Powers and will announce to them the 
result of the voting. 3 

. Article 43. 

The present Convention may not be denounced before January Ist, 
1922. In case of denunciation, notification thereof shall be made to 
the Government of the French Republic, which shall communicate it to the 
other contracting parties. Such denunciation shall not take effect until 
at least ons 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. 

Each 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. -5 

On the coming into force of the present Convention, the French Govern- 
ment will transmit a certified copy to the Powers which under the 
Treaties of Peace have undertaken to enforce rules of aerial navigation in 
conformity with those contained in it. : 

Done at Paris, the thirteenth day of October, nineteen hundred 
and nineteen, in a single copy which shall remain deposited in the archives 
of the French Government and of which duly authorised copies shall be 
sent to the contracting States. : 

The said copy, dated as above, may be signed until the twelfth day 
of April, nineteen hundred and twenty inclusively.* i. 

IN FAITH WHEREOF the hereinafter-named Plenipotentiaries ‘whose 
powers have been found in good and due form have signed the present 
Convention in the French, English, ‘and Italian languages, which are 
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, 
Minimum qualifications necessary for obtaining certificates 
as pilots and navigators, / : 
International aeronautical maps and ground markings, 
Collection and dissemination of meteorological information, 
Customs, 

and by virtue of Article 34 of the Convention the provisions of Annexures 
A-G can be amended by the International Commission for Air Naviga- 
tion, a permanent Commission placed under the direction of the League 
of Nations. i 
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* See Protocol attached. 

Oe eS Artihel 89. 5 . 
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 
en Indié geacht Staten te zijn. . . oo. 

‘De ‘landsgebieden en onderdanen van protektoraten of van landsge- 
bieden welke inde naam van de Volkerenbond worden beheerd, worden 
voor de doeleinden van deze Konventie .vereenzelvigd met het lands- 
gebied en de onderdanen van de Staten aan welke het protektoraat of 
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. ~ 

de Fransé Republiek medegedeeld en door deze aan alle aangesloten en 
medeondergetekende Staten. ‘ 

Artikel 42, . : 

Een Staat. welke aan de oorlog van 1914-1919 heeft deelgenornen 
maar die deze Konventie niet ondertekend heeft kan zich slechts aan- 
sluiten wanneer hij lid van de Volkerenbond is of tot aan 1 Januarie 
1923, wanneer zijn aansluiting wordt goedgekeurd door de Verbonden 
en Aangesloten Mogendheden ondertekenaars van het Vredesverdrag 
met genoemde Staat aangegaan. Na de Iste Januarie 1923 kan deze 
aansluiting worden toegelaten wanneer minstens drie-vierden van de 
medeondergetekende en aangesloten Staten bij stemming volgens de 
in Artikel 34 van deze Konventie nedergelegde bepalingen zich daarmede 
verenigen. ‘ 

Aanvragen om aansluiting moeten worden gericht aan de Regering 
van de Franse Republiek, die ze aan de andere kontrakterende Mogend- 
heden mededeelt.  Tenzij de aanvragende Staat ipso facto als lid van 

stemmen van genoemde Mogendheden en deelt hun de uitslag van de 
stemming mede. 

Artikel 43, 

Deze Konventie kan niet worden opgezegd véér de Iste. Januarie 
1922. In geval van opzegging wordt daarvan mededeling gedaan aan 
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 Franso 
Regering een gewaarmerkt afschrift ervan aan de Mogendheden die 
zich, krachtens de Vredesverdragen, verbonden hebben de hand te 
houden aan de regulaties betreffende de luchtvaart in overeenstemming 
met die welke erin zijn vervat. , 

Gxpaan te Parijs, de dertiende dag van Oktober, negentien honderd 
negentien, in één eksemplaar, hetwelk bewaard zal blijven in de archieven 
van de Franse Regering'en waarvan behoorlik gewaarmerkte afschriften 
aan de kontrakterende Staten zullen gezonden worden, 
Genoemd eksemplaarals boven gedagtekend, kan worden ondertekend 

tot en met de twaalfde dag van April negentien honderd twintig.* 
Tren BEwlJz—E WaaRVAN de hieronder genoemde gevolmachtigden, 

wier volmachten in goede en juiste vorm bevonden werden,.deze Kon- 
ventie in de Franse, Engelse en Italiaanse talen, welke alle even authen 
tiek zijn, hebben getekend. 

[N.B.—Namen en Aankangsels zijn niet Gedrukt.] 

De Aanhangsels bevatten regulaties betreffende — 
. Het kenmerken van luchtvaartuigen, 
. Bewijzen van Luchtwaardigheid, 
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, 
H. Doeane, : 
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en uit krachte van Artikel 34 van de Konventie kunnen de bepalingen 
van Aanhangsels A-G door de Internationale Kommissie voor Lucht- 
vaart worden gewijzigd, zijnde dit een permanente Kommissie staande 
onder het toezicht van de Volkerenbond. 
    * Zie aangelecht protokol. 

Deze aansluiting wordt langs diplomatieke weg aan de Regering van_ 

de Volkerenbond wordt toegelaten, ontvangt de Franse Regering de-
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ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION OF OCTOBER 
137TH, 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 
Aerial 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 Jeast 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 lst, 
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 rernain 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 undérmentioned Plenipotentiaries, whose powers 
have been found in good arid due form, have signed the present Protocol, 
of which the French, English and Italian text will be recognised as of 
equal validity. 

[Note.—Names not printed.] 
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AANVULLEND PROTOKOL BEHORENDE BIJ DE KONVENTIE 
VAN 13 OKTOBER 1919, BETREFFENDH DE REGELING 
VAN LUCATVAART. 

De Hoge Kontrakterende Partijen zijn bereid een verzoek van bo- 
trokken medeondergetekende of aangesloten 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 machtigt de kontrakterende Staat die het 
voordeel daarvan krijgt het luchtvaartuig van een of meer genoemde niet 
kontrakterende Staten over zijn landsgebied te laten vliegen maar slechts 
voor een beperkte tijd als verklaard in de tekst van het besluit betreffende 
afwijkingen. 

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 Panriys, op heden de eerste Mei een duizend negen honderd 

en twintig in een enkel eksemplaar, dat bewaard moet blijven in de 
archieven van’ dé Regering van de Franse Republiek, .en waarvan af- 
schriften aan de kontrakterende Staten zullen worden toegezonden, 

Genoemd eksemplaar, gedagtekend-als boven, kan tot en met de Iste 
Junie 1920 getekend worden. 

Tew BewryzE Waarvan de hierinverder genoemde gevolmachtigden, 
wier volmachten goed en juist van vorm zijn bevonden, dit Protokol in 
de Franse, Engelse en Italiaanse talen getekend hebben, welke alle even 
authentiek zijn. 

[N.B.—Namen niet gedrukt.}
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ACT. | 
To consolidate and amend the laws in force in the 

several provinces of the Union relating to the 
registration of births, marriages and deaths. 

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 :— 

CHAPTER I. 

ADMINISTRATION. 

1, (1) For the administration of this Act the Governor- 
General may from time to time, subject to the provisions of 

. the law governing the public service, appoint in respect of each 
province an officer to be styled the registrar of births, mar- 
riages and deaths, who shall be the custodian of all notices 
of births’ and deaths, of all such returns as are required by 
any regulation to be rendered to him by district registrars, 
of all registers and returns required to be rendered by marriage 
officers under this Act or any mazriage law in force in any 
province, and of all records of any birth or death or marriage 
office in any province prior to the commencement of this Act. 

(2) Nothing in this section contained shall be construed as 
prohibiting the appointment of an officer as registrar for more 
than one province or as registrar-general for the Union. 

2. (1) The Minister may from time to time, subject to the 
provisions of the law governing the public service, appoint 
officers to be styled district registrars of births and deaths for 
each of the magisterial districts of the Union or for other areas 
therein as may be from time to time prescribed by notice in 
the Gazette: Provided that whenever there is no district 
registrar appointed for a district.which is a magisterial district 
the magistrate thereof shall ex officio be the district registrar. 

(2) The Minister may from time to time, subject to the 
provisions of the law governing the public service, appoint 
persons to be styled assistant district registrars of births and 

. deaths: Provided that whenever there is no assistant district 
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registrar appointed in a magisterial sub-district, the magistrate 
of such sub-district shall eg officio be the assistant district 
registrar thereof. 

(3) The duties of any district registrar or assistant dis- 
trict registrar shall be as prescribed by this Act or by any 
regulation. 

CHAPTER II. 

GENERAL. 

8. 16 shall be the duty of every district registrar and assist- 
ant district registrar to inform himself as far as possible of every 
birth or death which occurs within his district and, after the 
expiry of the time allowed under this Act for giving any notice 
or information of any such birth or death, if the notice or 
information has not been given, the district registrar or assistant 
district registrar may, by notice in writing under his hand, 
require any person whose duty it is under this Act to give any 
such information to attend within such time as is specified 
in the notice at the office of the district registrar or assistant 
district registrar or any other place mentioned in the notice, 

No. 17, 1923.] 

WET 
Om de Wetten van kracht in de onderscheiden pro- 

vincies van de Unie met betrekking tot de Re- 
gistratie van Geboorten, Huweliken en Sterfge- 
vallen te konsolideren en te wijzigen. 
  

  

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

als volgt :— 

. HOOFDSTUK I. 

UITVOERING. 

1. (1) Voor de uitvoering van deze Wet kan de Goeverneur- 
generaal van tijd tot tijd met inachtneming van de bepalingen 
van de wet op de Staatsdienst, ten’ opzichte van elke 
provincie een. beambte, de Registrateur van geboorten, huwe- 
liken en sterfgevallen te worden genoemd, aanstellen, die de 
bewaarder is van alle aangiften van geboorten en sterfgevallen, 

door distrikt registrateurs ingezonden moeten worden, van alle 
registers en opgaven te worden ingezonden door huweliks 
ambtenaren ingevolge deze Wet of een huwelikswet van kracht 
in een van de provincies, en van alle inschrijvingen van een 
geboorte- of sterfgeval- of huweliks-kantoor in-een van de 
provincies véér de invoering van deze Wet. , 

(2) Geen bepaling in dit artikel vervat heeft de bedosling 
om de aanstelling van een beambte als registrateur voor meer 
dan één provincie of als Registrateur-generaal voor de Unie 
te verhinderen, : ; 

2. (1) De Minister kan van tijd tot tijd met inachtneming 
van de bepalingen van de wet op de staatsdienst beambten, 
distrikt registrateurs van geboorten en sterfgevallen te worden 
genoemd aanstellen voor elk van de magistraats distrikten in de 
Unie of voor andere kringen daarin als van tijd tot tijd 
bij kennisgeving in de Staatskoerant voorgeschreven mag 
worden : Met dien verstande dat wanneer geen distrikt registra- 
teur aangesteld wordt voor een distrikt dat een magistraats 
distrikt is, de magistraat daarvan ex officio de distrikt regi- 
strateur is. 

(2) De Minister kan van tijd tot tijd met inachtneming 
van de wet op de staatsdienst personen te worden ge- 
noemd assistent distrikt registrateurs van geboorten en sterf- 
gevallen, aanstellen: Met dien verstande dat wanneer er geen 
assistent distrikt registrateur aangesteld is in een magistraats 
sub-distrikt, de magistraat van zulk sub-distrikt ex officio de 
assistent distrikt registrateur daarvan is. 

(3) De plichten van een distrikt registrateur of assistent 
distrikt registrateur zijn die welke door deze Wet of de regulaties 
voorgeschreven worden. 

HOOFDSTUK Il. 

ALGEMENE BEPALINGEN, 

3. Het is de plicht van elke distrikt registrateur en assistent 
distrikt registrateur om zich zoveel mogelik te informeren naar 
elke geboorte of sterfgeval dat in zijn distrikt plaats vindt, en 
indien na de afloop van de tijd bij deze Wet toegestaan voor 
het doen van aangifte of het geven van informatie van zulke 
geboorte of sterfgeval, zulke aangifte of informatie niet plaats 
gevonden heeft, kan de distrikt registrateur of assistent distrikt 
registrateur door middel van schriftelike kennisgeving door 
hem getekend van de persoon, wiens plicht het is volgens deze 
Wet zulke informatie te geven, verlangen om binnen de in de 
kennisgeving genoemde tijd ten kantore van de distrikt registra- 
teur of assistent distrikt registrateur of andere plek in de   kennisgeving vermeld te verschijnen, om aldaar aan de distrikt 

xxv¥ 

Aanstelling 
van regi- 
strateurs. 

van al zulke opgaven als krachtens regulaties aan hem - 

Aanstolling 
van distrikt 
registrateura 
en assistent 
distrikt 
registra- 
teurs van 
geboorten en 
sterfgevallen, 

Algemene 
plichten van 
distrikt , 
registrateurs 
en. assistent 
distrikt. 
registrateur
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deaths regis- 
tration books 

of alteration 

theze to give to the district registrar or assistant district registrar 
‘or to any other person named in the notice such information 
as may be necessary concerning the birth or death as the 
case may be: Provided that when an inquest or enquiry is 
being held or-has been held concerning the death of any person 
no such requirement as is in this section mentioned shall be 
made by any district registrar or assistant district registrar 
for information as to such death. 

4. On receipt by the district-registrar or assistant district 
registrar of any notice, information, memorandum, return or 
certificate in respect of a birth or death given or transmitted 
under this Act, he shall examine the same and cause any 
omission, defect or inaccuracy therein to be supplied or corrected 
as far as may be possible, and for the purposes of this section 
he may require any person whose duty it is to give informa- 
tion under this Act to attend and. give information in the 
manner prescribed by the last preceding section. 

5. Books shall be kept by each district registrar to be called 
the “ births register” and “deaths register” respectively ; 
and there shall be respectively transcribed therein such infor 
mation as to births and deaths as is prescribed. 

6. No birth or death shall be registered after the expiry of 
one year from the date of such birth or death except upon 
the written authority of, the registrar and the payment of 
the prescribed fee: Provided, however, that after the expiry 
of a period of ten years from the date of birth or death, as 
the case may be, no such registration shall be effected except 
upon an order of court. 

7. When the birth of any child has been registered (whether 
before or after the commencement of this Act) and the name by 
which it was registered is altered, the parent or guardian of the 
child may apply to the registrar of the province in which the 
birth of the child was registered for registration of the altera- 
tion of the name of such child. The registrar, after enquiry, 
and ‘on payment of the prescribed fee may, without 
any erasure of any original entry, forthwith insert the altered 
name on the original birth information form filed in his office, 
and instruct the district registrar concerned ‘to make a similar 
insertion in his births register. : 

8. For a period of one year after the commencement of this 

Act the parent or guardian of a child may, if the child has, under 
the provisions of any law repealed by this Act, been registered 
without a name, apply to the registrar of the province in which 
the. birth of the child was registered for the registration of its 
name. The registrar shall, after enquiry, and on payment of 
the prescribed fee, insert the name specified in the application 
on the original birth information form filed in his office and 
instruct the district registrar concerned to make a similar 

insertion in his births register. 

'-Q. In the case of an illegitimate child,.no person shall be 

required to give information under this Act, as its father con- 
cerning its birth, and the district registrar or assistant’ district 
registrar shall not enter in any register or other’ book the 

name of any person as the father of the child except at the 

joint request of the mother and of the person who in the pre- 

sence of the district registrar or assistant district registrar 

acknowledges himself in writing to be the father of the child. 

Such an acknowledgment, if made, shall be embodied in the 

certificate or register and the person so acknowledging himself to 

be the father of the child shall, together with the mother, sign 

-in the presence of the district registrar or assistant district 

registrar, or of a justice of the peace, or police officer, the notice, 
certificate or register as the case may be. . 

.|voorafgaande artikel voorgeschreven is. 

  

registrateur of assistent distrikt registrateur of een andere 
in de kennisgeving vermelde persoon zulke informatie te geven 
als nodig mag zijn betreffende de geboorte of het sterfgeval 
naar het geval mocht zijn: Met dien verstande dat wanneer 
een lijkschouwing of onderzoek gehouden wordt of gehouden 
is in verband met de dood van een persoon geen zulk ver- 
langen als in dit. artikel vermeld is, door een distrikt regi- 
strateur of assistent distrikt registrateur gedaan wordt ten . 
einde informatie in te winnen omtrent zulke dood, 

4, Bij ontvangst door de distrikt registrateur of assistent Plicht van ” 
distrikt registrateur van een aangifte, informatie, memo- distrikt ; 
randum, opgave of certifikaat betreffende een geboorte of moe etrate 
sterfgeval ingevolge deze Wet gegeven of ingezonden, ziet aisteilet ont 
hij. hetzelve na en laat z0 veel mogelik een weglating, registrateur 
gebrek of onjuistheid’ daarin ingevuld of verbeterd bij ont- 
worden, en kan hij van de persoon, wiens plicht het is om de vangss van 
informatie volgens deze Wet te geven, verlangen voor de vor 
doeleinden van dit artikel om voor hem te verschijnen en geboorten of 
de informatie te geven op de wijze zoals bij het onmiddellik sterf- 

gevallen. 

5. Boeken worden. door elke distrikt registrateur gehouden Gepoorten -*” 
en worden respektievelik het ‘“ geboorteregister ’” en’ het en sterf-. 
“ sterfregister’’ genoemd en de informatie zoals ‘voorge- gevallen 
schreven, betrefiende geboorten en sterfgevallen wordt daarir peetstratio- 
respektievelik overgeschreven. ~ worden 

. / gehouden..: 

6. Geen gebcorte of sterfgeval wordt geregistreerd na afloop Ropistratio 
van een jaar na de datum van zulke geboorte of sterfgeval van 
tenzi] krachtens de schriftelike machtiging van de registratetr geboorten of 
en na betaling van de voorgeschreven fooi : Met dien verstande Ster- 

-) : - : ». = gevallen 
echter dat na de afloop van een tijdperk van tien jaren no eon jaar. 
na de datum van de geboorte of het sterfgeval, naar het 
geval mocht zijn, geen registratie plaats vindt tenzij krachtens 
een bevel van het hof. ; 

7. Wanneer de geboorte van een kind geregistreerd is (hetzij Registratie 
voor of na de invoering van deze Wet) en de naam waaronder van ver-. 
het geregistreerd was veranderd wordt, kan de ouder of voogd andering 

. te ope te. : van de naam 
van het kind bij de registrateur. van de provincie, waarin de ,., een - 
geboorte van het kind geregistreerd was, aanzoek doen om kind. 
registratie van de verandering van de naam van zulk kind. De 
registrateur kan na onderzoek en na betaling van de voor- 
geschreven fooi, zonder enig deel van de oorspronkelike 
inschrijving uit-te schrappen, onmiddellik de veranderde naam 
op de oorspronkelike geboorte informatie-vorm, die in zijn 
kantoor berust, invullen, en aan de betrokken distrikt: regi- 
strateur instrukties geven om een dergelijke aanvulling in 
zijn geboorteregister te doen. ; = 

8. Gedurende een tijdvak van een jaar na de invoering van Registratie 
deze Wet kan de ouder of voogd van een kind, indien het kind, van naam 
krachtens de. bepalingen van een door deze Wet herroepen van kind 
wet, zonder een naam geregistreerd is, bij de registrateur van corspronke- 

te : . oar geregi- 
de provincie, waarin de geboorte van het kind geregistreerd gtreord 
was, aanzoek doen om de registratie van zijn naam. De zonder 
réegistrateur vult na onderzoek en na betaling van de -voorge- naam. 
schreven fooi de naam uiteengezet in het aanzoek op de oor-... 
spronkelike geboorte informatie-vorm, die in zijn kantoor 
berust in, en geeft aan de betrokken distrikt registrateur 
instrukties om een dergelijke aanvulling in zijn geboorte- 
register te doen. 

9, In het geval van een onecht kind wordt van geen Registratie 
persoon in- zijn. hoedanigheid als vader verlangd informatie van 
‘krachtens deze Wet te geven aangaande de geboorte van het geboorte van 
kind, en de distrikt registrateur of assistent distrikt regi- bind, 
strateur schrijft in geen register of ander boek de naam van een 
persoon als de vader van het.kind in, behalve op het gezamen- 
like verzoek van de moeder en van de persoon, die inde tegen- 
woordigheid van de distrikt registrateur of assistent distrikt 
registrateur zichzelf schriftelik als de vader van het kind erkent. 
Wanneer zulk een erkenning geschiedt, wordt hij opgenomen 
in het certifikaat ofregister en de persoon die zichzelf aldus 
erkent de vader van het kind te zijn, tekent tezamen.met de 
moeder in de tegenw ordigheid van de distrikt registrateur of 
assistent distrikt regisorateur of van een vrederechter of politie- 
beambte, de aangifte, het certifikaat of register, naar het geval 
mocht zijn.
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Registration 10, Any child born out ‘of wedlock (whether before or 
legitimation after the commencement of this Act) may, if its parents could 
ee - have lawfully married each other at the date of the child’s 

marriage. birth and have thereafter married each other, be registered in 
* ‘the prescribed manner as if the child had been born in wedlock. 

Information J], If any live new-born child or the dead body of a new- 
as to live born child is found abandoned, the person finding the same 
child or dead Shall, as soon as possible give notice to a justice of the 
body of peace. or police officer, and every justice of the peace or police 
ehild found officer who knows or is informed of the discovery of-such a 
abandoned. Ghild or dead body so abandoned, and,. in the case of a live 

’ new-born child, any person in whose charge such a child is 
placed and any person holding any official enquiry into or 
being aware of any circumstances relating to the abandonment, 
shall forthwith give to the district registrar or assistant 
district registrar of the district wherein the child or dead 
body is found the prescribed notice or information. 

Duties of | _ 12. Every.person holding in accordance with any law any 

persons inquest or inquiry as to the death of any person shall forth- 

holding with furnish to the district registrar prescribed particulars 
inquests t0 in respect of the death. 
give 
information 
to district 

registrars. 

Returns by 18, The custodian or person having the charge or control 
custodians of any burial place shall, from time to time in accordance 
of burial with regulation, furnish to the district registrar a return setting 

places. out prescribed particulars regarding every person whose body 
is, after the commencement of this Act, buried in such burial 

"place. 

Information 14. Hvery undertaker or person having charge ‘of any 
by under- funeral shall obtain, as far as possible, and supply to the cus- 
takers. todian or person having charge or control of a burial place, 

whenever it has been arranged that a burial shall take place 
therein, such information as may be necessary: to enable the 
custodian or person aforesaid to frame the returns‘ required 
by the last preceding section. 

Burial order 15. It shall be lawful for a- magistrate to issue, ‘to. any 
in case of ~~ person having the charge of the body of a deceased petson who 
ving - has died outside his district or in-another province or outside the 
outsidea 4 Union and whose relatives or friends desire that such body 
districtin be buried within the district under the jurisdiction:of such 
which itis magistrate, an order authorizing the burial-of such body within 
ph such district, and, notwithstanding anything in Ithis Act 
persons. contained, the production of-any such order shall be!sufficient 

authority to any person to bury such body or allow such 
body to be buried or to conduct any funeral or religious service 
in connection with its burial, . 

Information 16. Whenever a person ordinarily resident in any province 
as to personsis enrolled for military service either within :the ‘Union or 

enrolled for ¢hereout, such particulars shall be obtained by the military 
military authorities as will enable them in the event of his death while 
service and : : . “ : 

upon such service to furnish to the registrar of sueh province as to deaths , . i , pr 
therein. particulars thereof on the prescribed form used in the! Union. 

Such death information form shall be duly signed by the 
officer commanding the unit to which the deceased| belonged 
or some other officer designated thereto by the military: authori- 

ties. ' 

CHAPTER III. 

InrorMation as To Bretus anv Dearus in Urzan AREAS. 

Application ~ 
of this 
Chapter. 

17. The provisions of this Chapter shall only be in force 
within urban areas, 

\het opzicht heeft 

XXVil 

V 

10. Hen kind buiten echt geboren (hetzij voor ofna de Registratie 
invoering van deze Wet) kan, indien zijn ouders elkander wettig van 
getrouwd zouden kunnen hebben op de datum van de geboorte Wettiging 
van het kind, en daarna met elkander getrouwd zijn, op de volgend 
voorgeschreven wijze geregistreerd worden alsof het kind huwelik. 
staande het huwelik geboren was. ; 

ll. Indien een pasgeboren levend kind of 
van een pasgeboren kind verlaten gevonden wordt, geeft 

- . : : : ~". verlaten 
de persoon die het vindt zo spoedig mogelik kennis soyonden 
aan een vrederechter of politiebeambte en elke vrede- pasgeboren 
rechter of politiebeambte die kennis heeft of geinformeerd is levend kind 
van de ontdekking van een aldus verlaten kind of kinderlijk of kinderlijk. 
en in het ‘geval van een levend pasgeboren kind de persoon 
onder wiens toezicht zulk een kind geplaatst wordt, en de 
persoon die een ambtelik onderzoek houdt, of met omstandig- 
heden betreffende het verlaten bekend is, doet dadelik 
daarvan aan de distrikt registrateur of assistent distrikt 
registrateur van het distrikt waarin het kind of kinder- 
lijk gevonden is, de voorgeschreven aangifte of geeft, informatie. 

12. Elke persoon die overeenkomstig een of andere Plicht van 
wet een lijkschouwing of onderzoek aangaande de dood van een persoon 
een persoon houdt, verschaft dadelik aan- de distrikt registra- die lijk- 

i . schouwingen four de voorgeschreven biezonderheden ten opzichte van de jy ouat om 
aan. distrikt 
registrateur 
informatie 
te geven. 

18. De bewaarder of persoon belast "met het toezicht Opgaven 
over of de kontréle van een begraafplaats, verschaft van tijd tot door 
tijd, overeenkomstig regulatie, aan de distrilt registrateur een bewaarders 
opgave waarin de voorgeschreven biezonderheden betrefiende van Doge aal- 
elke persoon wiens lijk na de invoering van deze Wet in zulke P , 
begraafplaats begraven wordt, vermeld worden. 

14, Elke begrafenisondernemer of persoon, die  belast Informatie 
is met een begrafenis, verkrijgt zo ver als mogelik en verschaft door 
aan de bewaarder of persoon belast met het toezicht over of de begratenis- 
kontréle van een begraafplaats, wanneer regeling is getroffen nemers, 
aangaande het plaatsvinden van een begrafenis aldaar, zulke 
informatie als nodig mag zijn om ‘de bewaarder of voorzegde 
persoon in staat te stellen om de bij het onmiddellik vooraf- 
gaande artikel verlangde opgaven. op te stellen. 

15. Hen magistraat is bevoegd aan een persoon die Begrafenis- 
over het lijk van -een  overleden order in 

persoon die buiten zijn distrikt, of in een andere provincie 2°! on di 
. . . . . . personen aie 

of buiten de Unie overleden is en wiens verwanten of vrienden puiten een 
verlangen dat zulk lijk binnen het distrikt onder de jurisdiktie distrikt, 
van zulk een magistraat begraven wordt, een order waarin het 
uit te reiken waarbij de begrafenis van zulk lijk in zulk een verlang 

distrikt .gemachtigd wordt en niettegenstaande een of andere personen te 
bepaling in :deze Wet vervat, is de vertoning van zullk een begraven, 
order voldoende machtiging voor een persoon om zulk lijk te overlijden. 
begraven of toe te staan dat zulk lijk begraven wordt of om 
een lijkdienst of godsdienstige plechtigheid in verband met de 
begrafenis te leiden. . 

het lijk Informatio 
betreffende 

% 

16. Wanneer een persoon die gewoonlik in een pro- Informatie 
vincie woonachtig is in militaire dienst treedt binnen de met 
Unie -of daar buiten, worden zulke biezonderheden-door de betrekking 
militaire autoriteiten verkregen-als hen in staat stellen om in jot ee 
het geval'van het overlijden van zulk een persoon, terwijl op dienst en met 

dienst, aan de registrateur van zulke provincie biezonderheden betrekking 
‘|daarvan op de voorgeschreven vorm in de Unie gebruikt te tot stort: 
verschaften. Zulke informatie-vorm wordt behoorlik door de oeerin, ” 
bevelvoerende ° officier van de eenheid waartoe de over- 
ledene behoorde of door een andere officier die daartoe door de 
militaire autoriteiten aangewezen is, getekend. 

HOOFDSTUK III. 

INFORMATIE -BETREFFENDE GEBOORTEN EN STERFGEVALLEN 
_In SPaDsGEBIEDEN. 

‘17.-De bepalingen van dit Hoofdstuk vinden  slechts Toepassing 
toepassing in stadsgebieden. van dit 

Hoofdstuk,  
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Daty of 18. In the case of every child born alive in any urban|’ 18, In- het geval van elk levend geboren kind in -een Plicht van. _ 
occupier of Tea it shall he the duty of the father of the child, and, in the 
house to event of the death or absence or other inability of the father, 
notify birth then of any person other than the mother, present at the birth, 
of child. or of the occupier of the dwelling in which the child is born, 

, and in the case of the death, absence or other inability of such 
occupier then of the person having charge of the child, within 
seven days after the birth, to give the prescribed notice or 
information thereof to the district registrar or assistant district 
registrar. oo 

19.7(1) In the case of any still-born child, any medical 
practitioner or registered midwife who was. in attendance at 
the birth, or any medical practitioner who has examined the 
body of the child shall forthwith sign and give, without fee 
or reward, to one or other of the persons required by this Act to 
give information concerning a birth, a certificate stating that the 
child was still-born. 

(2) Any person who would, if the child had not been still- 
born, have been-required by this Act to give information con- 
cerning the birth, shall forthwith deliver such certificate to 
the district registrar or assistant district registrar. ~ 

(3) If no medical practitioner or registered midwife was 
present at the still-birth or no. medical practitioner has exam- 
ined the bédy of the child, the person described in sub-section 
(2) shall make a solemn declaration that the child was not born 
alive and deliver such declaration within twenty-four hours 
of the still-birth to the district registrar or assistant district 
registrar. —— 

(4) Whenever a person not registered as a midwife assisted 
at the birth, the information to be furnished shall include the 
name and address of such person. 

Duty of 
medical. 
practitioners 
or midwives 
in case of 
atill-born 
child. 

¥ 

Iesue of 20, Every district registrar or assistant district registrar 
burial orders upon receiving such information as is described in ‘the 
n case of last preceding section accompanied by a certificate or solemn 
atill-born : . : : : 
children, declaration: therein described, shall forthwith, or as soon after 

as he is required, give without fee or reward either to the 
person giving the information concerning the birth or to the 
undertaker or other person having charge of the burial of a 
still-born child, an order under his hand authorizing burial : 

Provided that no such order shall be given if the district 
registrar or assistant district registrar is not satisfied that 
the child was still-born. In that event he shall report to the 
magistrate such facts concerning the alleged still-birth as 
are known to him. 

Notice of 2. (1) It shall be the duty .of every adult relative 
death and . of a deceased person who was present at his death or in atten- 

issue ° dance during his last illness or at his dwelling with him and, in 
orders. default of such relatives, of every adult person present at the 

death of any person, and if there was no such adult person 
present, then of the occupier of the dwelling in which the 
death occurred, or in case of the death or absence or other 

- inability of such occupier, then of every adult inmate of the 
dwelling or of any person causing the body to be buried, to 
give to the, district registrar or assistant district registrar notice 
in the prescribed manner of the death within twenty-four 
hours thereafter. Do 

(2): The district registrar or assistant’ district registrar shall 
register and deal with such notice in the prescribed manner 
and, if he is satisfied that the death was due to natural causes 
he shall give, without, fee or reward, to the -person giving 
the. notice an order under his hand authorizing burial. 

(3) In the absence of the district registrar or assistant 
district registrar from his office ona Sunday ora public holi- 
‘day such notice shall be given to the officer in charge of the 
police station in- the area in which the death occurred -who 
shall issue the burial order and furnish the district registrar or 

stadsgebied is het de plicht van de vader van het kind, en.in vader -of-.: 
geval van' het overlijden of de afwezigheid of andere powoner van 
verhindering van de vader, dan van elke persoon behalve de aangifte te. 
moeder, die bij de geboorte: tegenwoordig was, of van de doen van " 
bewoner van de woning waarin het kind geboren was en in het geboorte van 
geval van het overlijden, de afwezigheid of andere verhinde- *™4- 
Ting van zulke bewoner dan van de persoon belast met het toe- 
zicht over het kind, om binnen zeven dagen na de geboorte de 
voorgeschreven aangifte te doen of informatie daarvan aan de 
distrikt registrateur of assistent distzrikt registrateur te geven. 

19. (1) In het geval van een doodgeboren kind tekent pyjcht van 
en geeft een medies praktizijn of geregistreerdé vroedvrouw die miediese  * 
bij de geboorte behulpzaam was of een medies praktizijn die praktizijns 
het lijk van het kind onderzocht heeft, onmiddellik zonder fooi f vroed- | 

© . : vrouwen in 
of beloning daarvoor aan de een of ander van de personen van geval van 
wie bij deze Wet verlangd wordt informatie te geven betreffende dood- 
een geboorte, een certifikaat vermeldende dat het kind doodge- geboren 
boren werd. kind. 

(2) De persoon van wie indien het kind niet doodgeboren 
was, bij deze Wet verlangd zou worden om informatie betreffende 
de geboorte te geven, handigt onverwijld zulk certifikaat in bij - 
de distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur. 

(8) Indien geen medies praktizijn of geregistreerde vroed- 
vrouw tegenwoordig was bij de dood-geboorte, of geen medies 
praktizijn het lijk van het kind onderzocht heeft, maakt de 
persoon beschreven in sub-artikel (2) een plechtige verklaring 
dat het kind niet levend geboren was en handigt zulk een ver- 
klaring binnen vier en twintig-uren na de dood-geboorte bij de 
distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur in. 

(4) Wanneer een persoon die niet als een vroedvrouw geregi- 
streerd is bij de geboorte behulpzaam was, sluit de te verschaffen 
informatie de naam en het adres van zulk persoon in. 

20.‘ Elke distrikt registrateur of assistent distrikt regi- Uitreiking 
strateur reikt na ontvangst van zulke informatie als in het on- van be- 

middellik voorafgaande artikel beschreven is vergezeld van een grafonis 
certifikaat of plechtige verklaring zoals: daarin beschreven, geval van’ 
dadelik of zodra dit van hem verlangd wordt, zonder fooi of dood- - | 
beloning, hetzij aan de persoon die de informatie betreffende geboren 
de geboorte geeft of aan de begrafenisondernemer of andere ‘deren. 
persoon die belast is met de begrafenis van een. doodgeboren 
kind, een order door hem getekend uit’ waarbij de begrafenis 
gemachtigd wordt: Met dien verstande dat zulke order niet 
gegeven wordt indien de distrikt registrateur of assistent 
distrikt registrateur niet overtuigd is dat het kind doodgeboren 
was. In zulk geval doet hij verslag aan de magistraat van zulke ~ ‘ 
feiten betreffende de beweerde dood-geboorte, als aan hem 
bekend zijn. 

21. (1) Elke volwassen verwant van een  overleden Aangifte van 
persoon, die bij het overlijden tegenwoordig was of overlijden 
gedurende zijn laatste ziekte behulpzaam was of bij hem nitreticin, 
in zijn woning was, en -bij gebreke van zulke verwanten ya, 
iedere volwassen persoon tegenwoordig bij het overlijden van begrafenis- 
een persoon, en indien geen zodanige volwassen persoon tegen- orders. 
woordig was, dan de bewoner van de woning waar het over- 
lijden plaatsvond, of in het geval van het overlijden of de 
afwezigheid of andere verhindering van zulke bewoner dan een 
andere volwassen inwoner van de woning of de persoon die. het 
lijk doet begraven, is verplicht om bij de distrikt registrateur 
of assistent distrikt registrateur. op de voorgeschreven wijze - | 
aangifte te doen van het overlijden binnen vier en twintig.. 
uren daarna. Ss SO 

(2) De distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur 
registreert zulke aangifte en handelt met dezelve. op 
de voorgeschreven wijze’ en indien hij tevreden gesteld is 
dat de dood het gevolg was van natuurlike oorzaken, geeft hij 
zonder foot of beloning aan de persoon die de aangifte deed een 
order door hem getekend waarbij de begrafenis gemachtigd 
wordt. Lee 

(3) In de afwezigheid van de distrikt registrateur of assistent 
distrikt registrateur van zijn kantoor op een Zondag of openbare 
feestdag, wordt zulke aangifte gedaan bij de beambte aan het 
hoofd van het politie-station.in het gebied waar het overlijden 
plaatsvond, die de begrafenis-order uitreikt en aan de distrikt  
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assistant district registrar with the completed form,.as soon as 

the latter ison duty. © 9  ~ ; ) 

When nop 22: In the case of the death of any person who has not 
-attended by been attended during his last illness by a medical practitioner, if 
medical no inquest or other proceeding has been or is being instituted, or 
practitioner. if no certificate by a registered medical practitioner is produced 

stating that to the best of his knowledge'and belief the death 
was due to natural causes, or if. though such a certificate be 
‘produced the district registrar or assistant district registrar 

- .to whom notice of death is given under the last preceding 
section is not satisfied that the death was due to’ natural 
causes, the district registrar or assistant district registrar shall 
forthwith report to the magistrate such facts concerning the 
death as are known to him. 

Certificate 93. (1) In the event of the death of any person who 
by medical has been attended: during his last illness by a medical prac- 
Practitioner titioner stich practitioner shall, if satisfied that such 
burial order, death was due to natural causes, forthwith sign and give 

without, fee or reward to some person required by this Act to 
give notice concerning the death, a certificate stating to the 
best of-his‘knowledge and belief the cause of death, and such 
person shall, within twenty-four hours from the receipt thereof 

_-- deliver such certificate to the district registrar or assistant 
district registrar. j , 

(2) Whenever'a medical practitioner is unable to give such 
certificate of death, he shall forthwith report his inability to the 
magistrate. a . mo 

(3) Every district registrar or assistant district registrar shall, 
upon receiving such notice accompanied by such certificate, 
forthwith, or as soon after as he is required, give, without fee or 
reward, either to the person giving the notice or to the under- 

:. * taker or other person having charge of the burial, an order-under 
’ his hand authorizing burial. 

Magistrate's 24, The magistrate on receipt of any such report as is 
duty on referred to in section twenty, twenty-two or twenty-three shall 
receiving instruct the. district surgeon or other medical practitioner, 
modica . - . ve pee 
practitioner's to investigate the cause of death, and if, in the opinion of the 
or registrar's district surgeon: or other-medical practitioner death occurred 
report as to from natural causes, the magistrate. shall give an order 
atill-births aythorizing burial and shall communicate the opinion of the 
or deaths. district surgeon -or other medical -practitioner.to the. district 

registrar or- assistant district Tegistrar. Ho i 

Production 25. Every burial order shall’ be produced ‘by the. person, 
of burial _ obtaining the order or by some person on his behalf to the person 
order wa a : vo 

who buries the body or.conducts any : funeral or religious service 
in. connection with the. burial. : . person who | 

buries the | 
body. ° 

No burial to .26, (I) Except in a case where— 
take place : a . a o ne 

without a (a) the immediate .burial of the body of a person whoj ° 
oneept ia or has died from infectious disease is ordered by any] . 
cases of - local authority under any law or bye-law or regulation 

urgent ’ relating to public health ;-or ce 
necessity, - 

“be a danger to ‘public-health if, kept. during:thé time) | 
_necessary for obtaining the usual burial order ;" or. 

(0) unforeseen circumstances arise which would prevent. 
‘or have prevented -the. obtaining of a burial order,|*.’ 
no butial shall take place without a burial order. 

(b) in the opinion of a health officer or local authority the a 
body of a deceased person’‘is in'such' a condition as to - 

registrateur of assistent distrikt registrateur’de ingevulde vorm 
verschaft zodra ‘de laatstgenoemde naar zijn kantoor terug- 
keert. 

22. In het geval van het overlijden van een persoon die Wanneer de 
gedurende zijn laatste ziekte niet door een medies praktizijn verledene 
behandeld werd, indien geen lijkschouwing of andere verrich- niot doo 
tingen. gehouden worden of gehouden zijn, of indien geen praktizijn 
certifikaat van een geregistreerde mediese praktizijn vertoond behandeld 
wordt vermeldende dat naar zijn beste weten en geloof het word. 
overlijden het gevolg was van natuurlike oorzaken, of indien - 
ofschoon zulk certifikaat vertoond wordt de distzikt registrateur 
of assistent distrikt registrateur bij wie aangifte van overlijden 
krachtens het onmiddellik voorafgaande artikel gedaan is niet 
overtuigd is dat het overlijden het gevolg was van natuurlike 
oorzaken, doet de distrikt registrateur of assistent distrikt regi- 
strateur onmiddellik aan de magistraat verslag van zulke 
feiten betreffende het overlijden als aan hem bekend zijn. 
28. (1) In het geval van het overlijden van een persoon Certifikaat 

die gedurende zijn laatste ziekte door een medies praktizijn be- van modiese 
handeld werd, tekent en geeft zulke mediese praktizijn, mndien on uitrotking 
hij ervan .overtuigd is dat zulk overlijden aan natuurlike yan 
oorzaken was toe te schrijven, onmiddellik en zonder fooi begrafenis- 
of beloning can een of andere persoon, van wie bij order. 
deze Wet verlangd wordt aangifte te doen betreffende 
het’ overlijden, een certifikaat naar zijn beste weten 
en geloof de oorzaak van overlijden vermeldende en zulk per- 
soon handigt zulk certifikaat binnen vier en twintig uren na 
de ontvangst daarvan bij de distrikt registrateur of assistent 
distrikt registrateur in. . 

(2) Wanneer een mediese praktizijn niet in staat is om zulk 
certifikaat van overlijden te geven, doet hij onmiddellik verslag 
daarvan aan de n.agistraat. . , . 

(8) Elke distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur 
reiki na ontvangst van zulke aangifte vergezeld door zulk 
certifikaat, onmiddellik of zo spoedig als dit van hem verlangd 
wordt, zonder fooi of beloning, hetzij dan de persoon die de 
aangifte doet of aan de -begrafenisondernemer of, andere 
persoon die met de begrafenis belast is, een order uit-door hem 
getekend, waarbij de begrafenis gemachtigd wordt. 
- 94, Bij ontvangst van een verslag zoals bedoeld wordt Plicht van . 
in artikel twintig, twee en twintig of drie en twintig, geeft de Ponte 
magistraat instrukties aan de distrikt geneesheer of andere janogt van 
mediese praktizijn om onderzoek te doen naar de oorzaak van verslag van 
overlijden, en indien naar de mening van de distrikt geneesheer mediese 
of andere mediese praktizijn:het overlijden het gevolg was van praktizijn 
natuurlike oorzaken, geeft de magistraat een order, waarbij Stratour 
de begrafenis gemachtigd wordt, en deelt de mening van de betreffende 
distrikt geneesheer of andere mediese praktizijn aan"de distrikt dood- 
registrateur of, assistent distrikt. registrateur mede. geboorten of 

sterf- 

. : gevallen. 

| 25. Hen begrafenis-order wordt door de persoon die de- Vertoning 
zelve. verkregen heeft of door een andere persoon te zijnen be- 73” “ ve : i 1 - begrafenis 
hoeve vértoond aan de persoon die het lijk begraaft of die order aan. 
een lijkdienst of godsdiensttige plechtigheid in verband met persoon die 
de begrafenis leidt. het lijk 

; begraaft. 

26. (1) Geen begrafenis-vindt plaats zonder een-bebegrafenis- Geen _ 
order behalve in het geval wanneer : begrafenis -- 

. 3 : . : . aus vindt plaats 
(a) de onmiddellike begrafenis van het lijk van een persoon zonder 

‘die uverleden is aan een besmettelike ziekte door een begrafenis- 

plaatselik bestuur krachtens een of andere wet of order be- 
. ae halve in verordening of regulatie in verband met de volksge- .oyatien van 

zondheid, bevolen wordt; of dringende 
(b) naar het oordeel van een gezondheids beambte of noodzake- 

plaatselikibestuur het lijk van een overleden persoon lkheid. 
~ "in gulk een toestand is, dat het gevaar oplevert voor 

-.de volksgezondheid, indien het onbegraven blijft 
gedurende de tijd vereist voor de verkrijging van de 

; gewone’ begrafenis-order ;’ of ; mo 
~.(c). onvoorziene’ omstandigheden verrijzen die het ver- 

~~ krijgen. van een begrafenis-order zouden verhinderen 
_of verhinderd hebben. ,  
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(2) Every person who under the circumstances described in 
paragraphs (a), (b) or (c) of sub-section, (1) buries any body 
or conducts any funeral or religious service in connection 
with the burial of any body, and every person in charge of a 

Removal 
orders, 

Application 
of Chapter 
Iv. 

Duties of 
persons in 
case of birth 
of children. 

x 

Notification 
of death, 

burial place shall, within twenty-four. houts after the burial, 
give notice thereof in writing to the district registrar or 
assistant district registrar of the district from which such 
body has been brought for burial or within which such burial 
has taken place or funeral or religious service has been con- 
ducted. a 

27. If the burial of any deceased person does not take 
place within the urban area where the death occurred, a 
removal order shall be obtained from the district registrar 
or assistant district registrar. , : 

CHAPTER IV. 

INFORMATION AS TO BirtHs AND DEATHS IN AREAS OTHER 

THAN Ursan AREAS. 

98, The provisions of Chapter IV. shall apply to any part 
of the Union to which Chapter ITI. does not apply. - 

29. In the case of every child born alive it shall be the 
duty of the father of the child and in the event of the death, 
absence or other inability of the father, then of any person, 
other than the mother, present at the birth, or of the occupier 
of the dwelling in which the child is born, and in case of ‘the 
death, absence or other inability of such occupier, then of the 
person having charge of the child, within thirty days next 
after such birth to give the prescribed notice thereof to the 
district registrar or assistant district registrar or to a justice 

_ of the peace or to a police officer. Every such justice of the 
peace or police officer shall, on receipt of such notice, forth- 
with give written information of the birth to the district 
registrar or assistant district registrar. 

30. It shall be the duty of every adult relative of a 
deceased person present at his death or in attendance 
during his last illness or at his dwelling with him and, in 
default of such relatives, of every adult person present at the 
death of any deceased person, and, if there was no such adult 
person present, then of the occupier of the dwelling in 
which the death occurred or, in the case of the death or 
absence or other inability of such occupier, of every adult 
inmate of the dwelling or of any’ person who has caused 
a body to be buried, to give to the district registrar, 
assistant district registrar, justice of the peace or police officer 

Application 
of section in 
non-urban 
areas. 

Duties of 
medical 
practitioners 
in 
attendance 
at last 
Jlness. 

notice in the prescribed manner of the death within 
thirty days thereafter. Every such justice of the peace or 
police officer shall, on receipt of such notice, forthwith give 
written information of sich death to the district registrar or 
assistant district registrar. - 

31. The provisions of section nineteen of this Act shall 
apply for the purpose of notifying information as to the delivery 
of still-born children in areas to which this Chapter applies : 

Provided that in any, such areas the certificate or declaration 
required by the said. section shall be delivered to the district 
Tegistrar, assistant district registrar, justice of the peace or 
police officer within thirty days after the delivery of the 
still-born child. 

32, Whenever any medical practitioner has attended during 
the last illness of any person outside the boundary of any 
urban area, it shall be the duty of such medical practitioner, 
on application by the district registrar. or by the assistant dis- 
trict registrar or by the person giving notice of the death, 
forthwith to send to the district registrar or assistant district 
registrar without fee or reward a certificate of the cause of 
death or a notice of inability to sign such a certificate. 
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(2) Elke persoon die onder de omstandigheden in paragraaf . 
(a), (b) of (c) van sub-artikel (1) beschreven een lijk begraaft 
of een lijkdienst of godsdienstige plechtigheid in verband met 
de begrafenis van een lijk leidt, en elke persoon belast met 
het toezicht over een begraafplaats, geeft binnen vier en twintig 
uren na de begrafenis kennis daarvan in geschrifte aan de 
distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur van het 
distrikt, vanwaar zulk lijk gebracht is om begraven te worden 
of waarin zulke begrafenis plaatsgevonden heeft, of lijkdienst’ 
of godsdienstige plechtigheid geleid is. 

27. Indien de begrafenis van een overleden persoon niet 
binnen het stadsgebied waar het overlijden plaatsvond geschiedt rings orders. 
wordt van. de distrikt registrateur of assistent distrikt registra- 
teur een verwijderings order verkregen. 

HOOFDSTUK IV. 
InFoRMATIE BETREFFENDE GEBOORTEN EN STERFGEVALLEN 

ELDERS DAN IN STADSGEBIEDEN. 

28. De bepalingen van Hoofdstuk IV vinden toepassing 
op elk gedeelte van de Unie waarop ‘Hoofdstuk IfT niet 
van toepassing is. 

29. In het geval van de geboorte van een levend kind 
is de vader van het kind, en in het geval van het overlijden, 
de afwezigheid of andere verhindering van de vader, dan de 
persoon, behalve de moeder, tegenwoordig bij de geboorte of 
de bewoner van de woning waar het kind geboren is, en in 
het geval van het overlijden, de afwezigheid of andere ver- 
hindering van zulke bewoner dan de persoon belast met het 
toezicht over het kind, verplicht binnen dertig dagen volgende 
op de geboorte de voorgeschreven aangifte daarvan te doen 
bij de distrikt registrateur of assistent distrikt registrateur 
of aan een vrederechter of politiebeambte: Elke zodanige 
vrederechter of politiebeambte geeft na de ontvangst van 
zulke aangifte onmiddellik schriftelike informatie van de 
geboorte aan de distrikt registrateur of assistent distrikt 
registrateur. 

30. Elke volwassen verwant van een overleden persoon, 
tegenwoordig bij diens overlijden of die gedurende diens laatste 
ziekte behulpzaam was of bij hem in zijn woning was, en bij 
gebreke van zulke verwanten, elke volwassen persoon tegen- 
woordig bij het overlijden van een overleden persoon en indien 
geen zodanige volwassen persoon tegenwoordig was dan de 
bewoner van de woning waar het overlijden plaatsvond 
of in het geval van het overlijden of afwezigheid of andere 

Se 

Verwijde- 

Toepassing 
van 
‘Hoofdstuk _ 
Iv. . 

Plichten van 
personen in 
geval van 
geboorte van 
kinderen. 

Aangifte van 
overlijden. 

verhindering van zulke bewoner, elke volwassen inwoner van “ 
de woning of een persoon die het lijk lies begraven, is ver- 
plicht om aan de distrikt registrateur of assistent distrikt 
registrateur, vrederechter of politiebeambte op de voorgeschre- 
ven wijze aangifte te doen van het overlijden binnen dertig 
dagen daarna. Elke zodanige vrederechter of politicbeambte 
geeft na ontvangst van zulke aangifte onmiddellik schrifte- 
like informatie van zulk overlijden.aan de distrikt registrateur 
of assistent distrikt registrateur. 

31. De bepalingen van artikel negentien van deze Wet 
vinden voor het doeleinde van het geven van informatie be- 
treffende de geboorte’ van doodgeboren kinderen’ toe- 
passing op streken waarop dit Hoofdstuk van toepassing 
is: Met dien verstande dat in zulke streken het certifikaat of 
de verklaring door het gezegde artikel verlangd binnen 
dertig dagen na de geboorte van het doodgeboren kind bij de 

Toepassing 
van artikel 
elders dan in 
stads- 
gebieden. 

distrikt registrateur, assistent distrikt registrateur, vrederechter™ 
of politie-beambte ingehandigd wordt. 

32. Wanneer een medies praktizijn buiten de grenzen van Plichten van 
een stadsgebied een persoon gedurende zijn laatste ‘ziekte 
behandeld heeft, zal het de plicht van zodanige mediese prakti- 
zijn zijn om, op aanzoek van de distrikt registrateur 
of van de assistent distrikt registrateur of van de 
persoon die aangilte doet van het overlijden, aan de distrilkt 
registrateur of assistent distrikt registrateur zonder fooi of 
beloning een certifikaat betreffende de oorzaak van overlijden 
te zenden, of een kennisgeving dat hij niet in staat is zodanig 
certifikaat te tekenen.   4 

mediese 
praktizijns 
die de over- 
ledene 
gedurende 
zijn laatste. 
ziekte be- 
handelden. 

4
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immigration officer at such port, or, if there is no immigration 
officer, to the nearest magistrate or police officer, who shall 
transmit the same to the district registrar or assistant district 

* +: Pepistrar ; 

‘case of a child born of. parents who reside or intend to reside in 
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CHAPTER V. 

INFORMATION AS TO AND RecIsTRATION or Birtus AND DEatus 

or , Natives. 

33. Nothing in this Act contained shall be construed 
as applying to the notification or registration of the births and 
deaths of natives in areas to which Chapter IV. applies until the 
Governor-General has, by proclamation in the Gazette, applied 
this Act to the notification and registration of births and]; 
deaths of natives in such areas : 

Provided that any native who so desires shall be entitled 
to avail himself of the facilities for registration offered. 

34, The Governor-General may make regulations pre- 
scribing special’ provisions to be in force in any district of 
the Union or portion of a district or in native locations, for the 
notification and registration of the births and deaths of natives, 
and may by such regulations prescribe penalties for a contra- 
vention thereof or default in complying therewith, not ex- 

. 85. The expression ‘“‘native” in this Chapter means 
a person both of whose parents belong or belonged to an 
aboriginal race or tribe of Africa and includes any pérson of 
mixed race living as a member of any native community, tribe, 
kraal or location. 

' CHAPTER VI. 

, 8 
REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS OCCURRING oN SHIP- 

BOARD. 

36. If any child is born on board any ship which 
carries passengers to or from any port in the Union as the port 
of destination or the port of departure of the ship, while 
such ship is in any port of the Union or at sea 
while’ trading to any port of the Union, the master or 
officer in charge of the ship shall forthwith make an entry ‘in 
the ship’s log of particulars so far as are known, of the date 
and place of the birth and whether living or dead, and; the 
name (if any) and sex of such child, and the name and sur- 
name, rank, profession or occupaticn, nationality and last 
place of abode of the father, and the name and surname and 
maiden surname, nationality and last place of abode of the 
mother, and the name of the ship wherein the birth took place. 
The master or officer aforesaid shall also forthwith at such port 
or on the arrival of the ship in. any port of the Union, as the case. 
may be, send or hand a certified copy of the said entry to the 

Provided that this section shall apply only in the 

the Union. Either of such parents may register the birth of 
the child with the district registrar or assistant district registrar 
of the district in, which is situate the port at which they landed 
or their place or intended place of residence. 

passelik te zijn op de aangifte en registratie van de geboorten en 
sterfgevallen van naturellen in streken waarop Hoofdstuk IV 
toepasselik i is, totdat de Goeverneur-generaal bij proklamatie ten en sterf- 

in de Staatskoerant deze Wet toepasselik maakt op de aangifte gevallen van 
en registratie van geboorten en sterfgevallen van naturellen 
in zulke streken : 

HOOFDSTUK V. — 

INFORMATIE BETREFFENDE EN REGISTRATIE VAN GEBOORTEN 

EN STERFGEVALLEN VAN NATURELLEN. 

88. Geen bepaling in deze Wet vervat is bedoeld toe- Wet niet van 
toepassing 
op aangifte 
van geboor- 

naturellen 

Met dien verstande dat een naturel, indien in Jandelile 
hij zulks wenst gerechtigd is om van de aangeboden faciliteiten 
voor registratie gebruik te maken. 

34. De Goeverneur-generaal kan -regulaties maken waarbij Biezondere 
biezondere bepalingen voorgeschreven worden van kracht bepalingen 

vs . 2 : aangaande 
te zijn in een distrikt van de Unie of een gedeelte jevistratic 
van een distrikt of naturellen lokaties betreffende de aan- van. 
gifte en registratie van de geboorten en sterfgevallen van geboorten 
naturellen en kan in zulke regulaties straffen voorschrijven ©) stort. 
voor een overtreding daarvan of ‘verzuim om daaraan te a aturellon. 
voldoen, welke straffen die vermeld in artikel zeven en veertig . 
niet te boven gaan. - 

35. Onder de uitdrukking “naturel” wordt in dit Hoofd- Definitie van 
stuk verstaan een persoon wiens beide ouders tot een in- naturel. 
boorlingeras of stam van Afrika behoren of behoorden, en 
tevens een persoon van gemengd ras die als een lid van een 
naturellen gemeenschap, stam, kraal of lokatie leeft. 

HOOFDSTUEK VI. 

REGISTRATIE VAN GEBOORTEN EN STERFGEVALLEN AAN Boorp 
VAN EEN ScHIp. 

36, Indien een kind geboren wordt aan boord van een Plicht van 
schip dat passagiers vervoert van of naar een haven in de Unie k@pitein van 
als de haven van bestemming of de haven van uitzeiling van een on ee 
schip, terwijl zulk een schip in een haven van de Unie is of op geboorte van 
zeé terwijl het ter koopvaardij vaart naar een haven in de Unie, een kind aan 
maakt de scheepskapitein of de gezagvoerende officier dadelik boord. 
een aantekening in het scheepsjoernaal van het schip van de 
biezonderheden, zo ver als zij bekend zijn, van de datum en 
plaats van de geboorte en of levend of dood en de naam (indien 
het er een heeft) en geslacht van zulk kind en de naam, geslachts- 
naam, rang, beroep, of ambacht, nationaliteit en laatste ver- 
blijfplaats van de vader en de naam en geslachtsnaam en 
geslachtsnaam védér haar huwelik, nationaliteit en laatste 
verblijfplaats van de moeder en de naam van het schip waarop 
de geboorte plaats vond. Gezegde scheepskapitein of officier 
zendt of handigt dadelik in zodanige haven of na aankomst 
van het schip in een haven van de Unie, naar 
het geval mocht zijn, een  gecertificeerde kopie van de 
gezegde aaritekening bij de immigratie beambte van zulke. 
haven in, of, indien er geen immigratie beambte is, bij de dichtst- 
bijzijnde magistraat of politie-beambte die dezelve naar de 
distzikt registrateur of assistent distrikt registrateur zendt : 
Met dien verstande dat dit artikel slechts toepassing vindt in het 
geval van een kind aan ouders geboren die in de Unie woon- 
achtig of voornemens zijn daar te wonen. De een of ander van 
zulke ouders kan de geboorte van het kind bij de distrikt 
registrateur of assistent distrikt registrateur van het distrikt 
waarin de haven waar zij aanlanden of hun woonplaats of 
voorgenomen woonplaats gelegen is registreren. 

37. Wanneer een persoon aan boord van een schip, dat Plicht van 

37. Whenever any person dies on board any ship which 
carries passengers to or from any port in the Union as‘the 
port of destination or the port of departure of the ship, while 
such ship is in any port in the Union, or at sea while trading to 
any port in the Union, the Master or officer in charge of the 
ship shall forthwith make an entry in the ship’s log of particu- 
lars, so far as are known, of the date and place of the death, 
name and surname, sex, age, rank, profession or occupation, 
birth place, nationality and last place of abode and cause of 
death of such person, and the name of the ship wherein the 
death took place. The master or officer aforesaid shall also   passagiers vervoert van of naar een haven in’ de Unie als de kapitein van’ 

haven van bestemming of de haven van uitzeiling van het ‘schip 
schip, terwijl zulk schip in een haven van de Unie is of ter zee ingoval van 
terwijl het ter koopvaardij naar een haven van de Unie vaart, sterfgeval 
overlijdt, is de scheepskapitein of gezagvoerende officier ver- aan boord. 
plicht om onmiddellik een aantekening te maken in het scheeps- 
joernaal van het schip, van biezonderheden zover als zij bekend 
zijn van de datum en plaats van het overlijden, naam en 
geslachtsnaam, geslacht, ouderdom, rang, beroep of ambacht, 
geboorteplaats, nationaliteit en laatste verblijfplaats en oor- 
zaak van overlijden van zulke persoon en de naam van het 
schip waarop het overlijden plaatsvond. 
kapitein of officier zendt of handigt voorts onmiddellik in 

Gezegde scheeps-



Xxxil . 

forthwith at such port er on.the arrival of the ship in any port 
of the Union. as the case may be, send or-hand a.certified copy 
of the said entry to the immigration officer at such port, or if 
there is no immigration officer, to the nearest magistrate or 
police officer, who shall transmit the same to the district 
registrar or assistant district registrar. Any relative of such 
deceased person or any person present at his death may register 
the death with the district registrar or assistant district regis- 
trar-of the district in which the said port is situate. 

CHAPTER VII. 

REGISTRATION OF MARRIAGES. 

Tranamission 38. Every special licence as prescribed shall be trans- 

marriage mitted by the officer who solemnized the martiage, with 
the duplicate original register, for record to the registrar of 

licences to : . . . : 
registrar. births, marriages and deaths of the province in’ which the 

marriage took place. , 

The pre- 89. (1) The marriage officer solemnizing any marriage, 

servation of the parties thereto and at least two competent witnesses shall 

records of ® sion an original and a duplicate original register of such.marriage 
marriage, . . 

in the prescribed form before they leave the premises where 
the marriage took place. , ; 

(2) The marriage officer shall keep the original register wit 

his records ‘and shall, within one week from the date of the 

marriage, transmit the duplicate original register, to which 
revenue stamps to the prescribed value have been affixed, to the 
registrar of the province in which the marriage took place, for 
record. 

CHAPTER VIII. 

MISCELLANEOUS. 

Searchesand 40, (1) It shall be the duty of the registrar or district 

inet OF oe registrar and of every marriage officer, upon receipt by him of 
' a written application from any person and upon payment of 

the prescribed fee, to cause search to be made in any birth, 

death or marriage register which is under this Act or a prior 

law in the custody of such officer, and to issue a certificate in 

the prescribed form of any entry contained in such register or 

in any documents attached to such register. 

(2) Every such certificate signed by the registrar, district 
registrar or. marriage officer, as the case may be, shall in all 

courts of law and public offices within the Union, be prima 

facie evidence of the particulars set forth therein. © 

Solemn — 4]. Notwithstanding anything contained in- the Stamp 

declarations Dyties and Fees Act, 1911 or any amendment thereof, no 

under: this, jMdavit or solemn declaration made by any person for the 
ct to be : : : . ws ‘ - 4 : “ 

_exempt from purpose of complying with any provision of this Act or the 

stamp ‘regulations relating to the registration of births and deaths 
duties. shall be liable to stamp duty. 

Saving asto 42, (1) Nothing in this Act .contained shall apply to the 

registration registration of the births, marriages:and deaths of, Indians in 

of Indian the Province of Natal until a date which the Governor-General 

gran" ig hereby authorized to fix by proclamation in the Gazette as a 

date from which the provisions of this, Act shall be extended 

to such Indians. Until such date such registration shall in all 

respects be made in like manner as if this Act had not been 

passed. , 

(2) From the date of such extension the Protector of 

Indian immigrants or any magistrate shall procure and 

forward to the. registrar of the province a duplicate original 

register of any marriagé solemnized by him under the provisions 

of the Indian Immigration Law No. 25 of 1891 (Natal). 

.(3)} Within six months from the date of such extension the 

Protector of Indian immigrants shall furnish the registrar of 
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zulke haven of na aankomst van het schip in een 
haven van de Unie, naar het geval -mocht zijn, een 
gecertificeerde kopie van de gezegde aantekening in bij 
de immigratie beambte van zulke haven, of indien er 
geen immigratie beambte is, bij de dichtstbijzijnde magi- 
straat of politie-beambte, die dezelve naar de distrikt regi- 
strateur of assistent distrikt registrateur zendt. Men verwant 
van zulke overleden persoon of een persoon tegenwoordig bij 
diens overlijden kan het overlijden bij de distrikt registrateur 
of assistent distrikt registrateur van het distrikt waarin de 
gezegde haven gelegen is, registreren. 

HOOFDSTUK VII. 
REGISTRATIE VAN HUWELIKEN. 

38. Elke speciale licentie zoals voorgeschreven wordt door Overzending 
de ambtenaar die het huwelik voltrekt, tezamen met het yan speciale 
duplikaat origineel register aan de registrateur van. geboorten, licenties aan 
huweliken en sterfgevallen van de provincie waarin het huwelik de regi- 
plaatsvond, ter bewaring overgezonden. strateur. 

39. (1) De huweliks ambtenaar die een huwelik voltrekt, 
de partijen eh ten minste twee bevoegde getuigen tekenen Vingon van 
een origineel en duplikaat origineel. register van zulk huwelik in een huwelik. 
de ‘voorgeschreven vorm voordat zij het perceel verlaten waar 
het huwelik plaatsvond. 

(2) De huweliks ambtenaar behoudt het origineel register 
onder: zijn berusting en zendt binnen een week na de datum 
van het huwelik het duplikaat origineel register, waaraan 

Bewaring 
van inschrij- 

zegels van de -voorgeschreven waarde gehecht zijn aan de 
registrateur van de provincie, waar het: huwelik plaats vond, 
ter bewaring toe. 

HOOFDSTUK VIII. 

GEMENGDE BEPALINGEN. 

40. (1) De registrateur, distrikt registrateur ot assistent Nazoekingen 
distrikt registrateur en elke huweliks ambtenaar zijn ver- ©? uitreiking 
plicht, bij ontvangst: door hem van een schriftelike aanvrage sortifikaten 
van een persoon en tegen betaling van’ de voorgeschreven | “ 
fooi; een geboorte-, sterf- of huweliksregister, dat krachtens - 
deze Wet of een vorige wet onder zulke beambte berust, te doen 
nazoeken en een certifikaat uit te reiken in de voorgeschreven 
vorm van een inschrijving die in zulk register of in dokumenten 
aan zulk register gehecht voorkomt. © 

(2) Elk zodanig certifikaat door de registrateur, distrikt regi- 
strateur of huweliks ambtenaar, naar het geval mocht. zijn, 
getekend, wordt in alle-gerechtshoven en openbare kantoren 
in de Unie als prima facie bewijs aangenomen van de bie- 
zonderheden daarin vermeld, — . 

Al. Niettegenstaande de bepalingen van 
van 1911 of een wijziging daarvan is een beédigde verklaring of ingevolge 
plechtige verklaring door een persoon gemaakt ten einde aan deze Wet 

een bepaling van deze Wet of-de regulaties betrekkelik de zijn vrij- 
registratie van geboorten en sterfgevallen te voldoen niet aan gesteld van 
zegelréchten . onderhevig. zope 

49. (1) Geen bepaling in deze Wet vervat is van toe- Voorbehouds- 
‘ bepalingen passing op de registratie van de geboorten, huweliken en sterfge- OR ors 

vallen van Indiérs in de provincie Natal, véér een datum, die de rogistratie : 
Goeverneur-generaal bij deze gemachtigd wordt bij prokla- van Indiese 

matie in de Staatskoerant vast te stellen, als de datum na welke immigran- 

de bepalingen van deze Wet uitgestrekt worden tot zodanige ten. 

Indiérs. Tot zulke datum vindt zulke registratie in alle op- 

zichten op dezelfde wijze plaats alsof deze Wet niet aangenomen 

was. 
(2) Na de datum van zulke uitstrekking verschaft en zendt 

de Zegel Wet Plechtige 
verklaringen 

6 

de Beschermer van Indiese immigranten of een magistraat . 

aan de registrateur van de provincie een duplikaat origineel 

register van een huwelik door hem voltrokken krachtens de 

bepalingen van de Indiese Immigratie Wet No. 25 van 1891 

(Natal). ; 

(3) Binnen zes maanden na de datum van zulke uitstrekking _ 

verschaft de Beschermer van Inidiese immigranten aan de 

registrateur, van de provincie gecertificeerde kopieén van de   the province with certified copies of . the registers of all registers van alle huweliken véér de datum van zulke



Penalty for 
failure to 
give notice 
or 
information, 

marriages entéred into, prior to the date: of such extension 
‘by Indians after their arrival in the Province of Natal. 

43, Any person who, without reasonable cause or excuse 
fails to give or transmit any notice, information, memo- 
randum, return, or certificate required by this Act or by any 
‘regulation, to be given or transmitted, shall be guilty of an 
offence : 

Provided that no person shall be liable to be convicted 
_ under this section if it appears that any other person has duly 

Penalty for 
false 
statements 
made for 
insertion in 
information. 

Penalty for 
. negligently 
losing or 
injuring 
registers. 

Penalty for 
wilfally ” 
destroying 
or falsifying 
registers and 
wilfully 
giving false 
certificates, 

“ 

Penalties for 
contra- 
vention 
where no 

penalty 
specially . 
provided. 

Regulations. 

given or transmitted the required notice, information, memoran- 
dum, return, or certificate. 

‘ 

'44,-Any person who wilfully makes or causes to be made, 
for the purpose of being inserted in any notice or informa- 
tion or in any births register, deaths register or marriage register, 
any false statement relating to any of the particulars required by 
this Act or by any regulation to be made known and registered, 
shall be guilty of an offence and liable on conviction to the 
penalties which by law may be imposed for the crime of perjury. 

45, Any person, having the custody of any register or 
certified copy thereof or of any part thereof, who negligently 
loses or injures it or negligently, while it is in his custody, 
allows it to be injured shall be guilty of an offence. 

46, Any person who wilfully destroys or injures or 
renders illegible or causes to be destroyed or injured or rendered 
illegible any register or certified copy thereof or any part thereof 
or falsely makes or counterfeits or causes to be falsely made or 
counterfeited any part of a register or certified copy thereof, 
or wilfully inserts or causes to be inserted in any register or 
certified copy or part thereof any false entry or wilfully gives 
any false certificate or certifies any writing to be a copy of 
or -extract from a register knowing. such copy or 
extract to be false in any part, or who forges or 
counterfeits the signature, seal, impression, or stamp of the 
registrar -or any district registrar or assistant district 
registrar or of any marriage officer, shall be guilty of an offence 
and liable on conviction: to imprisonment for a period not 
exceeding five years, and any person, having the custody or 
care of any register, who knowingly permits any such act to be 
committed shall also be guilty of an offence and liable to the 
same penalty. 

47, Any person, who contravenes or fails to comply 
with any provision of this Act or of any regulation, for 
the contravention whereof or for the failure to comply 
wherewith no penalty is specially provided shall be liable on 
conviction to a fine not exceeding twenty-five pounds. 

48..The Governor-General may make regulations, not 
inconsistent with this Act— 

(4) as to the management of a registrar’s office or of 
any district registration ofiice ; 

(6) prescribing the duties and powers of a registrar and 
of the district registrars and assistant district 

_. Tegistrars ; , 
(c) as to the obtaining of particular information respect 

ing all births, marriages and deaths occurring in the 
Union and prescribing the nature and extent of such 
information ; 

(4) prescribing any forms, certificates, notices or regis- 
ters to be used in connection with the registration 
of births, marriages and deaths and as to the use of the 
same; as to the correction or alteration in and 
additions to any such forms, certificates, notices or 
registers and: for the disposal, safe custody and 
preservation of the same ; , 

(e) prescribing the fees payable for searches made or 
allowed, certificates given, or for any act performed 
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uitstrekking door Indiérs na: hun aan 
Natal aangegaan. 

43, Hij die zonder gegronde reden . ging nalaat om een aangifte, informatie, memorandum, orzuim van : . 
:” aangifte of opgave, of certifikaat door deze Wet of door een regulatie informatie. verlangd, te doen, te geven of over te zenden, maakt zich 

schuldig aan een overtreding: Met dien verstande dat geen 
persoon krachtens dit artikel vercordeeld wordt, indien het 
blijkt dat een andere persoon de verlangde aangifte, informatie, 
memorandum, opgave, of.certifikaat behoorlik gedaan, gegeven 
of overgezonden heeft. 

44. Hij die opzettelik, met het doel dat het opgenomen Straf voor zal worden in een aangifte of informatie of in een geboorte- valse - op- register, sterfregister of huweliksregister, een valse verklaring 8#ven_ter doet of laat doen betrekkelik een of ander van de biezonder. von con® heden die volgens deze Wet of een regulatie, moeten bekend informatie. gemaakt en geregistreerd worden maakt zich schuldig aan een 
overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met de straffen 
die volgens wet ter zake van de misdaad van mijneed opgelegd 
kunnen worden. 

45. Hij die een register of gecertificeerde kopie daarvan Strat voor of een gedeelte daarvan, dat onder zijn berusting is, door onacht- het verlies zaamheid verliest of beschadigt, of toclaat, terwijl het onder of de be- ~ zijn berusting is dat hetzelve beschadigd wordt. maakt zich schadiging schuldig aan een overtreding. . door onacht, 
zaamheid, 

komst in de provincie 

of verontschuldi- Strat voor 

_ 46. Hij die opzettelik een register of gecertificeerde kopie traf voor daarvan of een gedeelte daarvan vernietigt, beschadigt of opzettelik onleesbaar maakt of hetzelve doet vernietigen of beschadigen ve auetigen of onleesbaar maken, of die een gedeelte van een register van rogisters of gecertificeerde kopie daarvan vervalst of namaakt of het en het op- doet vervalsen of namaken, of die opzettelik in een register of zettelik 
gecertificeerde kopie of een gedeelte daarvan cen valse in- geven van schrijving doet of een valse inschrijving doct plaats vinden raise certi- of opzettelik een vals certifikaat uitgeeft of certificeert dat 
een geschrift, een kopie van of uittreksel uit een register . is, wel bewust dat zulke kopie of uittreksel in eon of ander opzicht vals is, of hij die de handtekening, het zegel, de   indruk of stempel van de registratenr of de distrikt registra- teur of assistent distrikt registrateur of van een huweliks ambtenaar. vervalst of namaakt, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met gevangenis- 
straf van ten hoogste vijf jaar en hij die terwijl een register 
onder hem berust of onder zijn toezicht is desbewust toelaat dat een van de voorzegde feiten plaatsvindt, maakt zich mede schuldig aan een overtreding en wordt met dezelfde straf 
gestraft.- 

47. Hij die een bepaling van deze Wet of een regulatie Straffen overtreedt of verzuimt daaraan te-voldoen wordt, wanneer voor voor over. zulke overtreding of verzuim geen straf biezonderlik neergelegd treding e is. bij veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste Been stra te oye biezonderlik vijf en twintig pond. bepaald is, 
48. De Goeverneur-generaal kan regulaties maken niet in Regulaties. strijd met deze Wet— 

(a) betreffende het beheer van een registratie kantoor of 
van het kantoor van een distrikt registrateur ;_ 

(5) waarbij de plichten en de bevoegdheden van een 
registrateur en van de distrikt registrateurs en assistent 
distrikt registrateurs voorgeschreven worden ; 

(c) betreffende het verkrijgen van biezondere informatie 
betreffende alle geboorten, huweliken of sterfgevallen 
die in de Unie voorvallen, en de aard en omvang van 
zulke informatie voorschrijvend ; 

(d) de vormen, certifikaten, aangiften of registers die in 
verband met de registratie van geboorten, huweliken 
en sterfgevallen gebruikt moeten worden voorschrij- 
vende en het gebruik van dezelve; mede betreffende 
de verbetering of verandering in en bijvoegingen aan 
zulke vormen, -cettifikaten, aangiften of registers en 
de beschikking over de berusting en bewaring van 
dezelve ; 

{e) die de fooien voorschrijven betaalbaar in verband met     nazoekingen gedaan of toegestaan, uitgereikte certifi- 

C
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Interpreta- 
tion of 
terms. 

under the provisions of"this Act or any regulations, 

and the persons by whom and to whom such fees are 

payable, and generally for the better carrying out of 

the objects and purposes of this Act. 

The regulations may prescribe penalties for the contravention 

thereof or failure to comply therewith, not exceeding in any 

case a fine of ten pounds. 

49, In this Act, unless inconsistent with the context— 

“ adult? means every person of the age of sixteen years 

and upwards or any married person } 

“ birth ? means the birth of any viable child whether such 

child is living or dead at the time of birth ; 

“ body ” means any human dead body, including the body 

of any still-born child; 

“ pyrial? means burial in earth, interment or any other 

form of sepulture or the cremation or any other mode 

of disposal of a body ; 

“burial order” means an order given under:any pro- 

vision of this Act, authorizing the burial of a body ; 

“ burial place” means any burial ground whether public 

or private or -any place whatsoever wherein is buried, 

interred, cremated or otherwise disposed of or intended 

to be buried, interred, cremated or otherwise disposed 

of one or more bodies ; 

district registrar’? and “ assistant district registrar” 

mean respectively 4 person appointed or lawfully 

acting as such for any district or portion of a district 

under this Act; and, when used in relation to any 

district or portion thereof, means respectively the 

district registrar or assistant registrar of that dis- 

trict or portion and, when used in relation to an 

event occurring in any district or portion thereof, 

means respectively the district registrar or assistant 

district registrar of the district or. portion in which 

the event occurred ; - , 

“* magistrate ” . includes an additional and an assistant 

magistrate ; 
2 

“Minister? means the “ Minister of the Interior ” or 

any other Minister of State to whom the Governor- 

General may assign ministerial responsibility for 

~ the carrying out of this Act ; 

occupier of a dwelling ” means, in respect of any public 

or charitable institution or barracks, every Governor, 

deputy Governor, superintendent or assistant super- 

intendent, gaoler, or medical or other officer or 

person in charge thereof; and in respect of any mine 

or a native compound or location in connection with a 

mine, every manager or superintendent or person in 

charge thereof; and, in respect of any premises let in 

lodgings or separate apartments, means any person 

residing in such dwelling under whom such lodgings 

or separate apartments are immediately held; and, 

in the case of any tent, vehicle or other place of resi- 

dence or place in or upon which any person may be 

born or die, means every owner when in occupation or 

charge thereof, and, if the owner is not in occupation 

or charge thereof, every lessee or other person in 

occupation or having the charge, care or custody 

thereof ; * 

“ police officer ” means any commissioned officer, non-com- 

- missioned officer, constable or trooper of any police 

force established in the Union under any law or of any 

body of persons carrying out under any law the 

powers, duties and functions of a police force in the 

Union. ° 

katen of iedere handeling volgens de bepalingen van 

deze Wet of de regulaties verricht en de persoon door 

wie en aan wie zulke fooien betaalbaar zijn ; 

en in het: algemeen voor de betere verwezenliking van de 

oogmerken en doeleinden van deze Wet. 

De regulaties kunnen straffien voorschrijven voor de over- 

treding daarvan of verzuim om aan dezelve te voldoen in geet. 

enkel geval de boete van tien pond te boven gaande. 

49, Tenzij in strijd met de samenhang wordt in deze Wet 

verstaan onder— 
“ volwassen persoon ”.-elke persoon zestien jaar oud en 

daarboven of elke getrouwde persoon ; 

“ geboorte” de geboorte van een levensvatbaar kind 

hetzij zulk kind levend of dood is ten tijde van de 

geboorte 5 
“ijk? een dood mienselik lichaam en tevens het lichaam 

van een doodgeboren kind ; . 

“* begrafenis ” het bedelven onder de aarde, bijzetten of 

teraardebestellen op een andere wijze of de ver- 

branding of beschikking over een lijk op een andere 

wijze ; 
“ begrafenis order ” een machtiging ingevolge een bepaling 

‘yan deze Wet uitgereikt waarbij machtiging wordt 

gegeven een lijk te begraven ; 

“ begraafplaats ” een publieke of private begraafplaats, 

of een of andere -plek, waarin een of meer lijken 

begraven, bijgezet of verbrand worden of op andere 

wijze daarover beschikt wordt of die bedoeld is voor 

de begrafenis, bijzetting, verbranding van of beschik- 

king op andere wijze over lijken ; , 

“ distrikt registrateur ’ en ‘“‘ assistent distrikt registra- 

teur”’? respektievelik een persoon die ingevolge 

deze Wet voor een distrikt of gedeelte van een distrikt 

als zodanig ‘aangesteld is of wettiglik fungeert ; en   wanneer gebruikt in betrekking tot een distrikt of 

gedeelte ervan respektievelik de distrikt zregistra- 

teur of assistent registrateur van dat distrikt of ge- 

deelte en wanneer gebruiktin betrekking toteen gebeur- 

tenis die in een distrikt of gedeelte daarvan plaats 

vindt, respektievelik de distrikt registrateur of assistent 

distrikt registrateur van het distrikt of gedeelte waarin 

de gebeurtenis plaats gevonden heeft ; 

‘“ magistraat”” fevens een additionele magistraat en een 

assistent magistraat ;_ 

“ Minister? de Minister van Binnenlandse Zaken of een 

andere Minister van Staat aan wie de Goeverneur- 

generaal 

uitvoering van deze Wet mag opdragen; 

“ bewoner van cen woning ” in betrekking tot een publieke 

of liefdadigheids instelling of barakken elke Goever- 

neur, vice goeverneur, superintendent of assistent 

superintendent, cipier of mediese of andere ambtenaar 

of persoon belast met het bestuur daarvan ; en in be- 

trekking tot een mijn, of een naturelle kompound of 

lokatie in verband met cen mijn, 

superintendent of persoon belast met het toezicht 

daarover, en in betrekking tot gebouwen verhuurd in 

kamers of aparte vertrekken, een persoon die zulke 

. woning bewoont en van wile zulke kamers of aparte 

vertrekken direkt gehouden worden; en in het 

geval van een tent, voertuig, of andere woon- 

plaats, of plek waar een persoon kan geboren wor 

den of sterven, elke eigenaar die hetzelve bewoont 

of daarover het bestuur heeft, en indien de eigenaar 

hetzelve niet bewoont noch daarover het bestuur 

heeft, elke huurder of andere persoon die hetzelve 

bewoont, of daarover het bestuur, beheer of toezicht 

heeft ; 

 politie-beambte ” een officier, een onder-officier, konstabel 

of bereden manschap van een ingevolge de wet in de 

Unie opgerichte politiemacht of van een lichaam dat 

ingevolge een wet de bevoegdheden, plichten en 

funkties van een politiemacht in de Unie uitoeient ;   

Woord- 
bepalingen. 

ministeriéle verantwoordelikheid voor de © 

elke bestuurder of
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“prescribed means prescribed under this Act or any “ voorgeschreven”” krachtens deze Wet of een regulatie 
regulation ; voorgeschreven ; ; 

ce ” . im “register ’ voor de doeleinden van artikels vier en veertig, 
register ”’ for the purposes of sections forty-four, f orty -fwe vif en veertig en zes en veertig boven en behalve het 

and f ae sia, includes, in addition to any “ births “ geboorteregister,” “huweliksregister”” of “ sterf- 
register marriage register ” or “ deaths register register ” ingevolge deze Wet gehouden tevens alle 
kept under this Act any books,. registers or records boeken, registers, of stukken waarin geboorten, 
which were records of any births, marriages.or deaths huweliken of sterfgevallen véér de invoering van 
office prior to the commencement of this Act ; deze Wet ingeschrevén waren; - 

“yegistrar” means an officer appointed as such under “ repistrateur ” een beambte als zodanig krachtens Hoofd- 

Chapter I. of this Act and includes “ Registrar- stuk I van deze Wet aangesteld en tevens * registra- 
General °°: teur- -generaal © 

, * regulatie ” alle regulaties wettig gemaakt en van kracht 
“ regulation ’? means any regulation lawfully made and in _ingevolge de bevoegdheden van deze Wet; 

force under the powers of this Act ; “ deodgeboren ” in tocpassing op een levensvatbaar kind 

“ still-born ”’ applies to a viable child which showed no volbrach dat peor teken van leven vertoonde na 
ign of life after complete birth ; Vosnnee te gedoorte 5 sg P “ stadsgebied ” het gebied onder het gezag van een 

* urban area’? means an area under the jurisdiction of 2 municipaliteitsraad, stadsraad, dorpsraad, stads- 
municipal council, borough council, town council, komitee, plaatselik bestuur, gezondheidsraad, dorp- 
village council, town board, local board, village bestuursraad of alle andere kringen die van tijd tot 
management board, health committee, or any other tijd door de Minister door kennisgeving in de Staats- 
area from time to time defined. by the Minister by koerant voor de doeleinden van deze Wet tot een 
notice-in the Gazette to be an urban area for the stadsgebied verklaard worden; . ; 
purpose of this Act’; “levensvatbaar ” met betrekking tot een kind, een kind 

“viable ” in relation to a child -means an infant: after six waarvan een vrouw zes maanden zwanger geweest is. 
50. De wetten opgenoemd in de Bijlage van deze Wet Herroeping 

months of intrauterine existence. 

50. The laws specified in the Schedule to this Act are 
hereby repealed to the extent as set out in. the fourth column 
of that Schedule: 

Provided that notwithstanding such repeal— 

(a) all proclamations, districts, offices, appointment: 
registers, registrations, records, instruments and 
generally all acts of authority which originated 
under any law or statutory regulation at any tim: 
ptior to the commencement of this Act shall endurc 
for the purposes of this Act as fully and effectually as 

‘if they had originated under the corresponding 
provisions of this Act, and accordingly shall, where 
necessary, be deemed to have so originated ; 

(b) all regulations existing at the date of the commence- 
ment of this Act and framed under any law hereby 
repealed shall remain in force until otherwise provided 
under the authority of this Act; and- 

(c) in each such office which existed immediately prior 
to the commencement of this Act shall be carried out 
to completion all such matters as were in that office 
uncompleted and every such uncompleted matter 
shall be completed as if this Act had not been passed 

51. This Act may be cited for all purposes as the Births, 
Marriages and Deaths Registration Act, 1923, and shall 
commence and come into operation on a date to be fixed by the 
Governor-General by proclamation in the Gazette,   

worden bij deze herroepen in de omvang witeengezet in de yan Wetten. 
vierde kolom van die Bijlage : 

Met dien verstande dat niettegenstaande zulke herroeping— 
(a) alle proklamaties, distrikten, kantoren, aanstellingen, 

, registers, registraties, stukken, dokumenten en 
in het algemeen alle ambtelike handelingen, 
die totstandgekomen zijn ingevolge een wet of 
wettelike regulatie te eniger tijd véér de invoering - 
van deze Wet blijven bestaan voor de doeleinden 
van deze Wet met gelijke kracht en effekt alsof zij 
tot stand gekomen waren ingevolge de overeenstem- 
mende bepalingen van deze Wet, en worden dien- 
overeenkomstig, indien nodig, geacht: aldus tot stand 
gekomen te zijn} 

(b) alle regulaties van kracht op de datum van invoering 
van deze Wet en opgesteld ingevolge.een bij deze 
herroepen Wet van kracht blijven tot dat anderszins 
bepaald wordt ingevolge de bevoegdheid van deze 
Wet; en 

(c) in elk zodanig kantoor dat onmiddellik védér de invoe- | 
ring van deze .Wet bestond al zulke zaken, die dan 
in dat kantoor onvoltooid waren, voltooid worden, en 
elke zulke onvoltooide zaak wordt voltooid alsof 
deze Wet niet gepasseerd was. t 

51. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel. 
als de Wet op de Registratie van Geboorten, -Huweliken 
en Sterfgevallen, 1923, en wordt ingevoerd en treedé in werking 
op een door de Goeverneur-generaal ‘bij proklamatie in de 
Staatskoerant nader te bepalen datum. 
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Province 
or Union. 

No, and Year 
of law. 

-Long or short title 
or subject of law. ” Extent of Repeal. 

  

Cape of 
Good 
Hope. 

Transvaal!   

Marriage Or- 
der in Coun-. 
cil 1838 

Act No. 16 of 
1860. 

Act No. 7 of 
1894, 

Marriage Or- 
der in Coun- 
cil 1838 ap- 
plied to the 
Province by 
Ordinancs 
No. 17 of 
1846. 

Law No. 16 of 
1867. 

Law No. 17 of 
1875. . 

Law No. 46 of 
1887. 

Act No. 17 of 
1894, 

Act -No. 5 of 
1896. 

Act No. 5 of 
1902. 

Act No. 25 of 
1902. 

Taw No. 3 of 
1871.   

Procedure to be fol- 
lowed in solem- 
nization of Mar- 
riages. 

To amend the Law 
concerning Mar- 
riages. 

Births and Deaths 
Registration Act, 
1894, 

Procedure to be fol- 
lowed in, the 
solemnization of 
Marriages. 

The Registration : 
Law of 1867. 

To amend Law No, 
16 of 1867. 

To regulate Mar- 
riages of Natives 
by Christian rites. 

To amend Law No. 
16 of 1867. 

To amend Laws 
Nes. 16 of 1867 
‘and 46 of 1887. 

To make_ special 
provision for the 
Registration in 
certain cases of 

. deaths of persons 
belonging or at- 
tached to the 
Imperial Military 
Forces in Natal 
or to a Police, 
Volunteer or 
other Military 
Force of Natal. 

Act to amend the 
code of Native 
Law. 

Marriage Ordinance 

  

  

Sections twenty-one (in 
as far as the forms 
of the Original Mar- 
riage Register and 
Duplicate Original 
Marriage Register are 
prescribed) twenty- 
two, twenty-three (the 
second, third, fourth, 

‘ fifth and sixth items 
of fees payable) 
twenty-seven, twenty- 
eight, thirty-three and 
thirty-four, . 

Section ten of Schedule 
“A,” Form 2, 

The whole, 

Sections twenty-one (in 
asfar as the forms of 
the Original Marriage 
Register and Dupli: 
cate Original Mar- 
riage Register are 
prescribed) twenty- 
two, twenty-three (the 
second, third, fourth, 
fifth and sixth items 
of ‘fees payable) 
twenty-seven, twenty- | 
eight, thirty-three and 
thirty-four. 

| The whole. / 

The whole. 

So much of section 
eight ‘as deals with 
the transmission of 
a copy of the Dupli- 
cate Original Regis- 
ter to the Registrar- 
General. ‘ 

The whole. 

The whole. 

The whole. 

Part 1. 

|Articles fourteen and 
Jifteen. 

    

  

Bijlage. 

Provincie | No. en jaar Lange of korte Omvang van 
of Unie. van Wet. titel of onderwerp herroeping. 

van Wet. 

Kaap de | Huweliks- - Procedure te worden | Artikels een en. twintig 
Goede order in gevolgd bij de vol- (in zoverre het be- 
~Hoop. Rade, 1838.} trekking van| trekking heeft op de 

huweliken. voorgeschreven vorm 
en van het  oor- 
spronkelik huweliks 
register en het dupli- 
kaat origineel huwe- 
liks register) twee en 
twintig, -drie en twin- 
tig (de tweede, derde, 
vierde, vijfde en 
zesde posten van be- 
taalbare fooien) zeven 
en’ twintig, acht en 
twintig drie en dertig 
en vier en-dertig. 

” Wet No. 16;Qm de Wet betref-| Artikel zien van Bijlage 
van 1860. fende huweliken| ‘A,’-vorm 2. 

‘ te wijzigen. - 
” Wet No. 7| Wet op de registra- | Geheel. 

van 1894, tie-van geboorten 
0 en sterfgevallen, 

. 1894. 
Natal Huweliks- Procedure te worden | Artikels een en twintig 

order in| gevolgdindevol-| {in zoverre het be- 
Rade, 1838,) trekking van| trekking heeft op de 
toegepast huweliken, voorgeschreven vorm 
op de Pro- -en van het oor- 
vincie bij spronkelike ‘huwe- 
Ordonantie liks-register en - het 
No. 17 van duplikaat _ origineel 
1846. huweliks register), 

twee en twintig, drie 
en twintig, (de tweede - 
derde, vierde, vijfde 
en zesde posten van 
betaalbare _—fooien) 

. seven en twintig, acht 
e en twintig drie en 

dertig en vier en dertig. 
; Wet Wo. 16] De Registratie Wet, | Geheel. 

van 1867. 1867. 

y Wet No. 17/Om Wet No. 16 van | Geheel. 
_ van 1875. 1867 te wijzigen. 

. Wet No. 46|Tot ' regeling van | Zoveel van artikel acht 
van 1887. huweliken .van| als betrekking heeft 

naturellen volgens| op de overzending 
christelike plech- van een kopie van 
tigheden. het duplikaat origi- 

neel register aan de 
Registrateur- gene - 
raal. 

” Wet No. 17|Qm.-de Registratie | Geheel. 
van 1894. Wet No. 16 van 

| 1867 te wijzigen. 
4s Wet No. 5!Om Wetten Nos. 16) Geheel. 

van 1896, van 1867 en 46 van 
1887 te wijzigen. 

“39 Wet No. 5&!Om speciale voor- | Geheel. 
van 1902. ziening te maken 

voor de registratie 
in sommige geval- 
len van het over- 
lijden van “per- 
sonen behorende 
tot of gevoegd bij |- 
de Imperiale Mili- 
taire Machten in 
Natal. of bij een 
Politie, Vrijwilli- 
gers of andere 
militaire macht in 

- Natal. 
. Wet No. 25) Wet ter wijziging| Deel I. 

~ van 1902. - van de Code van . 
Naturellen Wet. 

Transvaal| Wet No. 3/|Huweliks Ordonan-| Artikels veertien en 
van 1871. tie. :       vijftien. 
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Province | No. and Year | Long or short title Provincie | No. en jaar Lange of korte Omvang van ° or Union. of law. ' or subject of Law. Extent of Repeal. of Unie. van Wet. titel of onderwerp herroeping. . : , van Wet. 

Transvaal] Law No. 8 of| Marriage of Col-|So much of article|Transvaall Wet No. 3|Huweliken van ge-| Zoveel van artikel der- 1897. oured Persons. thirteen as deals with van 1897. kleurde personen. ten als betrekking 
the forwarding | of , heeft op ‘het toezen- 
Duplicate Marriage den van duplikaat 
Registers and the huweliks' registers en 
issue of copies; of de uitreiking van 
Marriage Registers. kopieén van huweliks 

registers. 

» Ordinance 19] The Births, Mar-|The whole. ” Ordonantie De Geboorten, Hu- | Geheel. of 1906. riages and|. No. 19 van} weliken en Sterf- 
Deaths Registra- ‘ 1906. gevallen Registra- 
tion’ Ordinance, tie Ordonantie, 
1906. 1906. 

” Wet No. 13/Ter wijziging van | Artikels negen en tien. ” Act No. 138 of Amending Law 8] Sections nine and ten. van 1909. Wet 3 van 187]. 
1909. of 1871. 

, Oranje Wet No. 26) Huweliks Wet Artikels achttien, twee Orange Law 26 of 1899 | Marriage Law. Sections eighteen, twen-| Vrij- van 1899, " en twintig, vigf en Free - ty-fve and twenty-; staat. 1 twintig en zes en State. ste. twintig. . 

” Proclamation |The Births and |The whole. \ ” roklamatie | De Geboorten en | Geheel. No. 16 .of] Deaths Registra- No. 15 van| Sterfgevallen -Re- 1902, tion Proclama- : 1902. “gistratie Prokla- 
tion 1902. ! ‘matie, 1902. 

Vnion. Act No. 4 of | The Marriage Regis-| The whole. Unie Vet No, 4) Iuweliksregisters en| Geheel. 1919, ters and Certifi- ‘ van 1919, Certifikaten Wet, 
cates Act, 1919. . 1919.             
  

   

   

Amendment 
of provisions 
of sections 
Jifty-eight 
and sixty of 
Ordinance 
No. 48 of 
1904 
(Transvaal). 

Sections 
eight and 
Sifty-nine of 
Ordinance 
No. 48 of 
1904 
(Transvaal) 
rernain 
unaffected. 

Short title. 

No. gs, -1923.] 

  

ACT, 
To amend in certain respects the Rand’ Water Board 

Extended Powers Ordinance, 1904, of the Trans- 
vaal (Ordinance No. 48 of 1904). ' 

No. 18, 1923.) 

WET 
Om in zekere opzichten de Rand Waterraad 

Verdere Machten Ordonantie, 1904, van de 
Transvaal (Ordonantie No. 48 van 1904) te 
wijzigen. - 

    
  

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 i 

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in 
section fifty-eight of the Rand Water Board Extended Powers 
Ordinance, 1904, of the Transvaal (hereinafter called “ the 
Ordinance ”’), it shall not be: necessary for the-Rand Water 
Board to prepare a rating roll every year ; and notwithstanding 
anything to the contrary contained in section staty of the 
Ordinance, it shall not be necessary for the Minister of Mines 
to forward to the secretary of the Rand Water Board the 
list in that section described in each year; but the duties 
imposed on the said Rand Water Board and on the said 
Minister by those sections need only -be carried out— 

(2) when the Governor-General has, under”section sinty- 
two of the Ordinance, approved the levying of a rate ; 
or r 

(6) when the court has, under Chapter I. of Part IV. 
of the Ordinance made any order for the levying of 
a rate, as in that Chapter provided for. 

2. Nothing in this Act contained shall be taken to affect 
the provisions- of sections eight and jifty-nine of the Ordinance. 

8.-This Act may be cited for all purposes as the Rand 
Water Board Statutes 1903-1921 Amendment- Act, 1923, and 
shall be read as one with the board’s statutes which, together 
with this Act, may be cited comprehensively as the Rand 
Water Board Statutes, 1903-1923. 

t 
1 
i 
t 
i 

1 

| i 1 | 1 
1 
1 
| } } 4 
i 

| 

| 
1 

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

als: volgt :— oo 

1, Niettegenstaande cen -tegenstrijdige bepaling vervat in Wijziging 
artikel acht en vijftig van de Rand Waterraad Verdere ben, fe 
Machtcen Ordonantie, 1904, van de Transvaal (hiernagenoemd von antibols 
“de Ordonantie”), is de Rand Waterraad niet verplicht acht en vijfti 
elk jaar een belastingrol op te maken; en niettegenstaande en zestig van 
een tegenstrijdige bepaling vervat in artikel zestig van de Ordonantie . . . ° . . oe . . N . Ordonantie is de Minister van Mijnwezen niet verplicht elk Naat ven 
jaar aan de sekretaris van de Rand Waterraad de in dit (Transvaal). 
artikel vermelde lijst te zenden; maar de plichten bij die 
artikels aan de gezegde ‘Rand Waterraad en de gezegde 

' |Minister opgelegd behoeven slechté uitgevoerd te worden :— 

(¢) wanneer de Goeverneur-generaal overeenkomstig 
artikel twee en zestig van de Ordonantie het heffen 
van cen belasting goedgekeurd heeft; of 

(6) wanneer het hof krachtens Hoofdstuk I van Deéel IV 
van de Ordonantie cen order gemaakt heeft voor 
het heffen van een belasting zoals in dit Hoofdstuk 
bepaald. 

2. Geen bepaling in deze Wet vervat raakt de bepaling 
van artikels acht en negen en vijftig van-de Ordonantic. 

ey Attikels 
acht en negen 
en vijftig van 
Ordonantie 
No. 48 van 
1904 ° 
(Transvaal) 

_- Worden niet 
- geraakt. 

3. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Rand Waterraad Statuten 1903-1921 Wijzigings Wet, 
1923, en wordt als een deel beschouwd van de statuten van 
de raad die met deze Wet gezamenlik kunnen aangehaald 
worden als de Rand Waterraad Statuten, 1903-1923.  
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BLLL 
To make provision for the recognition of ‘certain 

institutions as places of higher education; for the). 

control, administration. and regulation of such 

institutions; for the recognition of certain courses 

of instruction as being included in higher educa- 

tion, and for certain other incidental matters. 
N 

WETSONTW ERP 
Om voorziening te maken voor de erkenning van 

zekere instellingen als scholen van hoger onder- 

-wijs; voor de kontrole,-administratie en regeling 

van zulke instellingen; voor de.erkenning van 

zekere Ixursussen van onderwijs als vallende 

onder hoger onderwijs en voor zekere andere 

verwante aangelegenheden. .—- . - 
  

  
  

(Introduced by the MINISTER oF ‘Epucation.) (Ingediend door de MINISTER VAN ONDERWIJS ) 
  

    

Be IT ENACTED by the King’s Most. Excellent Majesty, 

J the Senate.and the Honse of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

CHAPTER I. 

CONSTITUTION OF PLACES OF HIGHER EDUCATION. 

1. The provisions of Chapters I., IT. and III. of this Act 

shall apply to such institutions as may by the Minister be 

declared by notice in the Gazeite to be places of higher education 

under the provisions of this Act. An institution so declared is 

hereinafter called a declared institution. 

Application 
of Chapters 
L., IT. and 
TIT. to 
declared 
institutions. 

9, (1) No such declaration as is referred to in section one 

shall be made in the case of any institution unless a scheme 

for the government of the institution, including the constitution 

thereof, shall have been approved by the Minister. 

Declaration 
of institm- 
tion, 
Publication 
of its scheme 
of govern- t , nth 

ment. less than thirty days before such approval is given. 

(3) A copy of any scheme which has been approved shall be 

laid upon the Table of both Houses of Parliament within 

fourteen days after approval, or if Parliament be not sitting, 

within thirty days of the beginning of the next succeeding 

session of Parliament. 

Minister’s 3. (1) A declaration of the Minister under section one of 

declaration this Act shall set out the scheme as finally approved, shall be 
and its 

: y é PP 

effect: published in the Gazette, and shall be of effect from the date 

stated in such declaration, or if no date be stated, from the 

date of such publication. | 

(2) Where any déclared institution has. previously to the 

date of the coming into effect of.the declaration been governed 

_ by any law, such law shall, from and after that date, cease to 

have operation and effect as regards that institution, 

4, (1) Every scheme approved in terms of section two of 

this Act shall provide for a council, a principal, and a board 

of studies, and may provide for more than one institution 

under the same council. 

(2) The scheme shall make provision for the management 

of the institution during the period, which shall not exceed 

three months, between the date upon which the scheme comes 

into effect and the day of the first meeting of the council 

constituted undet the scheme. : ; 

(3) No provision of any such scheme shall be inconsistent 

with the provisions of this Act. 

Essentials of 
scheme. 

Powers and 
functions of 
council. 

5. (1) The council of any declared institution’ shall be a 

body corporate, and under the name specified in the approved 

scheme may sue and be sued and may acquire, hold, hire, let, 

hypothecate and alienate property movable and immovable 

subject always to the provisions of this Act or any other law, 

and subject also, in the case of any lease, hypothecation or 

alienation of immovable property to the approval of the 

Minister. 

[A.B. 55—’23.] 

(2) Any such scheme shall be published in the Gazette not 

IJ HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en dé Volksraad van de Unie van Zuid Alrika, als 

volgt :— 

HOOFDSTUK I. 

TNRICHTING VAN ScHOLEN vAN HogEeR ONDERWIJS. 

i. De bepalingen van Hoofdstukken I, IT en HI van deze Toepassing 

Wet vinden toepassing op zulke instellingen als door de’ Minis- var ee 

ter bij kennisgeving in de Staatskoerant verklaard worden II en Iil op 

scholen van hoger onderwijs volgens de bepalingen van deze verklaarde 

Wet te zijn. Een aldus verklaarde instelling wordt hierna een instellingen. 

“ verklaarde instelling ’* genoemd. 
9, {1) Geen zodanige verklaring als bedoeld in artikel een Verklaring 

wordt in het geval van een instelling gedaan tenzij een schema natelling 

voor het bestuur van de instelling met inbegrip van de in- Publikatie 

vichting daarvan goedgekeurd is door de Minister. van zijn 

(2) Ken zodanig schema van bestuur wordt in de Staats- schema van 

hoerant gepubliceerd niet minder dan dertig dagen v66r zulke bestuur. 

goedkeuring gegeven wordt. : 

(3) Hen kopie van zull schema dat goedgekeurd is, wordt 

in beide Huizen van het Parlement binnen veertien dagen 

na de goedkeuring ter tafel gelegd, of, indien het Parlement 

alsdan niet in zitting is binnen dertig dagen na de aanvang van 

de eerstvolgende zittirig van het Parlement. 

8. (1) Ben -verklaring van de Minister krachtens artikel een Ministers 

van deze Wet zet het schema zoals ten slotte goedgekeurd ver tanns 

uiteen, en wordt in de Staatskoerant gepubliceerd en wordt daarvan. 

van de in zulke verklaring vermelde datum van kracht of, 

indien geen datum vermeld wordt dan van de datum van zulke 

publikatie. : 

(2) Wanneer een verklaarde instelling voor de datum van- 

het van kracht worden van de publikatie door een of andere 

wet geregeld is, houdt zulke wet van af en na die datum op 

van werking te zijn en effect te. hebben met betrekking tot 

die instelling. 

4, (1) Elk krachtens artikel twee van deze Wet goedgekeurd 

schema maakt voorziéning voor een Raad, een principaal, een 

kollege van studies en’ kan voorziening maken voor meer dan 

een instelling onder dezelfde raad. . 

(2) Het schema maakt voorziening voor het bestuur van de 

instelling gedurende het tijdvak, dat geen drie maanden te 

boven gaat, tussen de datum waarop het ontwerp van kracht 

wordt en de datum van de eerste vergadering van de volgens 

het schema aangestelde raad. 
(3) Geen bepaling van zulk een schema is in strijd met de 

bepaling van. deze Wet. 
5. (1) De raad van een verklaarde instelling is een ingelijfd 

lichaam en kan onder de in het gocdgekeurde schema vermelde 

naam als eiser of verweerder in rechten optreden en kan 

roerende of onroerende goederen verkrijgen, bezitten, verhuren, 

huren, verbinden en vervreemden, echter steeds met inacht- 

neming van de bepalingen van deze Wet of een andere wet en 

mede in hetfgeval van een huur, verhuur, verband of ver- 

yreemding van onroerend ecigendom onderhevig aan de. goed- 

keuring van de Minister. . 

Hoofd- 
punten van 
schema. 

Bevoegdhe- 
den en 
funkties.van 
raad..   {A.B. 55—'23.]
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(2) Tf any declared institution is in the notice under section 
one of this Act declaring it as such stated to be the successor 

. of any other institution, all property movable or immovable, 
and all rights, powers and privileges of any kind whatever, 
which.immediately prior to the declaration were vested in the 
old institution or in trustees thereof, shall as from ‘the date 
upon which such declaration takes effect, without payment of 
transfer duty, stamp duty, or registration or other charges 
accrue to and vest in the council of the declared institution, 
and all rights of property shall accrue to and vest in the said 
council which but for the declaration would have accrued to 
the old institution. The council shall assume and be liable 
for all debts and liabilities of the old institution subject to the 
conditions under which the same were incurred. 

Constitution 6. (1) The council or every declared institution shall consist 
of council. - of not less than ten or more than thirty members, of whom one 

shall be the principal. Not less than four such members shall 
be ‘appointed by the Minister; at. least one and not more 
than two shall be appointed by the board of studies; and the 
remainder shall be appointed by such bodies or persons and 
in such manner as may be prescribed in the scheme of govern- 
ment approved in respect of the institution concerned. 

(2) The scheme of government may make provision— 

’ (a) for the appointment by the council with the approval 
of the Minister of additional members of the council: 
Provided that such additional members shall not.-be 

- entitled to vote at meetings of the council; and 

_(b) for the appointment of .committees of the council, 
2. including persons who are not members of the council: 

Provided that the chairman of each such committee 
shall be appointed from among the members of the 

_ council. 

(3 ) No action of the council shall be invalidated by any 
vacancy in its membership or in the office: of principal. 

7. (1) The board of studies shall include the principal, who 
shall be chairman, two other members of the council; and 
such members of the teaching stafi as may be determined by 
the council with the approval of the Minister. 

Board of 
studies. 

(2) The board shall exercise ‘such powers respecting. the 
superintendence and regulation of instruction and of matters 
relating to discipline of the students as shall be assigued to it 
by the council, and further shall advise the council on all such 
matters as may be referred to it for report. It shall have power 
to make recommendations to the council on any matters 
affecting the management of the institution. 

“8. The council may, with the approval of the Minister, 
exercise jointly with any other body the control of any depart: 
ment of the institution of which it is the council. 

_Joint control - 
of council 
and other 
body over 

_ department 
of institu- 
tion. . : : . 

Amendment - 9. No alteration of a scheme approved under the provisions 
or rescission of this Chapter or rescission of the whole or any portion thereof 
of scheme. shall have effect until the alteration or rescission has been 

approved by the Minister and notified in the Gazette for, a 
period of not less than thirty days. 

10. (l ) If at any time in the opinion of the Minister the Rescission 

of declara- functions performed by a declared institution are not such as 

tion of to justify its continuance as a place of higher education, he 
places of ‘may in the Gazett notice that he will, onths after higher y. e Gazette give ice e will, six m 
education, the date of such notice, revoke his declaration in respect of 

‘such institution, and from and.after the date of the expiration 

of tlie said period of.six months, the institution shall cease 
to be a declared instituiion under this Act unless prior thereto 
the Minister shall, by rc ice in the Gazette, have ‘withdrawn such 
‘first- mentioned’ notice   

(2) Indien een verklaarde instelling in de kennisgeving 
volgens artikel een van-deze Wet, die het als zodanig verklaart, 
vermeld wordt de opvolger te zijn van een andere instelling 
komen alle roerende en onroerende goederen cn alle rechten, 
bevoegdheden en voorrechten, van welke aard ook, die on- 
middellik voor de verklaring gevestigd waren in-de oude ‘in- 
stelling of in trustees daarvan, als van de datum waarop zulke 
verklaring van kracht' wordt zonder betaling van hererechten, 
zegélrechten of registratiefooien of andere. kosten, op aan en 
worden gevestigd in de raad van de verklaarde instelling en alle 
eigendomsrechten komen op aan en worden gevestigd in de 
gezegde raad die, ware het niet voor de verklaring aan de oude 
instelling opgekomen zouden zijn. Deraad neemt alle schulden ~ 
en verbintenissen van de oude instelling, onderhevig aan do 
voorwaarden waarop dezelve aangegaan — waren, over en is. 
daarvoor aansprakelik. 

Samenst el-. 
ling van 
raad. 

6. (1) -De raad van-elke ver klaarde instelling | bestaat uit niet 
minder dan tien of meer dan dertig leden wadrvan een de princi- 
paal is. Niet minder dan vier’ van zulke leden worden door 
de Minister aangesteld, ten minste een en niet meer dan twee - 
worden door het kollege van studies aangesteld en de anderen 
worden door zulke lichamen of personen en ‘op zulke wijze 
als in het ten opzichte van de betrokken instelling goedge- 
keurde schema van bestuur voorgeschreven mag worden, 
aangesteld. 

x 

(2) Het schema van bestuur kan voorziening maken voor— 

(a) de aanstelling door de raad met de-goedkeuring van de 
Minister van verdere leden van de raad; mits zulke 
verdere leden niet gerechtigd zijn tot een stem op de 
vergaderingen van de raad; en 

_ (b):de aanstelling. van komitees.van de raad insluitende 
personen die geen leden van de raad zijn: Met ‘dien 
verstande dat de voorzitter van elke zodanig komitee. 
uit de leden van de raad aangesteld wordt. 

(3) Geen verrichting van de raad is ongeldig ter zake van een 
vakature.in zijn ledetal of in het ambt van principaal. 

7. (1) Het kollege van studies sluit de principaal in, die Kollege v van 
voorzitter is, twee andere leden van de raad en zulke leden van Studies. 
het onderwijspersoneel als door de raad met de goedkeuring 
van de Minister bepaald mocht worden. 

(2) Het kollege oefent zulke bevoegdheden uit met betrek- 
|king tot het toezicht over en regeling van*onderwijs en aange- 
legenheden met betrekking tot de tucht van studenten als aan 
hetzelve door de raad toegewezen wordt en voorts adviseert de 
raad omtrent alle zulke aangelegenheden ‘als naar hetzelve 
verwezen mochten worden voor verslag. Het heeft de be- - 
voegdheid aanbevelingen aan de raad te doen omtrent alle 
aangelegenheden die het beheer van de instelling raken. 

‘8. De raad kan met de goedkeuring van de Minister tezamen Gezamenlike 
met een ander lichaam, de kontréle over een fakulteit van de kontréle van 

raad en ‘jinstelling -waarvan hij de raad is, uitoefenen. andere 
- lichamen 
over fakul- 
teit van 
intelling. 

9. Geen wijziging van-een krachtens de bepalingen van dit Wijziging of 
Hoofdstuk goedgekeurd. schema of herroeping van het geheel herroeping 
of een gedeelte daarvan heeft effekt. totdat de wijziging of van schema. 
herroeping door de Minister goedgekeurd is.en in de Staats- 
koerant bekend gemaakt gedurende- een tijdvak van niet 

‘jminder dan dertig dagen. 

10. (1) Indien te eniger tijd naar het oordeel van de Minister Herroeping 
de funkties uitgeoefend door een verklaarde instelling niet van ver- 
zodanig zijn dat zij de voortzetting als een school van hoger klaring van 
onderwijs rechtvaardigen kan hij in de Staatskoerant kennis scholen van 

ws . oger 
geven dat hij voornemens is zes maanden na de datum van zulke oy derwijs. 
kennisgeving zijn verklaring ten opzichte van zulke instelling 
te herroepén en van.af en na de datum van de afloop van het 
gezégde tijdvak van zes maanden houdt de instelling op een 
verklaarde instelling volgens deze Wet te zijn, tenzij de Minister 
tevoren bij kennisgeving in de Staatskocrant de eerstgenoemde 

‘|kennisgeving ingetrokken heeft.



granted “and 
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(2) Such revocation shall not afiect the legal status, accrued 
rights and obligations of the council as existing at the date 
thereof, and the council shall, notwithstanding such revocation, 
continue to be a body corporate and subject to the provisions 
of sub-section (1) of section five of this Act. 

CHAPTER II. 

Loans’ to Piacss oF Hianer EDUCATION. 

ll. (1) The Governor-General may, subject to the provisions 
of this Act, and out of such funds as Parliament may from 
time to time provide for the purpose, grant loans to a council|: 
for all or any of the following purposes— 

(a) the construction or purchase of buildings, fittings, 
fixtures and furniture of a permanent nature ; 

(b) the acquisition of land or rights or interest in or over 
land ; 

_ (e) the payment of the capital ‘outlay ‘on the fencing,| | 
gravelling, levelling, or laying out of any ground 
vested in the Council ; 

(d) the repayment of any loan (other than a loan from 
‘the Government) heretofore or hereafter. lawfully 
raised by the-council for any purpose mentioned in 
paragraphs (a), (b) and (c) of this sub-section. 

~ (2) Every application for a loan under this Chapter shall be 
in writing addressed to the Minister, and shall distinctly state 
the purpose and object of the proposed loan. 

12. The Minister may, upon receipt of any such application, 
call for such estimates, plans, specifications, reports, returns 
and other information, and may cause such inspection to be 
made as he may deem necessary for the purpose of determining 
whether the proposed loan is one proper to be granted. 

13. a ) Hvery loan granted under this Chapter shall be 
subject to the conditions in this Chapter prescribed. 

(2) Every such loan shall, with the interest due thereon 
‘be a charge upon all the property, movable or immovable, 
present or future, of the applicant council, with priority 
over any other charge except a pre-existing registered special 
mortgage. - x 

(3) Any such loan shall be repaid by annual instalments 
within stich period as shall be determined by the Treasury 
at or before the grant of the loan, but the Governor- General 
may from time to time extend any such period. Interest on 
any loan shall be payable every year at a rate. determined in 
like manner by the Treasury: Provided that every such loan 
shall, together with the interest thereon, be repaid within 
forty years from the date when the loan or the first instalment 
thereof was paid to the applicant council. 

14, (1) A council to which a loan has been granted under this 
Chapter shall pay to the Treasury on the first day of January 
and on the first day of July in every year one-half of the 
annual payment required, in terms of sub-section (3) of section 
thirteen of this Act, to redeem the principal moneys advanced, 
together with interest thereon at such rate as the Treasury 
may determine, and the sums‘so payable shall continue to be 
payable until all the moneys lent from time to time, together 
with interest thereon, have been repaid. - 

(2) The first paynients shall be made on such date (not 
being more than two years after the loan or the first instalment 
thereof was paid) as the Governor-General may prescribe, 
and that date shall be deemed to be the date on which the period 
for the repayment of the loan commenced: Provided that 
during any such time as elapses between the date when the 
first instalment was paid and the date mentioned in this 
sub-section, interest at-the rate aforesaid per annum on any 
such instalment shall be payable to the Minister of Finance 
by the council: 

(2) Zulke. herroeping heeft geen involed op de rechtstoestand, 
de opgekomen rechten en -verplichtingen van de raad be- 
staande ten tijde daarvan, en de raad blijit niettegenstande 
zulke herroeping een ingelijfd lichaam en onderhevig aan de 
bepalingen van sub-artikel (1) van artikel vijf van deze Wet. 

HOOFDSTUK II. 

LENINGEN AAN SCHOLEN VAN HoGerR ONDERWIJS. 

11. (1) Met inachtneming van de bepalingen van deze. Wet Doeleinden - 
kan de Goeverneur-generaal uit zulke gelden als het Parlement ning oor 

. “aye eningen 
van tijd tot tijd voor dat doeleinde mocht bewilligen, aan een toegestaan 
raad voor sommige of alle de volgende doeleinden leningen mogen - 
toestaan— worden en 

wijze van 
(a) de oprichting of aankoop van gebouwen, montering, applikatie 

opstanden en ameublement van een permanente aard ; 

(b) het verkrijgen van grond of rechten op of in grond ; 

(c) de betaling van de kapitale uitgaven aan omheining, © 
begrinting,- gelijkmaking of aanleg van grond in de 
raad_ gevestigd ; 

(d) de aflossing van een lening (behalve een lening van de 
Regering) tevoren of hierna wettig door de raad opge- 
nomen voor een doeleinde vermeld in paragrafen 
(a), (6) en (c) van, dit sub-artikel. 

(2) Elke applikatie om cen lening volgens dit Hoofdstuk- 
geschiedt in, geschrifte gericht aan de Minister en zet duidelik 
de doeleinden en oogmerken van de voorgestelde lening uiteen. . 

12. De Minister kan bij ontvangst van zulk een applikatie Plichten. van 
verlangen dat zulke begrotingen, “plannen, specifikaties, ‘ ver- Minister in 
slagen, opgaven en ander inlichtingen aan hem verschaft worden Joninnen. met 
en kan zulke inspektie doen plaats vinden als hij nodig mocht 
achten voor het doeleinde van beslissing of de voorgestelde 
lening toegestaan behoorde te worden. , 

18. (1) Elke krachtens dit Hoofdstuk toegestane lening is Voorwaar- 
onderhevig aan de voorwaarden voorgeschreven in dit Hoofd- den van 
stuk. ng 

(2) Elke zodanige lening komt tezamen met de verschuldigde 
rente daarop ten laste van al het eigendom, roerend of onroe- 
rend, tegenwoordig of toekomstig, van de applikatie makende 
taad met voorrecht over elke andere last witgezonderd een 
tevoren bestaand geregistreerd speciaal verband. 

(3) Een zodanige lening wordt afgelost in ‘jaarlikse paaie- 
menten binnen zulk tijdvak als bepaald wordt door de Thesaurie 
bij of voor het toestaan van de lening, maar de Goeverneur- 
generaal kan van tijd tot tijd zulk tijdvak vetlengen: Rente 
op een zodanige lening wordt jaarliks betaald tegen een voet te 
worden bepaald door de Thesaurie: Met dien verstande dat 
elke zodanige lening met de rente daarop algelost moet worden 
binnen veertig jaren van de datum waarop de lening of het 
eerste paaiement daarvan aan de applikatie makende raad 
betaald was. 

14, (1) Een raad aan wie een lening volgens dit Hoofdstuk Aflossing 
toegestaan is betaalt aan de Thesaurie op de eerste dag van V8” ening. 
Januarie en op de eerste dag van Julie van elk jaar de helft 
van het jaarlikse paaiement, in termen van sub-artikel (3) van 
artikel dertien van deze Wet vereist, om het voorgeschoten 
kapitaal af te lossen en de rente daarop en de aldus betaalbare 
bedragen zullen betaalbaar blijven totdat alle gelden van tijd 
tot tijd geleend tezamen met de rente daarop afbetaald zijn. 

(2) De eerste betalingen geschieden op zulke datum (niet 
meer dan twee jaren nadat de lening of het eerste paaiement 
daarvan betaald was) als de Goeverneur-generaal mag voor- 
schrijven en die. datum wordt geacht de datum te zijn waarop 
het tijdvak voor de aflossing van de lening aanving: Met dien 
verstande dat gedurende de tijd tussen de datum waarop het 
eerste paalement betaald was en de in dit sub-artikel vermelde 
datum, rente tegen de voorzegde voet per jaar op zulk paaiement   aan de Thesaurie door de raad betaalbaar is.
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CHAPTER ITI. 

GeweraL Provisions arFecting DxeciareD InsTITUTIONS. 

\lienation of 15, Notwithstanding anything in any law, any local authority 
and by local which may by law hold and alienate land, may make grants 

thoriti : . 
or eduee of land belonging to such local authority and do all acts: 

ional necessary for the transfer to a council of such land for the pur- 

Pe a, Poses of such council, subject to the approval of the executive 
wuthorized. committee of the Province concerned in any case where under 

the law governing the local authority, such approval is 
necessary. - 

teturns and 16, (1) Every council shall cause true and correct records 
tatements to be kept of all its proceedings, and true and correct accounts 

0 be ed of all moneys received and paid by or-on behalf of the institution, 
y councils, @nd shall once in each year and at the time prescribed by. 

the Minister transmit to him a report of its proceedings and 
of the management of the institution, together with a duly 

_ audited statement of the revenue and expenditure during the 

preceding year, and shall further furnish the Minister with 

any. information required by him as to the administration and 
expenditure of the institution. 

(2) Every council shall appoint an auditor or auditors 

approved by the Minister. . 

rohibition 17, Without the consent of the Minister no test of religious 

f religious }elief shall be imposed on any person as a condition of his): 

ests. becoming or continuing to be a professor, lecturer, teacher, 

or student of, or of his holding any office or emolument ot 

- exercising any privilege in, any declared institution, nor shall 

any preference be given to or advantage be withheld from any 

person on the ground of his religious belief. 

ower to 18. A council shall have the right to refuse admittance to 

efuseadmit- 5 declared institution which it controls to any applicant 

spel. and to therefor, if it considers that the refusal is in the best interests 

pe of the institution, and the council shall further have the 

right, on like grounds, to expel any student from the institution. 

Any action taken under this section bya council shall be 

reported to the Minister. 

ower of 19. (1) The Minister may make regulations, not inconsistent 
finister with this. Act, respecting— oo 
o make \ 

egulations. (a) the constitution, powers, and method of appointment 
of councils and the procedure to be observed in filling 
vacancies therein ; 

(b) thé conditions of service of the teaching and adminis-|. 

trative staffs ; 

(c) inspection on his behalf of the premises, instruction, 

and administration of a declared institution ; 

(d) the basis of contribution by the Government to the 

expenditure of councils on higher education. and for 
purposes incidental thereto ; 

(e) payment by councils of interest and repayment of 
capital on Government or private loans ; 

“(f) grants for bursaries and scholarships ; 

(g) the establishment and management of a Provident 
Fund for members of the teaching and administrative 

stafis of declared institutions ; ‘ 

(h) the issue. of certificates and diplomas by councils ; 

(i) any other matters connected with the carrying out 
of the provisions of this Act. 

-(2) No regulation framed under paragraph (g) of sub-section 

(1) of this section shall require. payments from a part-time 

member of the teaching or administrative staff of any insti- 

tution. 
| 

| 

i 
! 
i 

HOOFDSTUK MII. 

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE VERKLAARDE INSTEL- 

LINGEN. : 

"15. Niettegenstaande cen bepaling in een of andere wet Vervreem- 
vervat kan een plaatselik bestuur dat overeenkomstig de wet ding van 
rond kan bezitten en vervreemden, grond afstaan aan zulk Crentaelike 

plaatselik bestuur toebehorend en alle handelingen verrichten pesturen - 

nodig voor het transport van zulke grond aan een raad voor voor doel- 

het doeleinde van zulk een raad, onderhevig aan de goed- einden van, 

keuring van het uitvoerende komitee van de betrokken provincic oor nontig 
> : : ; gemachtigd. 
in elk geval waar de wet die zulk plaatselik bestuur regelt, 
zulke goedkeuring vereist. , 

16. (1) Elke raad doet juiste en ware aantekening houden Opgaven en 
van al zijn verplichtingen en ware en juisterekeningen van alle Staten te 
gelden door of ten behoeve van de instelling ontvangen en worden 
betaald en zendt eens in elk jaar, en op de tijd voorgeschreven door raden. 
door de Minister, aan hem een verslag in van zijn verrichtingen 
en van het beheer van de instelling.tezamen met een behoorlik 
geauditeerde. staat van inkomsten en uitgaven gedurende het 
voorafgaande jaar.en verschaft de Minister mede zulke inlich- 
tingen als door hem aangaande de administratie en uitgaven 
van de instelling verlangd worden. 

(2) Elke raad stelt een auditeur of auditeurs aan goedgekeurd. 
door de Minister. 

' 17. Zonder de toestemming van de Minister mag niemand Verbod van 
godsdiens- op enigerlei wijze aangaande zijn godsdienstige gezindheid fige toctsen 

getoetst worden als voorwaarde om professor, lektor, docent 
of student te worden of te blijven of omeen ambt of bezoldigde 
betrekking te bekleden of voorrechten uit te oefenen in een 

‘\verklaarde instelling, noch wordt.voorkeur gegeven aan of een 

voordeel onthouden aan enige persoon op grond van zijn gods- 
dienstige gezindheid. . 

18. Een raad heeft het recht om toelating tot een ver- Bevoegdheid 
klaarde instelling die hij kontréleert aan een applikant daarom, om toelating 

te weigeren, indien hij van oordeel is dat de weigering in het t®. weigeren 
beste belang van de instelling is, en de raad heeft verder de vitrottin 
bevoegdheid van uitzetting van een student uit de instelling . 
op dergelijke gronden. Stappen volgens dit artikel door de 

_|raad genomen worden aan de Minister gerapporteerd. 

19. (1) De Minister kan regulaties maken niet in strijd met Bevoegdheid 
van 

. . +. Minist: 
(a) de samenstelling, bevoegdheden en wijze van aan- regulaties 

stelling van raden en de procedure te worden gevolgd te maken - 
bij het vullen van vakatures daarop ; 
de dienstvoorwaarden van het onderwijspersonee] en 
administratieve personeel ; ° 

het onderzoek ten zijnen behoeve van de percelen, het. 
onderwijs en de administratie van een verklaarde 
instelling ; , . 

de grondslag van bijdragen door de Regering tot de 
witgaven van raden aan hoger onderwijs en daarmee 
in verbandstaande doeleinden ; 

de betaling door raden van rente en aflossing van 
kapitaal van Regerings- of private leningen; — 
de toekenning van beurzen en studietoelagen aan 
studenten ; - - 

de oprichting en het beheer van cen voorzorgsfonds 
voor leden van het onderwijspersoneel en het admini- 
stratieve personeel van verklaarde instellingen ; 
de uitreiking van certifikaten en diploma’s door raden ; 
andere aangelegenheden in verband met de uitvoering 
van de bepalingen van deze Wet. 

deze Wet ten opzichte van— 

(9) 

2) 
) 

(2) Geen regulatie krachtens paragraaf (g) van sub-artikel 
(1) van dit artikel opgesteld verlangt betaling van een gedeelte- 
like tijds lid van het onderwijspersoneel of het administratieve 
personeel van een instelling. 

e  



  

xii 

CHAPTER IV. 

MISCELLANEOUS. 

Power to 20. (1) The Minister shall have power to recognize courses 
counees of of instruction intended mainly for students over sixteen years 
instruction of age as being included in higher educatiozi, whiether such 
as being courses be held in institutions to which ‘the provisions of 
inouded in Act No. 20 of-1917 or’ Chapters I. to ITI. of this Act apply 
edveation, . or in other institutions or under other bodies or persons than 
and to make the councils of such institutions: Provided that no such-course, 
regulations. held in an institution controlled by the administration of 

. any Province shall be so recognized without the- ‘concurrence 
of that administration. 

(2) Regulations may be framed under this section prescribing, 
‘with a view to recognition, conditions as to the nature and 
length of a course, the minimum conditions for. admission, 
tests by examination, inspection, or otherwise of the efficiency; 
of the instruction given, and the conditions of employment 
of the instructors. 

(3) In respect of such recognized courses the Minister may; 
out of funds provided by Parliament; make such grants-in- 
aid and on such conditions as he may prescribe by regulation. 

OL. Notwithstanding anything contained in the regulations 
framed under sections nineteen and twenty of this Act or section 
twelve of Act No. 20 of 1917, the Minister shall have power to 

Reduction of 
grant where 
other grant, 
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HOOFDSTUK IV. 

GEMENGDE BEPALINGEN. 

20. (1) De Minister heeft de bevoegdheid om kursussen van Bevoegdheid 
onderwijs hoofdzakelik bedoeld voor. studenten boven de o™ kursus- 
ouderdom van zestien jaar te erkennen als te vallen onder hoger onderwijs te 
onderwijs betzij zulke kursussen gehouden worden in instel- erkennon als 
lingen waarop de bepalingen van Wet No. 20 van 1917 of van begrepen 
Hoofdstukken I tot JII van deze Wet van toepassing: zijn, onder hoger 
of in andere instellingen of onder het toezicht. van andere licha- onderwijs 
men: of personen dan de raden van zulke instellingen: Met regulaties ta 
dien verstande dat geen .zodanige kursus gehouden in een maken. 
instelling onder de kontréle van de administratie van een 
Provincie, aldus erkend zal worden zonder de medewerking - 
van dat. bestuur. 

(2) Regulaties: kunnen opgesteld worden krachtens dit 
artikel, de voorwaarden voorschrijvende met het oog. op 
erkenning omtrent de aard en lengte van zulke kursussen, de 
{minimum voorwaarden voor toclating, toetsen door eksamens, 
inspektie of anderszins van de doclmatigheid van het gegeven 
onderwijs en de voorwaarden van indienstneming van de 
onderwijzers. 

(3) Ten opzichte van zulke erkende kursussen kan de Minis- 
ter uit gelden door het Parlement bewilligd zulke toelagen geven 
en op zulke voorwaarden als hij bij regulatie kan voorschrijven. 

41. Niettegenstaande bepalingen vervat in de regulaties Aftrekking 

  

  

  
  

  

  
  

Monday ” the following words ‘“‘ The Saturday falling 
between Good Friday and Easter Monday”; - 

(6) ‘inserting after ‘‘ Haster Monday ” the fllowing words, 
“Labour Day (the first Monday i in May)”; 

(c) deleting “Ascension Day ” 
'.(d) deleting ‘24th day of J May.” and inserting in lieu 

thereof ‘‘ the Saturday immediately preceding Union 
Day 7? . 

(e) deleting “31st day of May” and inserting in lieu 
thereof “‘ First Monday in June”; and - 

(f) deleting “16th day of” and inserting in lieu therecf 
“ First Monday'in ”’. 

Short title. 

Holidays Act, 1910, Amendment Act, 1923. 

[A.B. 56—'28.] 

2. This Act may be cited for all purposes as the Public 

made for : Sey krachtens artikels negentien en iwintig van deze Wet opgesteld van toslage 
seme deduct from the grant payable under any of the said tegu- of kr achtens artikel] fwaalf van Wet No. 20 van 1917, heolt de Wanneer tos. “purpose. lations any grant applied to the same purpose and, paid under age -voor ae “|Minister de bevoegdhcid om van de toelagen krachtens een ; another regulation. hetzelfdeé 

van de gezegde regulaties betaalbaar een toelage aangewend doeleinde 
Interpreta- - 99, Jn this Act, unless inconsistent with the context-— voor hetzelfde doel en krachtens -een andere regulatie betaald betaald is, 
tion of C , > _ . - af te trekken. 
terms. Minister’ means the Minister of Hducation or any!’ 99. Tenzij in strijd met de samenhang wordt in deze Wet Woordbepo- 

other Minister to whom the administration of this verstaan onder :-— ling. 

Act may from time to time be assigned ; “ Minister’: de Minister van Onderwijs of een andere 
“local authority’? has the meaning assigned to it in Minister aan wie'de uitvoering van deze Wet van tijd 

section seven of the Public Health Act, 1919; tot tijd mocht worden opgedragen ; 
“principal” in relation to a declared institution includes “plaatselik bestuur” hetgeen daarbij bedoeld wordt in 

any officer thereof exercising the ‘functions of a artikel zeven van de Volksgezondheids Wet van 1919 ; 
principal of the institution ; “ principaal ”? met betrekking tot cen verklaarde instelling 

a : tevens een beambte daarvan die de funkties van een regulation mene any regulation made and m force Principal van de instelling uitoefent. 

under Sais ; “ regulatie ’’ cen regulatie gemaakt en van kr acht krachtens 
“this Act” includes the regulations ; “deze Wet ; 

“ council” means the governing authority of any declared “ deze Wet ” tevens de regulaties ; - 
institution. “vaad’’ de besturende autoriteit van cen verklaarde i in-- 

. stelling. 
Short title, 23. This Act may be cited for all Purposes as the Higher 23. Deze Wet kan voor alle doeleinden als de Hoger Korte titel. 

' Education Act, 1923. , Onderwijs Wet, 1923, aangehaald worden. 

: . rN BILL WETSONTWERP 
To amend the Public Holidays Act, 1910. Tot wijziging van de Openbare Feestdagen 

: Wet, 1910. - 

(Introduced by T. G. SrRacHAN, Ese., M.L.A.) (Ingediend door de WELED. HEER. T. G. STRACHAN, L.V.) 

BE IT ENACTED by the- King’s Most Excellent Majesty, Ge HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 
the Senate and the House of Assembly of the Union of Senaat en de -Volksraad van de Unie van Zuid- Afrika, 

: South Africa, as follows :— als volgt :— . 
Amendment “1, The Second Schedule to the Public Holidays Act, 1910,| 4. De Tweede Bijlage van de Openbare Feestdagen Wet, Wijziging 

gi Second i is hereby amendéd by— 1910, wordt hierbij gewijzigd door— Pillage an 
Act No. 3 (a) inserting between ‘‘ Good Friday ” and ‘“‘ Easter (a) invoeging tussen “‘ Goede Vrijdag’”’ en ‘“* Paasmaan- Wet No. 3 
of 1910. dag” van de volgende woorden “De Zaterdag van 1910. 

vallende tussen Goede Vrijdag en Paasmaandag ”’ ; 
invoeging na “‘ Paasmaandag ”’ van de wee woor- 
den “ Arbeidsdag (eerste Maandag i in Mei) ” ey 
schrapping van “ Hemelvaartsdag ”; ~ 

) 

d) schrapping van “.24ste dag van Mei’ ” en indeplaats- 
stelling daarvoor “ de Zaterdag onmiddellik vooraf- 
gaand aan Uniedag ” 

(e) schrapping van « 3iste - ‘dag van Mei”’ en indeplaats- 
stelling daarvoor “‘ eerste Maandag in Junie” 
schrapping van ‘‘ 16de dag van ° 
daarvoor ‘‘ eerste Maandag in’ 

; en 
’ en indeplaatsstelling 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald als Korte titel. 
de Openbare Feestdagen Wet, 1910, Wijzigings Wet, 1923.   [AB 56—'23.|
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BILL 
To provide for the establishment of a Board of 

Trade and Industries and to define the functions 

of that Board. ; 

xliti 

WETSONTW ERP 
Gm voorziening te maken voor de instelling van een 

Handels- en Nijverheidsraad en om de funkties 
van die Raad te Bepalen. 

    

  

(Ingediend door de MINISTER vAN Miswwezen EN NIJVERHEID.) 

  
  

(Introduced by the Minister or Mines anp InpusTRIES.) 

. 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 :— oy 

1, (1) The Governor-General may establish a board of 

trade_and industries (hereinafter referred to as the board) 

which shall have the powers, jurisdiction and privileges 

conferred upon it by this Act. | 

(2) The board shall consist of a chairman and of such 

number of whole or part-time members not exceeding four 

as the Governor-General may determine. The chairman and 

members shall hold office for a period of three years, but 

the chairman and any member may be reappointed for. a 

farther period not exceeding three years as in each case the 

Governor-General may determine. 

(3) The chairman and whole-time members of the board 

shall respectively receive salaries of fifteen hundred pounds 

and twelve hundred and fifty. pounds per annum, and the 

part-time members shall receive such fees as the Governor- 

General, may determine. The Governor-General may attach 

to an appointment such conditions not inconsistent with the 

provisions of this Act as he may deem fit. 

(4) Notwithstanding anything to thé contrary in the South 

Africa. Act, 1909, a member of either House of Parliament 

may be appointed a part-time member of the board, and 

. though he receive remuneration as such, he shall not thereby 

be deemed to hold an office of profit under the Crown within 

the Union. 

' (5) In respect of any matter coming under the consideration 

of the board, the Governor-General may, upon such terms 

and conditions as he may deem fit, appoint assessors who 

shall sit with the board in an advisory capacity but who 

shall not vote at any meeting. of the board. | 

%. The functions and duties of the board shall be— 
(a) to consider matters concerning the fostering and 

development of the trade and industries of the Union, 
and to submit to the Minister recommendations las 
to any action necessary or advisable for. assisting 
the fostering and development of trade and industries 
within the Union ; |. 

(b) to enquire into and report to the Minister upon the 

nature, extent and effect of agreements, arrangements, 
combinations, associations and trusts connected 

with or affecting commerce, finance, manufacture, 
inining, trade or transport in so far as they tend 
to the creation of monopolies or to the restraint, of 
trade. ‘ ; | 

Establish- 
ment and 
constitution 
of board. 

! 
| 

Functions ' 

and duties 
of board. 

Evidence on 8. (1) The board may take evidence for the purpose| of 

oath of enquiring into any matter falling within its functions and 

res q, duties and for this purpose may, under the hand of its chairman 
‘or secretary, subpcena witnesses and require the production 

of any book, record or document, and may through the person 

presiding at a meeting administer an oath to any witness, 

and it may examine any book, record or document which 

any witness has been required to produce. | 

(2) A. subpcena for the attendance before the board, ‘of 

any person or for the production to it of any book, record 

or document shall -be, as nearly as practicable, in the form 

[A.B. 57—'23.] | 

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

als volgt :-— : 

1. (1) De Goeverneur-generaal kan een handels- 
nijverheidsraad (hierna genoemd de raad) insteilen die de be- 
voegdheden, jurisdiktie en voorrechten heeft welke bij deze 
Wet aan hem verleend worden. 

(2) De raad bestaat uit een voorzitter en zulk aantal gehele- 

tijdse of gedeeltelike tijdse leden, vier niet tebovengaande, 
als de Goeverneur-generaal mag bepalen. De voorzitter en 
leden bekleden hun ambt voor een tijdvak van dric jaar, 
maar de voorzitter en een lid kunnen weder aangesteld worden 
voor een verder tijdvak drie jaar niet tebovengaande als in 
elk geval de Goeverneur-generaal bepalen mag. 

(3) De voorzitter en gehele-tijdse leden van de raad ont- 
vangen respektievelik salarissen van vijftien honderd pond 
en twaalf honderd en vijftig pond per jaar en gedeeltelike. 
tijdse leden ontvangen zulke fogien als de Goeverneur- 
generaal bepalen mag. De Goeverneur-generaal kan aan een 
aanstelling zulke voorwaarden hechten, niet in strijd met de 
bepalingen van deze Wet, als hij goed achten mocht. . 

(4) Niettegenstaande eon tegenstrijdige bepaling in de 
Zuid-Afrika Wet, 1909, kan een lid van een van de beide 
Huizen van het Parlement als een gedeeltelike tijdse lid van 
de raad aangesteld worden en ofschoon hij bezoldiging als 
zodanig ontvangt, wordt hij te dier zake niet geacht een 
winstbetrekking onder de Kroon in de Unie te bekleden. 

(5) Ten opzichte van een aangelegenheid die voor de raad 
ter overweging komt kan de Goeverneur-generaal assessoren- 
aanstellen, op zulke termen en voorwaarden als hij goed 
acht, die met de raad in een raadgevende hoedanighed zitten 
maar die geen stem hebben op cen vergadering van de raad. 

2. De funkties en plichten van de raad zijn :— 
(a) aangelegenheden betrefferide de aanmoediging en 

ontwikkeling van handel en nijverheid.in de Unie 
te overwegen en aan de Minister aanbevelingen te 

_ doen omtrent noodzakelike of aanbevelenswaardige 
stappen om de aanmoediging en ontwikkeling van 
handel en nijverheid binnen de Unie bij te staan ; 

(b) om onderzoek te doen en aan de Minister verslag 
te doen omtrent de aard, omvang en effekt van 
overeenkomsten, verstandhoudingen, kombinaties, 
associaties en trusts in verband met of rakende 
handel, financién, fabriekswezen, mijnwezen, bezig- 
heid of transport in zoverre zij leiden tot de tot- 
standkoming van monopolies of de belemmering 
van bezigheid. 

3. (1) De raad kan getuigenis afnemen voor het doeleinde 
om onderzock te doen naar een aangelegenheid die binnen 
zijn funkties en plichten valt en kan voor dit doeleinde ge- getuigen 
tuigen dagvaarden onder de handtekening van zijn voorzitter voor de raa 
of sekretaris en de overlegging van boeken, aantekeningen of 
dokumenten vereisen, en de perscon die als voorzitter op- 
treedt van een vergadering kan de eed afnemen van alle 
getuigen en de raad kan alle boeken, stukken of dokumenten 
waarvan de overlegging van een getuige vereist wordt inspek- 
teren. 

(2) Hen subpoena op een perscon om voor de raad te 
verschijnen of boeken, aantekeningen, of dokumenten over 
te leggen is zo veel mogelik in de vorm uiteengezet in de 

[A.B, 57—'23.] 

en Instelling cn 
aanstelling 
van raad. 

Funkties en 
plichten van 
de raad. 

Getnigenis 
onder ede  
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" set out in the Schedule to this Act, shall be signed by the 
chairman or secretary of the board, and shall be served either 

by registered letter sent through the post or in the same 
manner as it would be served if it were a subpoena issued 
by the magistrate’s court of.the district in which the board 
is sitting. 

(8) Every person subpcenaed to attend and give evidence 
before the board, at any of its sittings shall be bound to obey 
the subpcena served on him, Any person who refuses, or 
fails without sufficient cause, to attend and give evidence 
relevant to the board’s enquiry at the time and place specified 
in the subpoena, or who refuses to be sworn when the person 
presiding desires to administer an oath to him, or to produce 
any book, record or document which he has been required 
by subpcena to produce, shall be guilty of an offence and 
liable on conviction to a fine not exceeding twenty-five pounds : 

Provided that every person so subpeenaed shall be entitled 
to all the privileges to which a witness subpcenaed to give 
evidence before a provincial division of the Supreme Court 
is entitled. 

(4) Any witness who, after being duly sworn, gives false 
evidence before the board, on any matter relevant to the 
enquiry, knowing such evidence to be false, shall be guilty 
of an offence and liable on conviction to the punishment 
prescribed by law for the crime of perjury. 

(5) Every witness who attends before the board and refuses 
to answer or to answer fully and satisfactorily to the best 
of his knowledge and belief all questions lawfully put to him 
shall be guilty of an offencé and liable on conviction to a fine 
not exceeding twenty-five pounds. 

(6) Any officer or member of the board who shall disclose, 
except for the purposes of this Act, any information acquired 
by the board in the exercise of its powers under sub-section 
(1) of this section, shall be guilty of an offence and shall be 
liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds. 

4, Notwithstanding anything in any law contained, the Board to 

pave tcc°* board shall have access to, and tay secure information from— 
oO certain . 

statistical (a). any statistics in the possession of the director, or 
and other 
information. person in charge, of any census ; 

(b) the records of the board which existed under the 
Profiteering Act, 1920 (Act No. 27 of 1920), or of 
any local committee which existed under that Act; 

(c) the records of the commission appointed by the 
Commissions (Cost of Living) Powers Act No. 6 of 
1918; and 

(d) any statistical or other information in the possession 
of any department of State, save such information 
as may have been obtained under any law for the 
taxation of incomes, dividends and excess profits, 
and which, in terms of any provision of such law, 
is secret. 

Recommen- 5, Every recommendation or report made by the board 
dations and ypon any matter referred to in paragraph (a) or (6) of section 
reports Of to of this Act; ‘shall be laid upon the Tables of both Houses 
board to be : rrr : . 
submitted to Of Parliament’ within one month after its receipt by the 
Parliament. Minister if Parliament be then in session, or, if Parliament 

be not then in session, within one month after the commence- 
ment of its next ensuing session. 

Regulations. 6, The Governor-General may make regulations not in- 
consistent with this Act prescribing— 

(a) the form and manner in which information shall be 
obtained by, or given to, the board; 

(b) rules for the conduct of the meetings of the board 
and the keeping of records thereof; and 

Bijlage van deze Wet, en wordt getekend door de voorzitter 
of sekretaris van de raad en wordt gediend hetzij bij geregi- 
streerde brief door de post verzonden of op dezelfde wijze 
als hij gediend zou worden indien het een subpcena was door 
een magistraatshof van het distrikt waarin de raad ditting 
houdt, uitgereikt. , 

(3) Elke persoon die gedagvaard wordt om voor de raad 
op een van zijn zittingen. te verschijnen en getuigenis af te 
leggen is gehouden om de subp ena op hem gediend te 
gehoorzamen. Hij die weigert of verzuimt zonder voldoende 
verontschuldiging te verschijnen en getuigenis af te leggen 
met betrekking tot het onderzoek. van de raad ten tijde en 
plaatse uiteengezet in de subpoena, of die weigert de eed af 
te leggen wanneer de voorzittende persoon wenst de eed aan 
hem op te leggen, of om een boek, aantekening of dokument 
over te leggen waarvan de. overlegging van hem vereist wordt 
in de subpeena,. maakt zich schuldig aan een overtreding en 
wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ten hoogste 
viji en twintig pond: 

Met dien verstande dat elke persoon aldus gedagvaard 
gerechtigd is tot alle voorrechten waartoe een getuige ge- 
dagvaard om getuigenis af te leggen voor een provinciale 
afdeling van het Hooggerechtshof gerechtigd is. 

(4) Een getuige, die na behoorlik beédigd te zijn valse 
getuigenis voor de raad aflegt aangaande een of andere zaak 
in verband met het onderzoek, welbewust dat zulke getuigenis 
vals is, maakt zich schuldig aan een overtreding en wordt 
bi] veroordeling gestraft met de straffen bij de wet voor- 
geschreven voor de misdaad van mijneed. 

(5) Elke getuige die voor de raad verschijnt en die weigert 
alle vragen, wettig aan hem gesteld te beantwoorden, of ten 
volle en op bevredigende wijze naar zijn beste geloof en 
weten te beantwoorden, maakt zich schuldig aan een over- 
treding en wordt bij veroordeling gestraft met een boete van ° 
ten hoogste vijf en twintig pond. 

(6) Een beambte of lid van de raad die behalve voor het 
doeleinde van deze Wet, inlichtingen door de raad verkregen 
in de uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens sub-artikel 
(1) van dit artikel onthult, maakt zich schuldig aan een over- 
treding en wordt bij veroordeling gestraft met een boete 
van ten hoogste vijftig pond. 

4. Niettegenstaande een bepaling in een of andere wet Raad heeft 
vervat heeft de raad toegang tot en kan inlichtingen ver- toegang t>t 
krijgen wit :— zekere 

sos . . . statistieken 
(a) alle statistieken in- het bezit van de direkteur of on andere 

persoon belast met een census ; inlichtingen. 
(6) de stukken van de raad die bestond krachtens de 

Wet op het Maken van Woekerwinsten, 1920 (Wet 
No. 27 van 1920), of van een plaatselik komitee dat 
krachtens die wet bestond ; 

(c) de stukken van de kommissie aangesteld door de 
Bevoegdheden van de Kommissie (Levenskosten) 
Wet No. 6 van 1918; en 

(d) alle statistiese of andere inlichtingen in het bezit 
van een of ander Staatsdepartement behalve zulke 
inlichtingen als ingevolge een wet op de belasting 
van inkomsten, dividenden en ekstra winsten ver- 

kregen zijn en die overeenkomstig de bepalingen van 
zulke wet geheim zijn. 

5, Alle aanbevelingen of verslagen door de raad gemaakt Aanbevelin- 
omtrent een aangelegenheid bedoeld in paragraaf (a) of (b) gen en 
van artikel twee van deze Wet worden in de beide Huizen vorslagen ; 
van het Parlement binnen een maand na de ontvangst daarvan worden 
door de Minister ter Tafel gelegd indien het Parlement alsdan overgelegd 
in zitting is of indien het Parlement alsdan niet in zitting 287 
is binnen een maand na de aanvang van zijn eerstvolgende P@™lement- 
zitting. 

6. De Goeverneur-generaal kan regulaties maken 
strijd met deze Wet, voorschrijvende :— 

(2) de vorm en wijze waarop inlichtingen verkregen 
worden door of verschaft worden aan de raad ; 

(b) regels voor de werkwijze van vergaderingen van de 
raad en de bewaring van de stukken daarvan; en 

niet in Regulatier.  
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(c) any matter which, in the opinion of the Governor- 
General, is necessary to be prescribed for the better 
carrying out of the objects and purposes of this 
Act. 

7. In this Act the term “ Minister” means the Minister 
of Mines and Industries, or in his absénce, any Minister acting 
for him. 

8. This Act may be cited for all purposes as the Board of 
Trade and Industries Act, 1923: 

Interpreta- 
tion of term. 

Short title. 

Schedule. 

Form or SUBP@NA TO APPEAR BEFORE THE BoARD oF TRADE AND 
INDUSTRIES. 

To A.B. (name of person summoned, and his calling and residence). 

You are hereby summoned to appear at 
(place) upon the day Of... ee iee cee eee eee 

o'clock, before the board established under 
the Board of Trade and Industries Act, 1923, to give evidence respecting 

(if the person summoned is to produce any book, record or document, 
add), and you are required to bring with you..............000008 
(specify the book, record and document required).   

xlv 

(c) alle aangelegenheden waaromtrent naar het oordeel 
van de Goeverneur-generaal het nodig is voorschriften 
te maken voor de betere verwezenliking van de 

. oogmerken en doeleinden van deze Wet. 
7. In deze Wet wordt verstaan onder de uitdrukking Woord- 

“‘ Minister ” de Minister van Mijnwezen en Nijverheid of in bepaline- 
zijn afwezigheid de Minister die voor hem waarneemt. 

8. Deze Wet kan voor alle doeleinden aangehaald worden Korte titel 
_jals de Handels- en Nijverheidsraad Wet, 1923. 

Bijlage. 

Vorm van SuBrP@NA OM VOOR DE HANDELS- EN NIJVERHEIDSRAAD . 
TE VERSCHIJNEN. 

Aan A.B. (naam van gedagvaarde persoon, zijn beroep en woonplaats).. 

Gij wordt mits deze gedagvaard om op de:....... ee eee eee eee 
dag van ure te (plaats) 
voor de Raad ingesteld ingevelge de Handels- en Nijverheidsraad Wet, 
1923, te verschijnen om getuigenis af te leggen aangaande 

{indien de persoon gedagvaard wordt om een boek, stuk of dokument 
over te leggen, voeg er bij) en van u wordt mits deze vereist om met u 
samen te brengen 

 


